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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2022. szeptember 28-án 09.05 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

Szathmáry Gergely polgármester 
Herold István alpolgármester 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő 
Kőhalmi Alajos képviselő 
Petneházy Gábor képviselő 
Tóth Györgyné képviselő 
Vass Donát képviselő  
 

dr. Verhóczki Zita jegyző 

Káldi-Vörös Henrietta igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

 

Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület 
teljes létszámban, 7 fővel van jelen, így határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy 
a meghívók az SZMSZ-nek megfelelően 5 nappal korábban lettek kiküldve az 
előterjesztésekkel együtt.  
 
A Testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő napirendet fogadja el: 
 
1.) Remeteszőlősi általános iskolai körzethatár véleményezése (2023/2024. tanév) 
2.) Bursa Hungarica ösztöndíj  
3.) Idősek napja 
4.) Gyógyszer automata Remeteszőlősön 
5.) Egyebek 
 
 
Napirend előtti felszólalások: 
 
Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévő ügyek 
alakulásáról. A következő témák kerülnek említésre: 

 Rendeltünk 25 tonna hideg aszfaltot, 1,3 millió forintért. 

 Szeptember 8-án KÖTET ülés volt. A fakitermelő cég hosszú bemutatót tartott 
a fafelmérésről. 

 Mi is velük csináltattuk ezt a nyáron. Akkor azonosítottak fákat, amiket ki kell 
vágni a belterületi patakmedernél. Alpinista vágja ki, majd ki kell hordani 
magántelkeken keresztül. A Zöld Moszkvics árajánlata 850 000 Ft +áfa.  

 A gyenge fák közül egy már ki is dőlt. Szerencsére kisebb anyagi kárt okozott 
csak a mellette álló házban, aminek a felét (290 000 Ft) a biztosítótól – több 
menetben ugyan – ki tudtuk préselni. 
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 Jól sikerült a falunap, rekord számú részvétellel. 

 A napelemrendszerünket felülvizsgáltattuk. A rendszer úgy működik, hogy 
amikor éppen áramot termel, és mi éppen fogyasztunk, akkor azonnal fel is 
használjuk ezt. Amikor termel, de mi nem használunk energiát, akkor visszatölt 
a hálózatra. A vizsgálat azt jelezte, hogy a rendszerünk éves szinten 4 000 
kWatt-ot termelt vissza, összesen 8-10 000 kWatt a teljes termelése. Az 
Önkormányzat egyébként 22 000 kWatt-ot fogyaszt évente. Nagy fogyasztóink 
vannak, és sajnos alul nincs szigetelése az épületnek. Ez utóbbi megoldása 
nagyon nagy és költséges feladat lenne. Jelenleg az ELMŰ 4,56 Ft-ért veszi 
meg a visszatöltött áramot, viszont tőlük majdnem 100 Ft-ért vesszük a kWatt-
ot. Tehát jó lenne azt a 4 000 kWatt-ot itt tartani, de ehhez szükség lenne egy 
akkumulátorparkra. Ez viszont kb. 3 millióba kerülne, és a megtérülési idő túl 
hosszú.  

 
Herold István alpolgármester: Egy vakológéppel érdemes lenne a konténer alá polisztirol 
szigetelést betolni. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: 

 Itt volt dr. Gál László, aki beruházási ügyekben a kompetens személy. 
Elmondta, hogy idén már minden kifutott, 2023 pedig szűk esztendő lesz, talán 
a Magyar Falu Program futhat. Megpróbálnak úgy intézkedni, hogy amikor már 
látható, hogy mennyi pályázati forrás van, akkor összehívják a 
polgármestereket, megkérdezik, mire van nagy szükség. Azt javasolják, 
egyeztessenek, és a pályázatokat nagyon célirányosan adják majd be. 

 Az a fejlemény még, hogy lesz egy kormányablak busz, ami megadott 
időszakokban lesz egy-egy településen, és akkor várja az ügyfeleket. 

 Futottunk egy újabb kört az Ördögárok-patak átminősítése ügyében, mert 
jelenleg útként szerepel a földhivatali nyilvántartásban. Sok bürokrácia, lassú 
haladás. 

 Folyik a kátyúzás. 
 
