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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2021. szeptember 14-én 9.10 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

Szathmáry Gergely polgármester 
Herold István alpolgármester 
Kőhalmi Alajos 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. Tóth Györgyné és Csoknyai-Horváth Gabriella 
képviselők felmentésüket kérték a mai ülésről. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók 
az SZMSZ-nek megfelelően 5 nappal korábban lettek kiküldve az előterjesztésekkel együtt. 
Szathmáry Gergely polgármester javasolja, hogy a meghívókban felsorolt napirendi pontok 
mellé vegyék fel a jegyző által, a közös hivatalra vonatkozó előterjesztés megvitatását is. 
 
A Testület, elfogadva a polgármester módosító javaslatát, 5 egyhangú igen szavazattal a 
következő napirendet fogadja el: 
 
1.) Döntés a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
2.) A 16/2011.(X.24.) önkormányzati zajvédelmi rendelet módosítása 
3.) Fás szárú növények védelme 
4.) A 2021/2022. nevelési év óvodai feladatainak ellátása 
5.) Pályázat a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására 
6.) A Magyar Falu Program eszközbeszerzési pályázatának megvalósítása 
7.) BM fejlesztési pályázat – Csík utca felújítása 
8.) Megállapodás az ELMŰ Hálózati Kft.-vel közcélú hálózat áthelyezéséről 
9.) Kisajátítási eljárás a Nagykovácsi úton 
10.)Harcsa, Ponty és Csóka utcák burkolatbontási tilalmának elrendelése 
11.)Bursa Hungarica ösztöndíj 
12-)Közmeghallgatás 
13.)Megállapodás a Hamvas Béla Megyei Könyvtárral 
14.)Egyebek 
 
 
Napirend előtti felszólalások: 
 
Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévő ügyek 
alakulásáról. A következő témák kerülnek említésre: 
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 A nyár folyamán komoly terhet jelentett nekünk, hogy nincs nyolc órában 
foglalkoztatható, közterületi munkát végző emberünk, és egyelőre esélyét sem látom 
annak, hogy találjunk megfelelő munkaerőt a feladatra. Az építőiparhoz viszonyítva 
nem tudunk versenyképes bérezést ajánlani. 

 Egy sajnálatos esemény is történt a nyáron. Egy idős helyi lakosunkat két hét után 
holtan találta a rendőrség a házában. Ennek anyagi vonzatai is vannak, mivel az 
önkormányzat feladata a hagyatéki leltár felvétele, de a házba nem lehet bemenni 
alapos, és speciális takarítás nélkül. Ezt viszont az ÁNTSZ nem végzi el, tehát nekünk 
kellett erre vállalkozót találni, aki ezt a kényes és veszélyes feladatot megoldja. Szóval 
600 000 Ft +áfa volt, amit mi hagyatéki követelésként ráterhelünk a házra, de most ki 
kellett ennyit fizetnünk. 

 Elkészültek a Nagykovácsi által megvalósítandó kerékpárutak. Augusztus 13-án volt 
a műszaki átadás-átvétel, és szeptember 22-én lesz az ünnepélyes átadás.  

 Sok panasz érkezett két ingatlanra a kéményükből áradó füst miatt. Beszéltem a két 
érintett tulajdonossal, és jeleztem nekik, hogy kihívom a Kormányhivatal 
környezetvédelmi hatóságát ellenőrzésre. Az ellenőrzés megtörtént, mindkét helyen 
volt rendes tűzifa, és volt nem kályhába való anyag is. Erről pontos jegyzőkönyv is 
készült. Felszólították őket, hogy ez utóbbiakat nem tüzelhetik el, amit írásban meg is 
kellett ígérniük. Egyelőre idáig jutott a dolog, hiszen bírságolni csak beismerő 
vallomás, vagy tettenérés esetén lehet, ami elég nehézkes, hiszen nincs mindig 
kéznél, és a kémyén tetején mérőeszköz. Annyi lehetőség van, hogy amennyiben a 
hatóság által lefotózott káros anyag eltűnik a telekről, akkor azt számon lehet kérni, 
hogy hova tűnt. Kérni lehet az elszállításról a papírokat, vagy különben jogos a 
feltételezés, hogy illegális úton, égetéssel, máshová történt lerakással szabadultak 
meg tőle, és az már bírságolható. Persze, ha a melegvizet fával tüzelve állítják elő, az 
mindenképpen füsttel jár. 

