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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2022. március 29-én 10.08 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

Szathmáry Gergely polgármester 
Herold István alpolgármester 
Kőhalmi Alajos képviselő 
Petneházy Gábor képviselő 
Tóth Györgyné képviselő  
Vass Donát képviselő  
 

dr. Hekman Tibor jegyző 

Káldi-Vörös Henrietta igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

dr. Major Miklós hivatalvezető a Budakeszi Járási Hivatal részéről 

 

Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a 
Testület 5 fővel van jelen, így határozatképes. Petneházy Gábor képviselő jelezte 
késését, Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt 
felmentését kérte a mai ülés alól. 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 6-iknak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kérdését, illetve javasolja egy Nagykovácsi részéről érkezett megkeresés tárgyalását 
is, de azt inkább zárt ülés keretei között.  
 
A Testület, elfogadva a módosító javaslatot, 5 egyhangú igen szavazattal a következő 
napirendet fogadja el: 
 
1.) Pirotechnikai eszközök használatának korlátozása 
2.) Megállapodás a bölcsődei és óvodai feladatellátás bővítéséről 
3.) Lakott területen történő állategészségügyi védekezés 
4.) Vagyonnyilatkozatok teljesítése 
5.) Utak kezelésbe vétele 
6.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
7.) Egyebek 
 
 
Napirend előtti felszólalások: 
 
Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévő ügyek 
alakulásáról. A következő témák kerülnek említésre: 
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 Beszéltem a tulajdonossal a kutyafuttató ügyében, és ő hozzájárul a 
létesítéshez. A földmérővel kitűzetem majd a pontos határokat. 

 Ügyvéd úrral előkészítettük az ajándékozási szerződést arra a bizonyos 
földterületre, amiről korábban beszéltünk. Hamarosan az aláírás is meglesz. 

 Elindult az Ördög-árok patak geodéziai felmérése, és kiadtam a megbízást a 
faügyi szakértőknek is. 

 Megtartottuk a március 15-i ünnepséget, nagyon jól sikerült. 

 Szervezzük a húsvétot, lesz tojásfa, illetve locsolkodás is a gyerekeknek. 

 Sok feladatot jelentett a vaddisznók ügye. 

 Tárgyaltunk az óvoda, illetve a bölcsőde dolgáról Nagykovácsival. 

 Várjuk a pályázatok eredményét. 

 Nagyon szépen sikerült a gyűjtés a kárpátaljaiaknak. 

 Van néhány ukrán menekült is a faluban, akiket itteniek befogadtak. Nekik mi is 
igyekszünk mindenben segíteni. 

 
Herold István alpolgármester: A könyvtárról már beszéltünk korábban. El tudunk tenni 
valahová könyveket?  
 
Szathmáry Gergely polgármester: A padláson lehet tárolni azokat. 
 
Petneházy Gábor képviselő megérkezik 10 óta 20 perckor. 
 
 
1. napirendi pont: Pirotechnikai eszközök használatának korlátozása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza:  
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
26/2022. (III.29.) önkormányzati határozata 

a pirotechnikai eszközök használatának korlátozásáról 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
tűzijátékok használatának korlátozásáról szóló rendelet tervezetben 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 rendelet tervezetet az illetékes 
környezetvédelmi igazgatási szervnek (Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya) véleményezésre megküldje. 
 
