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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2022. január 31-én 17.05 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

Szathmáry Gergely polgármester 
Herold István alpolgármester 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő (17.15-től) 
Kőhalmi Alajos képviselő 
Petneházy Gábor képviselő  
Tóth Györgyné képviselő 
Vass Donát képviselő  
 
dr. Kovács Dénes jegyző  
 
Káldi-Vörös Henrietta igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

 

Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a 
Testület 6 fővel van jelen, így határozatképes. Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő 
jelezte késését. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek 
megfelelően 5 nappal korábban lettek kiküldve az előterjesztésekkel együtt. A 
polgármester kéri, hogy a meghívókban felsorolt napirendi pontok mellé vegyék fel 12-
iknek a nemrég érkezett előterjesztés tárgyalását a KÖH költségvetéséről. 
 
 
A Testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő napirendet fogadja el: 
 
1.) A pirotechnikai eszközök használatának korlátozása 
2.) BM fejlesztési pályázat benyújtása 
3.) A Magyar Falu Program 2022. évi pályázatai 
4.) Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2022. évre 
5.) Remeteszőlős külterületi 096 hrsz.-ú ingatlanának ajándékozási felajánlása 
6.) Utcai sótároló 
7.) Télbúcsúztató disznótor 
8.) Kérelem az állami tulajdonú külterületi utak önkormányzati tulajdonba adása 
érdekében 
9.) TOP Plusz-1.2.1-21 uniós pályázat – prioritás kijelölése 
10.)Polgármesteri illetmények megállapítása 
11.) A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának és az SZMSZ-nek 
a módosítása 
12.) KÖH költségvetés 
13.) Egyebek 
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Napirend előtti felszólalások: 
 
Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévő ügyek 
alakulásáról. A következő témák kerülnek említésre: 

 Elkezdtük az év előkészítését a tavaly év végi döntések megvalósítására. Így 
elküldtük a Csík és a Madár utcai lakossági hozzájárulásról szóló leveleket. 

 Január 3-án már megjelentek a pályázatok, ezért sürgősen, február 1-jéig 
mindent le kell adni, mert zárnak. 

 A szilveszteri petárdázással kapcsolatban lesz napirendi pont. 

 Alulról jövő kezdeményezésként megalakult a nyugdíjas klubunk, hamarosan 
elmennek a Szinnyei kiállításra. Az idegenvezetés díját önkormányzatunk 
kifizeti. 

 Március 15-ére már szervezkedünk. 

 Az új adóügyi kolléganőnk nagyon pozitív hozzáállással kezdte meg munkáját. 

 Elkezdődtek a közelgő választások kapcsán a mozgolódások. Mi tagjai vagyunk 
a két önkormányzati társulásnak, a TÖOSZ-nak és a MÖSZ-nek is. Sajnos 
kiderült, hogy politikai mezsgye mentén itt is kettéhasadás van. A Gémesi féle 
MÖSZ gyakorlatilag baloldalivá vált, míg az előbbi a jobboldali önkormányzatok 
társulása. A MÖSZ-ön belül, a szentendrei polgármester kezdeményezésére 
szeretnének egy agglomerációs fórumot létrehozni. Meghallgattam mindenkit, 
meglátjuk milyen lesz a munka, de sajnos a választásokig elkerülhetetlennek 
látszik, hogy minden rendezvényen valamilyen politikai állásfoglalás keletkezik. 
Nekünk fontos, hogy minden irányban meglegyenek a kapcsolataink, szakmai 
kérdésekben bármikor szívesen tárgyalok, de én politikai performanszokon nem 
szívesen veszek részt.  

 Írjuk a pályázatokat, és elkezdtem az egyeztetéseket a Pro Régióval is a 
pályázati előértékelésekről. Ez térítésmentes. Az Ördögárok-patakról készülő 
tanulmány is napirenden van. 