 Lezajlott a falunap, remekül sikerült, kb. 400 ember volt itt, aki fizetett is. Sok fiatal is 
volt, ami külön öröm volt. Kicsit meg is hosszabbították az eseményt, de nem volt 
zavaró. És a zajrendeletünk kitér arra, hogy az önkormányzati rendezvényeken el 
lehet térni az egyébként este 10 és hajnali 6 óra közötti időszak védelmétől. 

 
 
 
1. napirendi pont: Döntés a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
 
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 
37/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött 
megállapodás módosításáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, igazgatási feladataik ellátására létrehozott és Remeteszőlős, illetve Tök 
községekkel közösen működtetett Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 
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létrehozására és fenntartására kötött Megállapodás módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 

 

MEGÁLLAPODÁS 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 

8. számú módosítása 
 
 
Budajenő Község Önkormányzata (2093 Budajenő, Fő u. 1-3., képviseli: Budai István 
polgármester), Remeteszőlős Község Önkormányzata (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 
8-10, képviseli: Szathmáry Gergely polgármester), Tök Község Önkormányzata (2073 
Tök, Fő u. 1., képviseli: Bősze András polgármester) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, igazgatási feladataik ellátására, a Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött Megállapodást (a 
továbbiakban Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 
 

Módosító rendelkezések 
 
1. A megállapodás 2.1-2.3. pontjai az alábbiak szerint módosul: 
2.1. A Hivatal létszáma és szervezete: 
 
 .... 
Remeteszőlős kirendeltségen: 4 fő  
- 1 fő igazgatási ügyintéző 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 
- 1 közterület-felügyelő  
- 1 adó ügyintéző (Remeteszőlős finanszírozza) 
A Kirendeltség munkáját segíti további 1 fő megbízási szerződéssel (1 fő pénzügyi 
területen), Remeteszőlős finanszírozásával. 
.... 
2.2. A Hivatal 
munkarendje: 

... 

Tök kirendeltségen                 
Hétfő: 7.30 – 17.00 
Kedd: 7.30 – 16.30 
Szerda: 7.30 – 16.30 
Csütörtök: 7.30 – 15.30 
Péntek: 7.30 – 12.00  

... 
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2.3 A Hivatal 
ügyfélfogadási rendje, 
és módja: 

 

Tök kirendeltségen: 

Hétfő: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 
16.30 

Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 
16.00 

Péntek: 8.00 - 11.30 

 
 
 
2. A jelen módosítást  

Budajenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a .../2021. (.... ....), 
Remeteszőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete a ..../2021. (... ...), 

Tök község Önkormányzata képviselő-testülete a .../2021. (... ...)  
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budajenő, 2021 ... ... 

 
……………………. 

Bősze András 
Tök Község 

Polgármestere 

 
……………………. 

Budai István 
Budajenő Község 

Polgármestere 

 
……………………. 

Szathmáry Gergely 
Remeteszőlős Község 

Polgármestere 
 
 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
38/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról  

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működés 
szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és működési szabályzata 
2. módosítása 

 
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Remeteszőlős Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Tök Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. § 
(1) bekezdéseiben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, a 2013. január 1-i 
hatállyal létrehozott Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
működésének részletes szabályait tartalmazó szervezeti és működési szabályzatot (a 
továbbiakban: szmsz.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az szmsz. 4.2-4.4. pontja a következők szerint módosul: 
 
4.2. A Hivatal létszáma és 

szervezete: 
 

 

... 
Remeteszőlős kirendeltségen: 4 fő  

- 1 fő igazgatási ügyintéző 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 
- 1 közterület-felügyelő  
- 1 adó ügyintéző (Remeteszőlős finanszírozza) 
A Kirendeltség munkáját segíti további 1 fő 
megbízási szerződéssel (1 fő pénzügyi területen), 
Remeteszőlős finanszírozásával. 
... 

4.3. A Hivatal 
munkarendje: 

... 

 Tök kirendeltségen                 
Hétfő: 7.30 – 17.00    

Kedd: 7.30 – 16.30    

Szerda: 7.30 – 16.30    

Csütörtök: 7.30 – 15.30    

Péntek: 7.30 – 1200     

4.4. A Hivatal 
ügyfélfogadási rendje, és 
módja: 

... 

Tök kirendeltségen: 

Hétfő: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 
16.30 

Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 
16.00 

Péntek: 8.00 - 11.30 

 
2. Jelen módosítást  

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) .../2021. (.... ...),  
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) .../2021. (.... ...),,  

Tök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) .../2021. (.... ...),  
számú határozatával hagyta jóvá. 
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Budajenő, 2021. ... ... 
 