Határidő: 2022.08.31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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2. napirendi pont: Megállapodás a bölcsődei és óvodai feladatellátás bővítéséről 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Hekman Tibor jegyző: Szeretném pontosítani az óvodákkal kapcsolatos kérdést. 
Állami fenntartású köznevelési intézményben ingyenes az ellátás azoknak, akik 
igénybe veszik. 50 fő az két csoport. Tehát, ha aláírjuk a megállapodást, az azt jelenti, 
hogy Remeteszőlősnek van egy kétcsoportos óvodája. Ehhez ad pénzt az állam, és 
ad hozzá az Önkormányzat. Ez utóbbi esetben akár még viták is lehetnek az összeg 
nagyságát illetően. Ezeken felül lehetnek olyan plusz szolgáltatások, amikért a szülők 
fizethetnek, ha akarnak. A Szőlőszem magánóvoda, ami igénybe veheti az állami 
normatívát, de nem kötelező, így előfordulhat, hogy mindent a szülőknek kellene 
fizetni. A mi esetünkben az Önkormányzat fizet egy megállapított összeget minden 
gyerek után, mert alapvetően az önkormányzatok törvényi kötelessége biztosítani a 
gyermekek óvodai ellátását. A jelen helyzetben teljesen fölösleges az 
Önkormányzatnak ilyen sok szerződéssel rendelkeznie. Ha itt van Nagykovácsi, akkor 
nyugodtan mondhatjuk, hogy tessék ide vinni a gyerekeket, akinek meg egyéb igénye 
van, az vigye oda a gyerekét, ahová akarja, de a saját költségén. Ezeket a 
megállapodásokat tehát érdemes végig gondolni. Most van egy 50-60 fős óvodai 
elhelyezési lehetőség, és ha egy 1 200 fős településen van 50-60 óvodás gyerek, az 
maga a Kánaán. Az élet majd megmutatja, hogy hogyan járunk jobban. Azzal jár 
procedúra, ha az Önkormányzat felmond szerződéseket, de akkor is érdemes ezt 
megfontolni. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nagykovácsival sem köznevelési szerződést 
kötünk, hanem feladatellátási megállapodást. A Szőlőszem Óvodához van egy érzelmi 
kötődése a falunak, még akkor is, ha többe kerül. És ha egy önkormányzati óvodában 
fizeti a szülő az étkezést, az angolt, a sportot stb., akkor anyagilag teljesen ott tart, 
mintha a Szőlőszembe vinné, ahol emelt szintű szolgáltatást kap. Erre pedig láthatóan 
igény van, sőt szeretik ezt a helyet. 
 
Daróciné (lakossági felszólaló): Mi csináljuk Nyíri Adriennel Remeteszőlősön az első, 
nyolc fős családi bölcsődét, ami reményeink szerint július 1-jén megnyílik. 
Remeteszőlős nem szeretne pályázati úton saját óvodát csinálni? Mert most van egy 
májusban lejáró pályázat. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem, mert pl. az ingatlanvásárlást a pályázat csak 
jelképes összeggel támogatja, és minél kisebb egy óvoda, annál nagyobbak a fajlagos 
fenntartási költségei, szóval szinte a fele költségvetésünket elvinné. Azon dolgozunk, 
hogy legyenek olyan csoportok, ahol a remeteszőlősi gyerekek vannak. Ezért persze 
mi fizetünk, de nem évi 40-50 milliót. Ráadásul a „gyerek bumm” lecsengése hozzánk 
is el fog érni. Ezért igyekszünk közeli intézményekkel együttműködési 
megállapodásokat kötni, és együtt tartani a remeteszőlősi gyerekeket.  
 
 
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
27/2022. (III.29.) önkormányzati határozata 

a bölcsődei és óvodai feladatellátás bővítéséről szóló megállapodásról 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt – 
köszönettel elfogadva a felajánlást -, hogy körzethatár módosítása nélküli 
feladat-ellátási megállapodást kíván kötni Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatával a remeteszőlősi gyermekek bölcsődei és óvodai ellátásának 
bővítése érdekében, a következők szerint: 

 A Nagykovácsi Kispatak Óvodába legfeljebb 50 fő Remeteszőlős 
közigazgatási területen lakóhellyel rendelkező óvodaköteles gyermek 
vehető fel. 

 Az óvodás gyermekek ellátásáért fizetendő összeg – étkezés nélkül - 
25.000 Ft/hó/fő. 

 A Lenvirág Bölcsődébe – a Nagykovácsi közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezők felvételét követően – felvételre kerül a 
Remeteszőlős közigazgatási területen lakóhellyel rendelkező bölcsődés 
korú gyermek, a fennmaradt szabad férőhelyek erejéig. 

 A bölcsődés gyermekek ellátásáért fizetendő összeg – étkezés nélkül - 
20.000 Ft/hó/fő. 