 
1. napirendi pont: Remeteszőlősi általános iskolai körzethatár véleményezése 
(2023/2024. tanév) 
 
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 
69/2022. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a Nagykovácsi Általános Iskola 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetének 
véleményezéséről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Érdi 
Tankerületi Központ által a Nagykovácsi Általános Iskola (székhely: 2094 
Nagykovácsi, Kossuth utca 101.) 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi 
körzethatárainak kialakítására tett javaslatával, mely szerint az intézmény felvételi 
körzetéhez tartozik Remeteszőlős község közigazgatási területe. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 7 egybehangzó igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
2. napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíj  
 
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 
70/2022. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
 

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 7 egybehangzó igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
3. napirendi pont: Idősek napja 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Herold István alpolgármester: Nekem kicsit fájó a 230 000 Ft-os költség. A program jó, de 
ennyit egy évben költöttünk 10 programra a Remete Csemetével. Ha korábban 10 programra 
költöttünk 300 000 Ft-ot, most meg egyetlen egyre 230 000-t, akkor itt van némi 
aránytalanság. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Válasszuk ketté. A Remete Csemete alapvetően az 
ifjúsági programokat csinálta hatékonyan, és költségkímélőn. Az idősek napi kirándulás 
mindig egy külön dolog volt. Korábban is költöttünk rá pl. 180 000 Ft-ot. A busz, a belépők, a 
vendéglátás ennyi. De az idősek szeretik, számítanak rá, kár lenne kihagyni. 
 
Herold István alpolgármester: A program remek, csak foglalkozzunk egy kicsit az arányokkal 
is, mert rajtunk kívül más nem foglalkozik vele. Jelenleg egy másik korosztállyal senki nem 
foglalkozik. Van egy juniális, ill. talán a kirándulásokba be lehet vonni őket. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Valóban a gyerekeknek a juniális, a halloween, a Mikulás-
ünnep, és pár kirándulás van. 
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A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
71/2022. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a 2022. évi idősek napjáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. 
október 13. napján az idősek napja alkalmából kirándulást szervez, melyre keretösszeg 
jelleggel 230.000.-Ft-ot biztosít a kulturális normatíva terhére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kirándulás megszervezésére.  
 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 7 egybehangzó igen szavazattal fogadta el. 

 
 
4. napirendi pont: Gyógyszer automata Remeteszőlősön 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vass Donát képviselő: Milyen típusú gyógyszereket lehet egy ilyen automatából venni? 
 
Petneházy Gábor képviselő: Csak vény nélkülit. A gyógyszereknek van egy lejárati ideje, egy 
tárolási hőmérséklete. Hűvösvölgyben van elérhető gyógyszertár, ahol szakképzett 
személyzet szolgál ki, elérhető időpontban, tehát a környékünkön van patika. Egy napon 
aszalódó, szakmai kontroll nélküli automata teljesen felesleges. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nekem az a legfőbb gondom, hogy a törvény értelmében 
vényköteles termék, illetve bármilyen gyógyszer esetében csak szakdolgozó szolgálhat ki. 
 
Herold István alpolgármester: Nagykovácsiban is van két gyógyszertár.  
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 
72/2022. (IX.28.) önkormányzati határozata 

a Hivatal környezetében telepíthető gyógyszer automatáról 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hivatal 
környezetében telepíthető gyógyszer automatával kapcsolatban a következő 
álláspontot alakítja ki: 

 Nem támogatja, mert nem látja biztosítva a gyógyszerforgalmazás általános 

szabályainak érvényesülését egy felügyelet nélkül üzemelő kiadó automata 

esetén. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Fenti határozatot a Testület 7 egybehangzó nem szavazattal fogadta el. 
 
 
 
5. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Képviselői beszámolók 
 
Herold István alpolgármester: Az Amúr utca és a Patak sétány találkozásánál van egy nagyon 
durva lyuk, ami életveszélyes, különösen kerékpárral. Semmi nem jelzi. Valamit tennünk kell! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Elindult egy komoly elektromos fejlesztés, aminek 
keretében föld alá fogják rakni az Amúr utcából lejövő vezetékeket. A munkát több lépcsőben 
végzik. 
 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: Akkor takarják le a gödröt, erre van megoldás. 
 
Herold István alpolgármester: A Csillag sétányon nem ég a lámpa, hiányzik is két lámpa 
szerintem.  
 