 

 

Bősze András sk 
Tök Község 

Polgármestere 

Budai István 
Budajenő Község 

Polgármestere 

Szathmáry Gergely  
Remeteszőlős Község 

Polgármestere 
 
 
 
 
2. napirendi pont: A 16/2011.(X.24.) önkormányzati zajvédelmi rendelet módosítása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Hozzáteszi a következőket: Vass Donát javaslatára tárgyaljuk a módosítást. Próbáltam 
kompromisszumos megoldást találni, de Donát jelezte, hogy a javaslatommal nem ért egyet, 
mert diszkriminatívnak érzi. 
 
Vass Donát képviselő: Igen, több szempontból is. Vannak nagyobb méretű telkek, ahol 
elektromos eszközzel nem is lehet hatékonyan végezni a kerti munkát. És egy kert kapcsán 
az elektromos eszközzel végzett munka zajhatása ugyanúgy érvényesül, bár talán kevésbé 
zavaró. Ezen kívül a megadott intervallumok nagyon szűkek. Nagykovácsiban reggel 7-től 
este 7-ig lehet, hétvégén pedig 8-tól délután 4-ig, és nincs megkülönböztetés a használatos 
eszközök vonatkozásában. Szerintem ráadásul feleslegesen adnánk okot a szomszédok 
közti feszültség kialakulására. Szerintem a hétköznap egy óra, ill. szombat két óra plusz 
mindenkinek nagy könnyebbséget jelentene, és nem okozna akkora problémát, ha 
mindenkire vonatkozna, megkülönböztetés nélkül.  
 
Petneházy Gábor képviselő: Régóta vagyok már képviselő, és mondhatom, hogy legutóbb a 
területmegosztás gerjesztett ekkora lakossági aktivitást, mint a zajrendelet módosítása. A 
lényeg, hogy tömegesen gondolják úgy, hogy felesleges, mert jó az a csend. A telkek zömén 
kertész dolgozik, aki akkor jöjjön, amikor jöhet. Ne akarjon reggel kaszálni, fűrészelni. A 
lakosság egyébként nem nagyon foglalkozik az önkormányzattal, az én két szomszédom is 
kizárólag akkor nyír füvet, amikor egyébként tilos, de velem is előfordult már, hogy a fű 
nedvessége okán csak szombat kettőkor tudtam lenyírni. Azok viszont, akik pihenni 
szeretnének, hevesen tiltakoznak az idő intervallum módosítása ellen, és kértek, hogy álljak 
ki az eddigi rendelet mellett. 
 
Vass Donát képviselő: Én viszont éppen arra kaptam komoly támogatást, hogy módosítsunk. 
Sok olyan család van, ahol mindkét szülő dolgozik, nincs kertészük, és nem tudja megoldani, 
hogy időben hazaérjen a munkából.  
 
Herold István alpolgármester: Donát véleményét osztom arról, hogy módosítsuk az 
időpontokat. Ha mindenki tudja, és pontosan be is tartja a szabályokat, akkor azt is lehet 
tudni, hogy mikor lehet ebéd után nyugodtan sziesztázni. És én sem javaslom a 
különbségtételt a két féle üzemmód között. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Mindkét véleményben vannak respektálható érvek, így e 
kettő között kell kompromisszumra jutni. Szerintem az méltányolható, hogy a hétköznapokon 
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toljuk ki este 7-ig a kerti munkákra vonatkozó korlátozást, különbség nélkül. Ez nem 
vonatkozna az építkezésekre.  
 
Petneházy Gábor képviselő: Én nemet kell, hogy mondjak erre is, mert a választóim ezt kérik. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Megértem. A szombat viszont valóban sokkal 
problémásabb. Valóban, pl. ha nyáron kiülünk a családdal, vendégekkel ebédelni a teraszra, 
nagyon zavaró, ha a szomszéd, akkor indul neki füvet nyírni. Ez valóban konfliktusforrás. 
 
Herold István alpolgármester: Tényleg előfordul, hogy technikailag csak akkor lehet nyírni a 
füvet, tehát ez gond lehet. Én a 14 óra mellet kardoskodnék. 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Támogatom. Sajnos, így is lesznek olyanok, akik majd szombaton 
este hatkor, sőt, vasárnap állnak neki a fűnyírásnak. A kérdés, hogy ki fogja ezt ellenőrizni? 
Hiszen nincs emberünk erre. 
 
Herold István alpolgármester: Mindig van olyan, aki sem a korábbi rendeletet, sem ezt az újat 
nem tarja be. Ne őket vegyük alapul.  
 