 A feladatellátásért fizetendő összeg minden év január 31. napjáig kerül 
felülvizsgálatra. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 
szerződések megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
3. napirendi pont: Lakott területen történő állategészségügyi védekezés 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vass Donát képviselő: Ennek lesz anyagi vonzata? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Lesz, de még nem tudom pontosan, majd 
megbeszéljük, és beszámolok róla. Valószínűleg eseti fizetés irányába fogunk 
elmenni. Most nyolcat ingyen megcsinált. De pl. a gyepmesterrel is eseti fizetést 
alkalmazunk. 
 
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
28/2022. (III.29.) önkormányzati határozata 

a lakott területen történő állategészségügyi védekezésről 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
belterületen megjelenő beteg vadállatok elleni védekezésről szóló polgármesteri 
beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fegyverekről és lőszerekről szóló 
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 36. §-a alapján a közegészségügyi és 
közbiztonsági okokból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való 
megóvása érdekében történő, a kárt okozó vad elejtésére vonatkozó engedélyt 
megkérte a polgármester a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Remeteszőlős lakott 
területén a kárt okozó vad elejtése érdekében kössön megállapodást a Punctum 
Vadgazdálkodási Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel, a következő feladatok 
ellátására: 

 Önkormányzati értesítés alapján kárt okozó vad elejtése, 
közegészségügyi és közbiztonsági okokból, illetve a köz- és 
magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében. 

 Önkormányzati értesítés alapján belterületre tévedt beteg vadállatok 
elejtése és a szükséges állategészségügyi eljárások lefolytatása. 

 Önkormányzati értesítés alapján belterületen elhullott vadállatok 
begyűjtése és a szükséges állategészségügyi eljárások lefolytatása. 

 Készenlét tartása a hétvégi időszakban is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
4. napirendi pont: Vagyonnyilatkozatok teljesítése 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vass Donát képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Mindenki 
leadta a vagyonnyilatkozatát, és a Bizottság elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
29/2022. (III.29.) önkormányzati határozata 

a vagyonnyilatkozatok teljesítéséről 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság elnökének beszámolóját a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről tudomásul veszi. 
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Felelős:  polgármester 
Határidő: 2022. március 29. 
 

Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
5. napirendi pont: Utak kezelésbe vétele 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
30/2022. (III.29.) önkormányzati határozata 

a Nagykovácsi 012/63 helyrajzi számú, kivett közút kezelésbe vételéről 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi 012/63 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú ingatlanon 
elhelyezkedő, természetben a kizárólag Remeteszőlős forgalmát lebonyolító 13. 
kilométerkőnél található bekötőút kezelési feladatait Remeteszőlős Község 
Önkormányzata átveszi a tulajdonos Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatától. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
31/2022. (III.29.) önkormányzati határozata 

a 11104. j. bekötőút 10+164 – 11+076 km szelvények között elhelyezkedő 
kerékpárút szakaszának kezelésbe vételéről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest és Remeteszőlős közötti, a 11104. j. bekötőút 10+164 – 11+076 km 
szelvények között elhelyezkedő, a Remeteszőlős, Nap utcába csatlakozó 
kerékpárút szakasz kezelési feladatait Remeteszőlős Község Önkormányzata 
átveszi a tulajdonos Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatától. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
6. napirendi pont: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

 Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
32/2022. (III.29.) önkormányzati határozata 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központon keresztül 
csatlakozni kíván a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszeréhez.  

A Képviselő-testület a 2022. évre 700.000 Ft keretköltséget biztosít a feladat 
ellátására és az ügyeletet ellátó 2 személy díjának a biztosítására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és Tóth Györgyné képviselő 
asszonyt a szolgáltatás megszervezésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, Tóth Györgyné képviselő 
 

Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
10.47-kor Herold István alpolgármester elmegy, a Testület 5 fővel továbbra is 
határozatképes. 
 
 
7. napirendi pont: Egyebek 
 
A napirendi ponthoz nem érkezett felvetés, ezért nem kerül megtárgyalásra. 
 
 
10.48-kor Szathmáry Gergely polgármester 5 perc szünetet rendel el. 
 
A szünet után 10.53-kor a Képviselő-testület az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja 
alapján úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó napirend 
pont önkormányzati vagyont érint. Szathmáry Gergely polgármester bezárja a nyílt 
ülést és zárt ülést rendel el. 
 
 

K.m.f. 
 
Szathmáry Gergely                  dr. Hekman Tibor 
  polgármester         jegyző 
 