Tóth Györgyné képviselő: És az erdészháznál sem ég a lámpa. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Most adja át az ELMŰ a ledes világítást kivitelezőknek, és 
egy hónap alatt megcsinálják. 
 
Petneházy Gábor képviselő: Azt nem értem, hogy hogyan alakul a villanyszámlánk.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: A rendszer lényege, hogy ugyanannyit fizetünk továbbra 
is, mint korábban, de a fogyasztási különbözet a törlesztésre megy.  
 
Petneházy Gábor képviselő: De eddig vettük 38 Ft-ért, most vesszük 100-ért! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Két hét múlva jön a tulaj, és át kell térni az egyetemes 
szolgáltatásra, ha lehetséges. 
 
Petneházy Gábor képviselő: És ha lejjebb mennek az energiaárak, akkor is a magas árakon 
fogjuk fizetni? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A törlesztés mértéke mindig a fogyasztási különbségből 
adódik. Ha ezután pl. 75 kWatt helyett 25-öt fogyasztunk, akkor az 50 kWatt ára lesz a 
törlesztés. A fizetési kötelezettségünk a beruházás erejéig terjed, ha azt kifizettük, 
megszűnik. 
 
Herold István alpolgármester: A kérdés, hogy lesz-e nekünk valamikor könyvtárunk. Kaptunk 
hozzá szép felajánlást könyvre, bútorra, de valahol tárolni kell ezeket, amíg el tudjuk helyezni. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A padlásra meg lehet próbálni elhelyezni.  
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Herold István alpolgármester: Foglalkozunk-e a rendszám nélküli autókkal?  
 
Ilarion Lóránt közterület-felügyelő: Az említett autónak ott a rendszáma a szélvédő mögött, a 
tulaj ott lakik a sarkon. Azt nem mondom, hogy szabályosan parkol ott. 
 
Herold István alpolgármester: És az így rendben van?  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az első lépés, hogy szólunk a rendőrségnek, kiderül, ki a 
tulajdonos, és van-e forgalmi engedélye. 
 
dr. Verhóczki Zita jegyző: Ha nincs a forgalomból kivonva, és megfizeti a közterület-foglalást, 
amennyiben van ilyen, akkor parkolhat. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A rendőr lekérheti az adatokat, és akkor kiderül az autó 
jogi státusza. Köröztetést kell csinálni, és fel kell szólítani a tulajdonost, hogy távolítsa el az 
autót. Ha nem tesz eleget, akkor egy cég elszállítja, és fél évig tárolja, amit az önkormányzat 
fizet. Fél év után szétszedheti a kocsit, és értékesítheti az alkatrészeket.  
 
dr. Verhóczki Zita jegyző: Persze, ha a forgalomból ki van vonva. 
 
Herold István alpolgármester: A lényeg, hogy ha kéthavonta kapunk erre vonatkozó kérdést, 
akkor mi az önkormányzat feladata, ill. mi a válaszunk a kérdésre.  
Szeretném megkérdezni még jegyző asszonyt egy ügy jogszabályi hátteréről. Van a Nap 
utcában egy építkezés, ahol kényelmi okból leöntöttek egy területrészt betonnal. Ez 
magánterület, és nyilván az autóforgalom megkönnyítése miatt csinálták. 
 
Ilarion Lóránt közterület-felügyelő: Ez nem szabályos, feljegyzés is készült róla, és ígérete 
szerint ezt el fogják szállítani. A cél az állagmegóvás volt, hogy ne verjék fel a sarat az 
építkezés miatt.  
 
 
b) Polgármesteri felvetések 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A parlagfű és egyebek miatt írtam egy levelet a 
Földhivatalnak. Arra hivatkoztam, hogy nekik kötelességük helyszíni szemlével ellenőrizni, 
hogy a művelési ágnak megfelelően kezelik-e az adott területet. Végül ki is jöttek. Szántó 
esetében a gyom és gaz elleni védekezést kötelező megoldani a tulajdonosoknak. Vélhetően 
az ominózus terület minden tulajdonosa kapott erről levelet, de nem tudom, milyen hatással 
lesz ez.  
  
10.05-kor Szathmáry Gergely polgármester bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

 
 

Szathmáry Gergely        dr. Verhóczki Zita 
  polgármester                jegyző 