Petneházy Gábor képviselő: Az is igaz, hogy itt általában nagy csend van, tehát minden 
zajhatást sokkal intenzívebben élünk meg, legyen az egy hangos telefonbeszélgetés, egy 
hirtelen felbukkanó teherautó, egy ugató kutya, bármi.  
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Vannak távoli zajok, messziről jövő zene, sportmérkőzés, vagy 
Nagykovácsiban végzett zajos tevékenység. Azt is tudomásul kell venni, hogy egy építkezés 
zajjal jár, de mindannyian építkeztünk, és ha kulturáltan csinálják, akkor el kell viselni. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Akkor azt javaslom, hogy csak az időpontokat módosítsuk, 
és ne tegyünk különbséget az eszközök között. És azt is javaslom, hogy január 1-jétől lépjen 
hatályba a rendelet. 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Ne toljuk ki januárra! Nincs szigorítás, az időhatár kitolását már 
korábban is tárgyaltuk, nincs ok a kitolásra. 
 
A Képviselő-testület, befogadva a módosító javaslatokat, 4 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadja a 9/2021. (VII.12.) önkormányzati rendeletet, mely az önkormányzat zajártalom 
elleni védekezés szabályairól szóló 16/2011.(X.24.) rendeletét módosítja. A rendelet 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
3. napirendi pont: Fás szárú növények védelme 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Milyen gyümölcsfákat javasolsz? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Azokat írtam le, amiket az erdészet javasolt. Ide illő 
mézelő fajok, ill. intenzív művelést nem igénylő, minősített régi gyümölcsfák. 
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Herold István alpolgármester: 2017 előtt azért nem tudtuk a tarvágásokat szabályozni, mert 
nem volt benne a HÉSZ-ben? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem. Az volt a helyzet, hogy az akkori hivatalos álláspont 
szerint a magántulajdonon belül az önkormányzatnak nincs joga, mert a magántulajdonhoz 
való jog erősebb, mint a fák védelme. 2019-ben ez módosult a Kúria döntése nyomán, és 
onnantól lehet szabályozni a magántelken való fakivágást. Az azonban biztos, hogy a három 
fős hivatalunk kapacitása kimerül abban, hogy amennyiben megkérdezik, kell-e engedély, 
akkor a szerint, hogy milyen fajtájú a fa, megkérem, hogy írásban jelentse be.  
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Nem láttam leírva, hogy egy fa telepítése során milyen 
ültetőtávolságot kell tartani a szomszédtól. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ez a jogszabály sajnos megszűnt. 
 
Petneházy Gábor képviselő: Rakhatok a telekhatárra egy diófát? 
 
Bajtekné dr. Halász Ildikó aljegyző: Nem, hanem úgy kell ültetni a fát a kormányrendelet 
szerint, hogy figyelembe kell venni a lombkorona méretét. 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Szerintem azt is be kellene venni a szabályozásba, hogy milyen 
távolságra kell ültetni a fákat a telekhatártól, mert előfordulhat, hogy a gyökerek tönkreteszik 
a járdákat, vízelvezetőket. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Felmerült az a kérdés is, hogy hol tartjuk nyilván a 15 cm-
nél vastagabb törzsű fákat. Sehol, mert ez is önbevallás alapján működik. Az is kérdés lehet, 
hogy a kivágott fák pótlása nem lehetséges egy adott telken, mert nem marad elegendő hely 
hozzá, ha befejezik az építkezést. Ebben az esetben az is elképzelhető, hogy az 
önkormányzat által kijelölt közterületen végzi el a pótlást. És természetesen nem arról van 
szó, hogy mi nem engedünk bármilyen fát ültetni, hanem a pótlás esetében ragaszkodunk 
az őshonos fajokhoz. És igen, ezek a fák nagyok, de lehet őket metszeni, kordában tartani. 
 
Herold István alpolgármester: És mi a helyzet a majdani építkezőkkel? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ez a rendelet hónapok alatt fut végig a rendszeren. De 
utána, a településképi egyeztetésnél a főépítésszel, már fel tudjuk hívni a figyelmüket erre. 
Az építési terv tartalmazhat erre vonatkozó fejezetet, persze sajnos lesz olyan, aki nem fogja 
betartani.  
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Mit csinálunk az engedély nélküli építkezésekkel? Van, aki az 
egész telkére murvát szór, mondván, neki nincs ideje füvet nyírni. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az építési engedélyben van egy zöldfelület mutató, ami 
meghatározza a kötelező százalékot. Ha nem, akkor fel lehet jelenteni. 
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

39/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 
fás szárú növények védelméről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fás 
szárú növények védelméről szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a rendelettervezetet az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
(Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya) 
véleményezésre megküldje 
 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: polgármester 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
4. napirendi pont: A 2021/2022. nevelési év óvodai feladatainak ellátása 
 