 Sajnos a Jegyző úr és a mi útjaink nemsokára különválnak. Ezzel 
párhuzamosan Budajenő meghirdette a jegyzői állást, aminek 
eredményeképpen Heckmann Tibor lesz az új jegyző, aki 30 éve van a 
szakmában, jelenleg a Gödi Kormányhivatal Hatósági Osztályának vezetője. 
Nekünk fontos szempont volt a kiválasztásnál, hogy legyen tapasztalata az új 
jegyzőnek a választás levezetésében, mert már rövid az idő odáig. Neki ebben 
van rutinja, legutóbb Pátyon volt jegyző, ahol a polgármestert egy nagyon 
komoly helyzetben segítette ki. 

 A hókotrót egy párszor már bevetettük. Közben Lóránték megpróbálják a 
Mitsubishit életre kelteni, mert sajnos nagyon rossz állapotban van, meg vannak 
számolva a napjai, de kiszolgálta a maga idejét.  

 
17.15-kor Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő megérkezik, így a Testület teljes 
létszámban van jelen és 7 megjelent taggal határozatképes. 
 
 
1. napirendi pont: A pirotechnikai eszközök használatának korlátozása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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dr. Kovács Dénes jegyző: Nekem tetszik a felvetés. Én ezt úgy kommunikálnám, hogy 
Remeteszőlős lakói legyenek büszkék arra, hogy hol laknak, és ez milyen jó hely, ahol 
a természetvédelem fontosabb, mint a petárdázás. Szóval az önkéntes jogkövetést 
kellene hangsúlyozni, és nem a szankciókat.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én azt remélem, hogy ha mi ezt megcsináljuk, akkor 
Nagykovácsi is követni fog minket. 
 
Herold István alpolgármester: Sajnos sokan Budapestről járnak ide lövöldözni! 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Az ellenőrzés lenne a lényeg! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ha végig tudjuk vinni, akkor ezt is megoldjuk.  
 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a pirotechnikai eszközök használatának korlátozásáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve a 
90/2020. (XII.2.) önkormányzati határozatban rögzítetteket - egyetért abban, hogy 
a tűzijáték használat az állatvilágra gyakorolt káros hatása miatt nem kívánt 
Remeteszőlős Község területén.  
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
természetvédelmi érdekek súlyos sérülése miatt a pirotechnikai eszközök 
használatának korlátozására vonatkozó rendeletet kíván alkotni, figyelembe 
véve a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakmai véleményét. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ehhez 
szükséges szakmai előkészítő munkákat végezze el. 
 
Határidő: 2022.08.31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
2. napirendi pont: BM fejlesztési pályázat benyújtása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a BM fejlesztési pályázat benyújtásáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázaton a belterületi utak felújítására 
vonatkozó alcélon a „Pisztráng utca (399 hrsz) felújítása” című fejlesztési céllal 
indulni kíván. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az útfelújítás bruttó 24.713.286,-Ft kalkulált fejlesztési költségéből – a pályázat 
elnyerése esetén – vállalja a költségek 25%-át, így a 6.178.321,-Ft összegű 
önrészt (saját forrást) rendelkezésre bocsátja és a 2022. vagy a 2023. évi. 
költségvetésben ennek külön sort biztosít. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. február 3. 
 

Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
3. napirendi pont: A Magyar Falu Program 2022. évi pályázatai 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
A polgármester hozzáteszi a következőket: A Sólyom utcára vonatkozó pályázatot 
elkészítettem és már be is adtam. Ez nem önrészes pályázat. Tibor elkészítette a 
terveket.  
 
Petneházy Gábor képviselő: A pályázatban megcélzott kisteherautó ügyében 
elkezdtük a keresést, és arra jutottunk, hogy nagyon nehéz a nekünk szükséges 
paramétereknek megfelelőt találni. Végül egyet találtunk, ez a MAN TGE. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az ülésünk előtt jelezték, hogy elküldték az 
árajánlatot, tehát holnap intézem.  
 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a Magyar Falu Program 2022. évi pályázatairól 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében az önkormányzati utak, hidak fejlesztésének 
támogatására kiírt, MFP-UHK/2022. kódszámú pályázaton benyújtandó, a 
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„Sólyom utca felújítása” című projektre vonatkozó támogatási kérelmet 
tudomásul veszi és a pályázat benyújtásához hozzájárul.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
4/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a Magyar Falu Program 2022. évi pályázatairól 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében a „kommunális eszköz beszerzése” 
támogatására kiírt, MFP-KOEB /2022. kódszámú pályázaton benyújtott, MAN 
TGE márkájú, összkerék meghajtású és billenőplatós kisteherautó beszerzésére 
vonatkozó, 14.831.050 Ft összértékű pályázat benyújtására vonatkozó 
polgármesteri beszámolót tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.02.05. 
 

Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
5/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a Magyar Falu Program 2022. évi pályázatairól 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022) kódszámú pályázat keretében, a közösségi terek 
fejlesztésére, környezetrendezési tevékenység támogatására vonatkozó, az 
önkormányzati udvar - mint közösségi színtér – leburkolására benyújtott, 
3.355.149 Ft összegű támogatási kérelemre vonatkozó beszámolót tudomásul 
veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.02.12. 

 
Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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4. napirendi pont: Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2022. évre 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
A polgármester hozzáteszi a következőket: Az előterjesztésben szereplő Cinke utca 
esetében a költségek azon is múlnak, hogy a fenti házaktól hova vezetjük eső idején 
a vizet. Ha teljes hosszban csatornázni kell az utcát, az nagyságrendekkel több, mintha 
a telkeken beül történik a szikkasztás.  
 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: A HÉSZ szerint már minden új ház úgy készül, 
hogy telken belül szikkaszt.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ez igaz. Én is ezt remélem, de majd kiszámolják a 
szakemberek. A közösségi sátorra már a pénzt is megkaptuk, és meg is rendeltem. A 
költségvetésről február közepén fogunk majd beszélni. 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
6/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a költségvetés tervezéséről – fejlesztési tervek a 2022. évre 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
69/2021. (XI.29.) önkormányzati határozatában jóváhagyott 2022. évi 
költségvetési koncepcióban rögzített fejlesztési tervekre vonatkozó pénzügyi 
kalkulációt tudomásul veszi és felkéri a polgármestert, valamint a pénzügyi 
vezetőt, hogy a 2022. évi költségvetés tervezetét ennek figyelembe vételével 
készítse el. 
 
Határidő: 2022. február 14. 
Felelős: polgármester, pénzügyi vezető 

 
Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 
5. napirendi pont: Remeteszőlős külterületi 096 hrsz.-ú ingatlanának 
ajándékozási felajánlása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
 
 
 



7 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
7/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

Remeteszőlős külterületi 096 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ajándékozási 
felajánlásáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, – 
megerősítve a 77/2021. (XI.29.) önkormányzati határozatot – hogy a 
Remeteszőlős külterületi 096 hrsz-ú 1663 m2 területű, 2,31 AK értékű ingatlanból 
ajándékozás címén felajánlott, Ajtony Artúr, Ajtony Mária, Ajtony Aranka, Ajtony 
Andrea tulajdonában álló, mindösszesen 56/968-ad tulajdoni hányadát 
megköszöni és elfogadja. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen 
határozatban rögzíti, – hivatkozva a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bek. c) pontjára – hogy az ingatlan 
tulajdonrészt településfejlesztési célból (gazdasági övezet kialakítása) kívánja 
megszerezni.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés elkészítésére és 
felhatalmazza a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonrendeletében (nem a 
vagyonnyilvántartásban???) a vagyongyarapodás kerüljön átvezetésre. 
 
Határidő: 2022.06.30. 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az ülés elején kellett volna mondanom, hogy a 
behajtási rendeletünk ügye a Kúria előtt van. Kezdeményezésünk lényege, – ahogy 
Solymár esetében is így volt – hogy a Kúria terjessze föl az Alkotmánybíróság elé az 
1988. évi úttörvényt, ami még a tanácsirendszerben született. Ennek nem történt meg 
az új alkotmány szerinti felülvizsgálata, és álláspontunk szerint nem felel meg az új 
alaptörvénynek. Szerintem ezt több önkormányzat is támogatni fogja, és megoldás 
születik az ügyben. 
 
