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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2022. szeptember 7-én 09.10 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

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

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 felmentését kérte 
a mai ülés alól. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelően 
5 nappal korábban lettek kiküldve az előterjesztésekkel együtt.  
 
A Testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő napirendet fogadja el: 
 
1.) A Csík és a Madár utca burkolat bontási tilalmának elrendelése 
2.) A 2022/2023. nevelési év óvodai feladatainak ellátása  
3.) Közmeghallgatás 
4.) A Volánbusz Zrt. 2022. I. és II. negyedévi beszámolója 
5.) Egyebek 
 
 
Napirend előtti felszólalások: 
 
Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévő ügyek 
alakulásáról. A következő témák kerülnek említésre: 

 Június-júliusban jöttek a vaddisznók, ezért Lehoczky Pállal szerződést kötöttünk, 
ártalmatlanításukra. 

 Július 21-én járási szintű egyeztetés volt az országgyűlési képviselőnkkel. A nehéz 
helyzet miatt a már elfogadott, de még meg nem kezdett beruházásokat felfüggesztik, 
és ez jövő évre is igaz. Ebbe mi csak a két pályázatunkkal estünk bele. Az egyik a 
Magyar Falu Programos Sólyom utca, ami tartalék listás, a másik BM pályázat, amiről 
még hivatalos tájékoztatót nem is kaptunk. Jelenleg minden állami beruházásról a 
Lázár János vezette minisztérium illetékes dönteni. Az uniós pályázatok sorsa a 
brüsszeli tárgylások sikerétől függ. 

 Az Ördögárok patak pályázati tervei a körülmények ellenére elkészültek. A belterületi 
területen 7 db olyan fűzfa van, amit azonnal ki kell vágni. Egy már magától derékba is 
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tört és rádőlt egy házra. Ezt saját költségen az Önkormányzatnak kellett kivágni, 
elszállíttatni, ami fél millió forintba került, de azonnali beavatkozásra volt szükség. A 
biztosító persze húzódozik kifizetni, de nem adjuk fel. A többi fa kivágásánál is 
alpinista módszerek kellenek, és el is kell szállítani a kivágott faanyagot. Ezek kb. 80 
cm-es átmérőjű fák, amiknek a törzse belül a víz közelsége és a koruk okán szét van 
rohadva. Létezik egy olcsóbb, alpinista technikával dolgozó cég, és a Zöld Moszkvics, 
ami a szállítással foglalkozik, majd kalkulálunk.  

 Egyelőre csak megemlítem, hogy páran már jelezték, hogy nem tudják a 
megemelkedett rezsiárat kifizetni. Azt kértem, hogy várják meg az első számlát, és 
akkor majd beszélünk a dologról.  

 A tüzelőtámogatási pályázatra egyelőre nem nyújtottam be jelentkezést, mert a 
korábbi évek mutatói alapján kb. két esetre hivatkozhattam volna. A másik ok, hogy a 
80 000 Ft-os szállítási költséghez maximum 12 000 Ft-os támogatást adnának. 
Annak, akinek nagy szüksége van rá, az itt lévő akácból tudunk segíteni. 

 Elindult a Seregély utcai családi bölcsőde, tele vannak. Nagykovácsiban is építettek 
még két szobát a bölcsődéhez, így 48-ra növekedett a férőhelyek száma. 
 

 
1. napirendi pont: A Csík és a Madár utca burkolat bontási tilalmának elrendelése 
 
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 
60/2022. (IX.07.) önkormányzati határozata 

a Madár utca és a Csík utca burkolatbontási tilalmának elrendeléséről 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. 
évben megépült belterületi utakra, illetve azok érintett szakaszaira burkolatbontási 
tilalmat rendel el, a következők szerint: 

 Madár utca esetében 2027. május 31. napig, 
 Csík utca esetében 2027. 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 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 

 

2. napirendi pont: A 2022/2023. 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, 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