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 
40/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

köznevelési szerződés jóváhagyásáról 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Remeteszőlős Község körzeti óvodai feladatait ellátó, a Szőlőszem Óvodát fenntartó 
Kis Mazsolák Egyesülettel kötendő, a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó köznevelési 
szerződést jóvá hagyja. 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a köznevelési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

41/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata az 
óvodai ellátottak köréről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021/2022. 
nevelési évre vonatkozóan a Szőlőszem Óvodába járó, az Önkormányzat által 
támogatott remeteszőlősi gyermekek keretlétszámát 2021.09.01. – 2022.08.31. közötti 
időszakban 18 főben állapítja meg. Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi a 18 fő remeteszőlősi gyermek ellátásának biztosítását a 
Szőlőszem Óvodába, de rögzíti, hogy a feladatellátási finanszírozást a beiratkozott 
gyermekek létszáma alapján fizeti ki, minden hónapban. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a remeteszőlősi gyermekek óvodai ellátásának 
támogatására a 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban 35.000 
Ft/hó/fő támogatást fizet, beiratkozott gyermekenként. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti 
feladatellátás 2021. évi költségeinek fedezetét a 2021. évi költségvetés közoktatási 
feladatok ellátására elkülönített költségkeretéből kívánja biztosítani. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 

       
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
42/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata 

az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek kérdéséről 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021/2022. 
nevelési évben a Szőlőszem Óvodába járó, az Önkormányzat által támogatott 
remeteszőlősi gyermekek közül azon gyermekek étkeztetésének finanszírozását, akik 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
21/B § (1) bekezdése szerint - alanyi jogon ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak, 
13.000 Ft/hó/gyermek összeggel támogatja. 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a köznevelési szerződést ennek megfelelően kösse meg a Szőlőszem Óvodát 
fenntartó Kis Mazsola Egyesülettel. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti 
feladatellátás 2021. évi költségeinek fedezetét a 2021. évi költségvetés szociális 
feladatok ellátására elkülönített költségkeretéből kívánja biztosítani. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
43/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata az 

óvodai ellátás finanszírozásáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány által fenntartott Óvodába járó remeteszőlősi 
gyermekek ellátását támogatja.  
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Remeteszőlős Község közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, a Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány intézményében ellátásban 
részesülő 4 gyermek óvodai ellátását havi 20.000 Ft/hó/fő összeggel támogatja, a 
2021/2022. nevelési évben. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti 
feladatellátás költségeinek fedezetét a 2021. évi költségvetés közoktatási feladatok 
ellátására elkülönített költségkeretéből kívánja biztosítani. A Képviselő-testület rögzíti, 
hogy a támogatás felhasználásának célja és feltétele a szolgáltatás színvonalának 
növelése és a remeteszőlősi szülők tehermentesítése. A támogatás elszámolása a 
Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány által adott, az ellátott gyermekek nevére és 
létszámára vonatkozó igazolás alapján történik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 

5. napirendi pont: Pályázat a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására 
 
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 
44/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására kiírt pályázatról 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos és az állami közfeladatot 
ellátó Nemzeti Művelődési Intézet lebonyolításában megvalósuló felhívás alapján 
elkészített, az önkormányzati közösségi programok támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtását tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
    

6. napirendi pont: A Magyar Falu Program eszközbeszerzési pályázatának 
megvalósítása 
 
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 
45/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

Magyar Falu Program eszközbeszerzési pályázatának megvalósításáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében a „kommunális eszköz beszerzése” támogatására 
kiírt, MFP-KOEB /2021. kódszámú pályázaton elnyert támogatás terhére történt, az 
Önkormányzat tulajdonában álló Unimog teherautóra szerelhető seprőgép (Plus 230 
HU 590) legyártására vonatkozó, a Bátony-Metall Kft-től történő, bruttó 2.971.800 Ft 
összegű megrendelést tudomásul veszi, rögzítve hogy az eszköz kizárólagos 
gyártójától történt meg a megrendelés. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 

7. napirendi pont: BM fejlesztési pályázat – Csík utca felújítása 
 
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 
46/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

BM fejlesztési pályázat – Csík utca felújításáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” vonatkozó pályázaton elnyert, a „Csík utca (421 hrsz) felújítása” című 
pályázati projekt beszámolóját tudomásul veszi. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 
az ajánlatkérési dokumentáció összeállítására és a Képviselő-testület elé 
terjesztésére, jóváhagyás céljából. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
 