 
6. napirendi pont: Utcai sótároló 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: Ha enyhe a tél, és marad a tárolóban só, nem fog 
összeállni? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Elvileg nem, mert van teteje. Nem szabad nyitva 
hagyni. 
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Petneházy Gábor képviselő: Ha mégis összeállna, akkor is el tudjuk használni. Viszont 
javaslom, hogy várjunk még a vásárlással, mert sok pályázat jön még, a télnek meg 
mindjárt vége. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Kaptunk váratlanul feladatellátásra egy kiegészítő 
támogatást, 798 000 Ft-ot, amivel eredetileg nem is számoltunk. Ez lehetne a tárolók 
ára. 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
8/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

az utcai sótárolókról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
11 db 150 liter térfogatú szóróanyag tárolót kíván beszerezni a Derby-Túr Kft-től. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azok beszerzésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
7. napirendi pont: Télbúcsúztató disznótor 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Herold István alpolgármester: Az előterjesztésben benne maradt a 800 Ft-os jegyár, 
azt javítani kell.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Igaz, kijavítom. 
 
Herold István alpolgármester: Elkezdtük szervezni az ifjúsági csapatot. Milyen 
feladatot tudnánk adni nekik ennél az eseménynél? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Asztalok kipakolása, a káposzta, az almalé 
kiadagolása, szemét szedése például. 
 
Dr. Kovács Dénes jegyző: Ezt be tudják számolni az érettségihez szükséges kötelező 
közösségi munkába. 
 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: Tervezünk-e valamilyen programot a 
gyerekeknek? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ez még nyitott kérdés, de jó ötlet, dolgozunk rajta. 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
9/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a télbúcsúztató disznótorról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2022. február 26-án Télbúcsúztató Disznótoros Kóstoló elnevezésű rendezvényt 
tart, melyre 380.000 Ft költségkeretet biztosít.  
A Képviselő-testület 800 Ft-ban (nem 1000 Ft????) határozza meg a támogatói 
jegy árát, melynek megvételével a lakosság egy kóstolót kap az elkészült 
ételekből és a biztosított italokból.  
 
Határidő: 2022.02.26. 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
8. napirendi pont: Kérelem az állami tulajdonú külterületi utak önkormányzati 
tulajdonba adása érdekében 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
10/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

az állami tulajdonú külterületi utak önkormányzati tulajdonba adásának 
kérelméről  

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Remeteszőlős Község közigazgatási területén elhelyezkedő, természetvédelmi 
oltalom alatt nem álló, a Magyar Állam tulajdonában, illetve a Nemzeti Földügyi 
Központ tulajdonosi joggyakorlása alatt álló külterületi utakat -  figyelembe véve 
a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának 
rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 
XL. törvény 3.§ (4) bekezdésében és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvény 21.§ (5) bekezdésében foglaltakat - térítésmentesen tulajdonba 
kívánja venni.  
 
Ennek megfelelően a Képviselő-testület a következőkről dönt: 
 

1. Mint kérelmező a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
(Nfatv.) 21. § (5) bekezdése, illetve 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adás iránti kérelmet kíván 
benyújtani, a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében 
eljáró Nemzeti Földügyi Központnak az alábbi ingatlanokra vonatkozóan: 