61/2022. (IX.07.) önkormányzati határozata 
a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó 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 2022/2023. 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 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
62/2022. (IX.07.) önkormányzati határozata 

a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó, támogatott óvodai keretlétszám 
elfogadásáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022/2023. 
nevelési évre vonatkozóan a Szőlőszem Óvodába járó, az Önkormányzat által 
támogatott remeteszőlősi gyermekek keretlétszámát 2022.09.01. – 2023.08.31. közötti 
időszakban 20 főben állapítja meg. Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi a 20 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 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakban 45.000 
Ft/hó/fő támogatást fizet, beiratkozott gyermekenként. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti 
feladatellátás 2022. évi költségeinek fedezetét a 2023. évi költségvetés közoktatási 
feladatok ellátására elkülönített költségkeretéből kívánja biztosítani. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző, polgármester 

 
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 
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63/2022. (IX.07.) önkormányzati határozata 
a 2022/2023. nevelési évben a Szőlőszem óvodába járó remeteszőlősi gyermekek 

étkeztetésének támogatásáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022/2023. 
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 2022. évi költségeinek fedezetét a 2023. évi költségvetés szociális 
feladatok ellátására elkülönített költségkeretéből kívánja biztosítani. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

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 
64/2022. (IX.07.) önkormányzati határozata 

a 2022/2023. nevelési évben a Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítványi óvodába 
járó remeteszőlősi gyerekek ellátásának támogatásáról 

 
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 5 gyermek óvodai ellátását havi 20.000 Ft/hó/fő 
összeggel támogatja, a 2022/2023. nevelési évben. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti 
feladatellátás költségeinek fedezetét a 2022. 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 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

3. napirendi pont: Közmeghallgatás 
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Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását, illetve az előterjesztésben leírtak módosítását, miszerint a javasolt napirendi 
pontok közül húzzák ki a Remeteszőlős településfejlesztési eszközeinek módosítására 
vonatkozót. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület elfogadva a módosító javaslatot, vita nélkül, 6 egyhangú igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
65/2022. (IX.07.) önkormányzati határozata 

a közmeghallgatás időpontjának elfogadásáról 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. 
október 11-én közmeghallgatást kíván tartani Remeteszőlős Község 
Önkormányzatának helyiségében (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.), a következő 
napirendi pontokkal: 

 polgármesteri beszámoló 

 képviselői beszámolók 

 egyebek 
 
Határidő: 2022. október 11. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
4. napirendi pont: A Volánbusz Zrt. 2022. I. és II. negyedévi beszámolója 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
66/2022. (IX.07.) önkormányzati határozata 

a Volánbusz Zrt. 2022. I. és II. negyedévi beszámolójának elfogadásáról 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között fennálló, a 63-as és 963-as busz járatokra 
vonatkozó támogatási szerződés teljesüléséről szóló, a Volánbusz Zrt. által benyújtott 
2022. I. és II. negyedévi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el.  

 
5. napirendi pont: Egyebek 
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a) Finn aszfalt 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Elfogyott a finn aszfaltunk. Az árak itt is elszálltak. Az 
eddigi beszállító, a Finnaszfalt Kft. helyett a Master Beton Kft. gyártja egyedül 
Magyarországon. Az eddig ár (25 t aszfalt bruttó 650 000 Ft) helyett 1 333 500 Ft lesz. De a 
kátyúzást valamiből meg kell csinálnunk. 
 
 
b) Falunap 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Hány diákmunkást tudsz István szerezni? 
 
Herold István alpolgármester: Hárman-négyen is tudnak jönni. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ha szombaton 9-10 körül jönnek, az remek lesz. Az is jó, 
ha valaki délután tud jönni, mert akkor segíthet az eligazításnál. Remek programok lesznek 
több helyszínen. Jön egy bácsi, aki az itt élő vadállatokat is bemutatja az érdeklődőknek. 
Lesz babgulyás és frankfurti leves, meg rétes. Az ételek kb. 6-ra elkészülnek.  
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó 
napirendi pontok önkormányzati érdeket, illetve személyiségi jogot érint. 
 
9.45-kor Szathmáry Gergely polgármester bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el. 
 
 

K.m.f. 
 

 
Szathmáry Gergely                 dr. Verhóczki Zita 
    polgármester         jegyző 
 