13 

 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
8. napirendi pont: Megállapodás az ELMŰ Hálózati Kft.-vel közcélú hálózat 
áthelyezéséről 
 
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 
47/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

megállapodásról az ELMŰ Hálózati Kft-vel, közcélú hálózat áthelyezéséről 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Remeteszőlős 11104 j. út 10+378 kmsz-ben kialakítandó gyalogátkelőhely építéséhez 
kapcsolódóan Remeteszőlős Község Önkormányzata által kiépítendő közvilágítási 
hálózat ELMŰ Hálózati Kft. részére történő tulajdonba adásáról szóló, a villamos 
energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény 119.§ (3) bekezdése értelmében létrejött 
megállapodás polgármester által történő aláírását tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 

 
9. napirendi pont: Kisajátítási eljárás a Nagykovácsi úton 
 
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 
48/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 
kisajátítási eljárásról a Nagykovácsi úton 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 11104. 
j. bekötőút telekrendezése érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által lefolytatandó 
kisajátítási eljárásról szóló beszámolót elfogadja. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az eljárás 
lefolytatásával, mert így elhárul minden birtokjogi akadály az Erdészház és a CBA 
között az Önkormányzat által kiépíteni kívánt járdaszakasz megvalósítása elől. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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Szathmáry Gergely polgármester: A két napirendi pont között hadd mondjam el, hogy 
született egy törvény, mely szerint a kárpótlásba bent ragadt földterületeket, mint az árkok, 
utak, stb., azokat átteszik a Nemzeti Földkezelő Központhoz. A Központ pedig december 31-
ig ezeket a földeket a területileg illetékes önkormányzatnak adja át tulajdonba. Tehát a 
majdani gazdasági övezetünk feltáró útja kapcsán fennálló probléma így megoldódni látszik, 
és év végéig megkapjuk azt a négy utat, ami ott van, bár nem is látszik. És a 12-es bejárónak 
a külső része is ilyen terület. 
 
 
10. napirendi pont: Harcsa, Ponty és Csóka utcák burkolatbontási tilalmának 
elrendelése 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: A Csóka utcai csatornabekötés, ami a baloldalon van, azzal mi a 
helyzet? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Már megvan rá az engedély. Nem bontanak burkolatot, 
hanem aláfúrnak. 
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
49/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

Harcsa, Ponty és Csóka utcák burkolat bontási tilalmának elrendeléséről 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. 
évben megépült belterületi utakra, illetve azok érintett szakaszaira burkolatbontási 
tilalmat rendel el, a következők szerint: 

 Harcsa utca esetében 2026. május 31. napig, 
 Ponty utca 13-23. számú szakasz esetében 2026. május 31. napig 
 Csóka utca esetében 2026. május 31. napig, 

A bontási tilalom alól kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, melyeket a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 38. §-a szabályoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
11. napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíj 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

50/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 
Bursa Hungarica ösztöndíjról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy rászoruló 
lakos hiányában nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, de 
minden évben meg kívánja vizsgálni a csatlakozás kérdését. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

   
        
12. napirendi pont: Közmeghallgatás 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Petneházy Gábor képviselő: Javaslom, hogy a kérdéseket előre kérjük be, hogy fel lehessen 
készülni rájuk. 
 
Vass Donát képviselő: Ez jó gondolat.  
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
51/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata a 

közmeghallgatásról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2021. 
október 14-én közmeghallgatást kíván tartani Remeteszőlős Község 
Önkormányzatának helyiségében (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.), a következő 
napirendi pontokkal: 

 polgármesteri beszámoló 

 képviselői beszámolók 

 Remeteszőlős településfejlesztési eszközeinek módosítása 

 egyebek 
 
Határidő: 2021. október 14. 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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13. napirendi pont: Megállapodás a Hamvas Béla Megyei Könyvtárral 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Hozzáteszi a következőket: A megállapodás értelmében, megígértük, hogy három év alatt a 
hely problémáját megoldjuk úgy, hogy a felszabaduló faházat, melyben jelenleg közterület-
felügyelőnk lakik, átalakítjuk kulturális központtá.  
 