a. Remeteszőlős, külterület 018 hrsz. (művelési ág: kivett út, 2.630 m2) 
b. Remeteszőlős, külterület 029 hrsz. (művelési ág: kivett út, 2.658 m2) 
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c. Remeteszőlős, külterület 056 hrsz. (művelési ág: kivett út, 2.649 m2) 
d. Remeteszőlős, külterület 089 hrsz. (művelési ág: kivett út, 2.596 m2) 
e. Remeteszőlős, külterület 0228 hrsz. (művelési ág: kivett út, 102 m2) 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában 
meghatározott célra, a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen 
gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és a helyi lakosság ellátását szolgáló szolgáltató övezet 
kialakítására kívánja felhasználni. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügylet 
megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedést 
megtegye, ide értve a szerződés aláírását is. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
9. napirendi pont: TOP Plusz-1.2.1-21 uniós pályázat – prioritás kijelölése 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
A polgármester hozzáteszi a következőket: Azt el kell mondanom, hogy siralmas a 
patak környezete. Óriási mennyiségű sitt van beépítve a patak oldalába! Ez nem 
mostani keletkezésű probléma. Arra is kell szakmai javaslat, hogy mivel tudjuk kiváltani 
a fűzeket.  
 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: Én tudok ajánlani szakértőt a fák kérdéséhez.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az nagyon jó, ha van helyi szakemberünk. 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
11/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a TOP_Plusz-1.2.1-21 uniós pályázatról – prioritás kijelölése 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” elnevezésű uniós 
pályázat előkészítésére vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú 
pályázat benyújtásához szükséges, az Ördögárok patak és az ehhez kapcsolódó 
Patak sétányi áteresz rekonstrukciós munkái tanulmánytervének elkészítéséhez 
1.200.000 Ft költségkeretet biztosít, a tervezői-szakértői feladatok ellátására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tanulmányterv 
elkészítésére a fenti költségkeret biztosításával. 
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Határidő: 2022.07.01.   
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
10. napirendi pont: Polgármesteri illetmények megállapítása 
 
Szathmáry Gergely polgármester felkéri a jegyzőt az előzetesen kiosztott írásbeli 
előterjesztés ismertetésére, és a Testülettől kéri annak megvitatását. (Az előterjesztés 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovács Dénes jegyző: Felhívom a figyelmet, hogy a Testületnek nincs erre a 
kérdésre hatásköre, de a többletre van központi forrás, az nem terheli az 
önkormányzat költségvetését. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
A polgármester is szavazott??? Nem jelentette be érintettségét? 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
12/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a polgármester illetményének megállapításáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szathmáry 
Gergely főállású polgármester illetményével kapcsolatban az alábbiak szerint 
határozott: 
 

1.) A képviselő-testület Szathmáry Gergely polgármester illetményét 
2022. január  
1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve 
bruttó 650.000.-Ft/hó összegben, míg költségtérítését illetményének 15%-
ában, azaz havi 97.500.-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a polgármester illetményével 
kapcsolatos feladatok megtételére. 

 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
 
 



12 

 

11. napirendi pont: A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 
megállapodásának és az SZMSZ-nek a módosítása 
 
Szathmáry Gergely polgármester felkéri a jegyzőt az előzetesen kiosztott írásbeli 
előterjesztés ismertetésére, és a Testülettől kéri annak megvitatását. (Az előterjesztés 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
13/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó 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 Budajenő, illetve Tök községekkel közösen működtetett 
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 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 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
14/2022. (I.31.) önkormányzati határozata 

a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásáról és az SzMSz-ének 
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 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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12. napirendi pont: KÖH költségvetés 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
15/2022. (I.31.) önkormányzati határozata a Budajenői Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi költségvetéséről  
 
 

1.) Remeteszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület a 2022. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére 
- a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
vonatkozásában 47.400,-Ft összegben hagyja jóvá az illetményalap 
megállapítását. 

3.) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria 
rendszerben nyújtott béren kívüli juttatás mértékét egységesen bruttó 512.000 
forint összegben hagyja jóvá.  

4.) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó 
felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított 
juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. 
§-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban 
határozza meg. 

5.) A képviselő-testület megbízza Budajenő község Polgármesterét, hogy a 
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Budajenő Község 
Önkormányzatának 2022. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2022. február  
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
13. napirendi pont: Egyebek 
 
Szathmáry Gergely polgármester megköszöni Dr. Kovács Dénes jegyző úrnak az 
elmúlt években végzett közös munkát, méltatja eddigi tevékenységét, és sok sikert 
kíván neki a továbbiakban.  
 
Dr. Kovács Dénes jegyző: Példaértékű, ahogy ez a Testület működik, jó volt ide jönni. 
Köszönöm a közös munkát. 
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Szathmáry Gergely polgármester 18.15-kor bezárja az ülést. 
 

 

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