10.41-kor Petneházy Gábor képviselő elmegy, a Testület 4 fővel továbbra is határozatképes. 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
52/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata 

a Hamvas Béla Megyei Könyvtárral kötendő megállapodásról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásáról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdésének teljesülése 
érdekében feladatellátási megállapodást kíván kötni a szentendrei Hamvas Béla Pest 
Megyei Könyvtárral, mint megyei hatókörű városi könyvtárral. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Könyvtár a megállapodásban vállalt szolgáltatásait a központi költségvetés 
önkormányzati fejezetében nevesített, „Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési 
könyvtári célú kiegészítő támogatása” előirányzat terhére és saját erőforrásaiból 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
14. napirendi pont: Egyebek 
 

a) Idősek napja  
 

Szathmáry Gergely polgármester: Mindenképpen szeretném megtartani az idősek napi 
kirándulást, mert jelenleg a vírushelyzet még nem olyan rossz, és bár az idősek be vannak 
oltva, de később ez a helyzet változhat. Október 7-re gondoltam, és egy hajókirándulásra 
bérelt hajóval, kb. két órás útra. Vinnénk pogácsát, bort. 
 
Herold István alpolgármester: Mi lenne, ha a Batthyány téren lenne a találkozó? Szerintem 
felesleges buszt bérelni arra, hogy odáig bevigyük őket. 
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Szathmáry Gergely polgármester: Ez igaz, de így elegánsabb, és sok idős ember nem 
indulna el magától.  
Herold István alpolgármester: Én hét embert el tudok vinni a kisbusszal. soknak tartom a 
100 000 Ft-os költséget egy hét kilométeres útért.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem 100, csak ötven. 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Jó a hajókirándulás, de mi lenne, ha Pilisszentlélekre vinnénk 
őket? 
 
Vass Donát képviselő: A hajó azért is jó, mert ott lehet mozogni, felállni, ha elgémberedett a 
lába valakinek. 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Lehetne menetrendszerinti járattal is menni, egészen a Lupa 
szigetig. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én úgy tapasztalom, hogy a többség már nem nagyon 
szeret 10 méternél többet gyalogolni, bár olcsóbb lenne. Ezt egyébként a kulturális 
normatívában számoljuk el, és ha megnyerjük a pályázatot, akkor ezt is bele lehet számolni. 
Még nem tudjuk, hogy hányan fognak jelentkezni, de most kell elkezdeni a szervezést. 
 
Herold István alpolgármester: Szerintem mindenképpen délelőttre kell tenni az időpontot. 
Akkor sokkal szebb a látvány. 
 
Vass Donát képviselő: Szerintem meg éppen ebéd után lenne jó az időpont. 
 
Herold István alpolgármester: Miért hetedike? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Mert két hetet a szervezésre rá kell hagyni. 
 
Herold István alpolgármester: Nekem a hetedike nem jó. 
 
Vass Donát képviselő: Mi is mennénk a hajóval? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Természetesen. 
 
A Képviselő-testület, elfogadva a módosító javaslatot, 4 egyhangú igen szavazattal a 
következő határozatot hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
53/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata 

az idősek napjáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2021. 
október 8- napján az idősek napja alkalmából kirándulást szervez, melyre keretösszeg 
jelleggel 300.000.-Ft-ot biztosít a kulturális normatíva terhére. 
Felkéri a polgármestert a kirándulás megszervezésére.  
 
Határidő: 2021. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 
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Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

b) Megbízási szerződés pályázati projektek pénzügyi menedzselésére 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Most igen sok pályázatunk volt, amiknek az elszámolását 
egyedül csinálja Mariann, ami nem is tartozik a munkaköri feladati közé. Ezért szeretnék neki 
valami plusz juttatást adni. Ez nem jutalom, hanem a külön feladatra megbízási szerződést 
kötve vele, honoráljuk a fáradozását kb. bruttó két havi bérének megfelelő összeggel.  
 
Herold István alpolgármester: Neki miért is nem tartozik bele ez a feladat a munkakörébe? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Neki az a dolga, mint köztisztviselőnek, hogy az 
önkormányzat pénzügyi könyvelését csinálja. A pályázati projektek pénzügyi menedzselése, 
és az elszámolás elkészítése nem feladata.  
 
Vass Donát képviselő: Ha jól értem, ehhez egy külsőst kellene fogadnunk. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Igen.  
 
Vass Donát képviselő: Az a kérdés, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Kevesen vagyunk nagyon sok munkával. Ezen a területen 
is nagy hiány van munkaerőben, ezért igyekszem minden lehetséges módon megtartani őket. 
 
Vass Donát képviselő: Arra kellene figyelni a jövőben, hogy a pályázatba igyekezzünk 
beletervezni az ilyen jellegű munkák költségét is. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem mindegyik pályázatba lehet projekt menedzsmentre 
pályázni. Ahol lehet, ott százalékos arányt határoznak meg. A műszaki ellenőr pl. 2 %, a 
projektmenedzsment 5 % szokott lenni.  
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
54/2021. (IX.14.) önkormányzati határozata 

megbízási szerződés jóváhagyásáról  
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Földi 
Marianna Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjével megbízási 
szerződést köt önkormányzati pályázatok pénzügyi elszámolásainak feladataira. 
 
A megbízási díj összege bruttó 600.000.-Ft. A megbízási díjat és járulékait a képviselő-
testület a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhéből biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés elkészítésére és aláírására. 
  
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
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Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
c) Képviselői felvetések 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Megkeresett egy Nap utcai lakos azzal, hogy 120 darab golflabdát 
gyűjtött össze a telkén. 
 
Herold István alpolgármester: Engem is megkerestek ezzel. Négyszer becsöngettem az 
illetőhöz, hogy megnézzem azokat a labdákat, de egyszer sem nyitott ajtót. Szerettem volna 
megnézni, hogy a 20 méter magas tujáin hol tudnak áttörni azok a labdák, de nem sikerült, 
mert senkit nem enged be. Egyébként naponta kb. 7-8-szor hozza ki a kutyáját, és 4-5 
naponta pont előttünk végezteti el vele a dolgát és nem szedi fel. 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Én ma személyesen fogok vele találkozni, és ez még egy apropó 
lesz ahhoz, hogy beszéljek vele.  
A vaddisznóról tudtatok, amelyiknek a teteme az ő szomszédságában volt? Én szóltam, és 
a Lóri elvitette. 
Hoztunk egy olyan határozatot, hogy a fűnyírás a tulajdonosok dolga egy méter szélességig, 
vagy az utca széléig. Többen fel vannak háborodva azok, akik előtt soha nem kell vágni, 
hogy miért nem intézkedünk ott, ahol senki nem tartja rendben a háza táját. Miért nem tudjuk 
számon kérni azt, aki a frissen épült útba beleásott? És hol van a parkosítás, a fásítás? 
Szóval ezek az emberek nem tartják be a törvényt, és mégsem tudjuk ezt ellenőrizni, 
szankcionálni, betartatni! 
 
Vass Donát képviselő: Meg kell nézni, hogy jogilag milyen eszközzel tudunk élni.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: A menet az, hogy először felmérjük, összeírjuk, hogy hol 
van probléma. Ez után tisztázzuk a tulajdoni viszonyokat, írunk a tulajdonosnak. Eddig már 
eltelt két hét. Ha átvette, ki kell várnunk a 15 napot. Ha nem történik ez idő alatt semmi, akkor 
következik a jegyzői kényszerkaszálásról szóló döntés. A lényeg, hogy a június körül 
elindított folyamat kb. októberre jut el eddig!  
 
11.16-kor Petneházy Gábor képviselő visszatér. A Testület 5 fővel határozatképes. 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Van olyan renitens lakó, akit legalább 3-4 témában meg lehetne 
találni! Még a kutyáját is póráz nélkül sétáltatja. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Szólni kell a rendőrnek, ő megbüntetheti. 
 
Herold István alpolgármester: Azért az lenne a méltányos, ha ki tudnánk jelölni egy 
kutyafuttató helyet. Ezzel kapcsolatban lesz egy határozati javaslatom is, mert valóban 
áldatlan állapotok vannak. 
 
Vass Donát képviselő: Az a baj, hogy nincs, aki ellenőrizze.  
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Egy Patak sétányi lakos azért panaszkodott, hogy miért vágjuk a 
füvet, mert így a méheknek nem jut legelő. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Egy kertész kiokosított, hogy amennyiben nem vágjuk a 
füvet, mint azt éppen Budapest teszi sok helyen, akkor éppen a szél porozta növények 
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kezdenek el szaporodni, amikről viszont a méhek nem gyűjtenek! Szóval, ez az egész egy 
óriási „bullshit”, hiszen éppen azokat a növényeket szorítjuk ki, amikről a méhek esznek.  
 
Herold István alpolgármester: A Csillag sétányon hiányzik egy fél köbméter anyag. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Azt egy kicsit hagyják ülepedni, aztán visszajönnek 
befejezni az aszfaltozást. 
 
Herold István alpolgármester: Azt kérdezem még, hogy támogatjátok-e, hogy a Vénusz utcai 
fekvőrendőrhöz tegyünk egy virágládát vagy valamit, mert mellette már szabályos utat vágtak 
maguknak az autók. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Igen, természetesen. 
 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó 
napirendi pontok személyiségi jogokat érintenek.  
 
11.29-kor Szathmáry Gergely polgármester bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Szathmáry Gergely                  dr. Kovács Dénes 
    polgármester                       jegyző 


