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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2015. december 1-jén 9.00 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

Szathmáry Gergely polgármester 
Kőhalmi Alajos alpolgármester 
Petneházy Gábor képviselő 
dr. Tóth Balázs képviselő 
 

dr. Kovács Dénes jegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívott: 

dr. Major Miklós a Budakeszi Járási Hivatal részéről 

 

Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a 
Testület 4 fővel van jelen, így határozatképes. Herold István képviselő 
halaszthatatlan ügyei miatt jelezte távolmaradását. A polgármester megállapítja, 
hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelően 5 nappal korábban lettek kiküldve az 
előterjesztésekkel együtt.  
 
 

A Testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő napirendet fogadja el: 
 
1.) A 2016.évi költségvetési koncepció 
2.) Pest megye önálló régióvá válásának elvi támogatása 
3.) A 2015. évi költségvetés módosítása, a 2015. évi I-III. negyedéves költségvetési 
kiadás és bevétel pénzforgalmi teljesítése, valamint a III. negyedéves mérlegjelentés 
4.) A Ponty utcai játszótérre kiállított játszóeszközök kérdése 
5.) A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának elfogadása 
6.) Az utak, közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról 
szóló rendelet felülvizsgálata 
7.) Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 
működéséről 
8.) Óvodai ellátás lehetőségeinek bővítése 
9.) Budakörnyéki Natúrpark létrehozásának elvi támogatása 
10.) Önkormányzati konténer eső elleni védelme 
11.) Időskorúak karácsonyi ajándékozása 

12.) A BKK Zrt. 2015. július-szeptember havi beszámolója 
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: 

 November 3-án meghívtak az Uránusz köz sarkán nyílt Dóka családi napközibe. 

 Itt volt a Pomázi Vízgazdálkodási Társulás új igazgatója, Ritling István, akivel a 
patakmeder tisztítás ügyét végigbeszéltük. 

 Elkészültek a héten a Patak sétány végi útépítéshez kapcsolódó önkormányzati 
határozatoknak az a része, amely a készpénzes érdekeltségi hozzájárulásokra 
vonatkozik. Ezeket megküldtük az érintetteknek, és azóta érkeznek a befizetések. 

 5-én társulási ülés volt Budakeszin. 

 5-én délután polgármesterek tanácsa volt Budajenőn. Az aljegyző asszonyt 
próbaidőn belül fel kellett menteni a töki polgármester javaslatára. 

 9-én zöldhulladék-szállítás volt. 

 10-én elkezdődött az LTP érdekeltségi hozzájárulások leigénylése. 

 11-én közbiztonsági fórum volt Budakeszin. 

 Ezen a héten véglegesíteni kellett az ASP-rendszert. 

 13-án Budajenőn volt egy tárgyalás. 

 16-án a Rehabilitációs Intézet, Budakeszi polgármestere és a szakértők között 
egyeztetés volt óvoda ügyben. 

 19-én kicsit nehezebb egyeztetésünk volt a hídépítőkkel. Sikerült rendbe tenni a 
dolgokat. 

 Készülünk az 5-i Mikulás ünnepségre. Holnap megvesszük az ajándékokat. 

 23-án volt zöldhulladék szállítás. 

 Ezen a héten készült az előterjesztések nagy száma, 12 db! 

 24-én a Pest megyei megyeházán tájékoztatást kaptunk a majdani pályázati 
lehetőségekről. 

 25-én BÖT ülés volt, ahol a Napos Oldalból való kiválás után a Híd Szociális 
Szolgálathoz való csatlakozásunk dolgairól döntöttünk. Sajnos radikálisan 
csökkentek a normatívák a szociális ellátáshoz, tehát ez a jövő évben jelentősebb 
költségeket fog jelenteni. 

 26-án Pilisvörösváron realizálódott a Napos Oldalból való kilépésünk. 

 KÖTET ülés volt, ahol a pilisszentiváni polgármester jelentette, hogy januárban 
lemond tisztségéről egészségügyi okok miatt. 

 

 

dr. Tóth Balázs képviselő: Sokan kérdezték tőlem, hogy akinek kicsi gyereke van, 
azoknak nem érdemes elhozni a nagyobb gyereket a Mikulás ünnepségre, mert azok 
nem kapnak ajándékot? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: 10 éves korig adunk, de 27-en jelentkeztek és mi 
35 csomaggal készültünk, tehát kaphat a nagyobb is. És lesz kemencében sült 
sütőtök és gyerekpuncs is! 
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1. napirendi pont: A 2016. évi költségvetési koncepció 

 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra ajánlotta a tervezetet. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Már tegnap a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a 
személyi juttatások kérdésében elvi szinten egyetértek egy plusz keret 
létrehozásával, de ha premizálni akarjuk a munkát, akkor egyedi elbírálással tegyük, 
ne automatizmussal.  
 
dr. Kovács Dénes jegyző: Technikailag sem lehet automatikus, mert a jogszabály 
szerint akkor lehet jutalmat adni, ha a teljesítményértékelésen legalább jó minősítés 
szerepel. Minősítés évente egyszer, teljesítmény félévente kell. Azt megkérdezném, 
hogy a javaslat szerint ez a keret saját költségvetésből lenne, vagy a közös 
önkormányzat felé is előterjesztitek? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ilyen szintig nem mentünk el. 
 
dr. Kovács Dénes jegyző: Látom, hogy elsősorban a saját munkaerőtöket 
szeretnétek megtartani, csak a technikai mikéntjét kérdezem. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A testület majd a költségvetés lehetőségeinek 
megismerése után tud dönteni. Ez egy elvi kijelentés, ami csak akkor realizálható, ha 
lesz rá anyagi fedezet. 
 
dr. Kovács Dénes jegyző: Én azt is el tudom képzelni, mint a köztisztviselők 
munkáltatója, hogy csak Remeteszőlősön legyen, még akkor is, ha egy hivatal, egy 
szervezet, egy dolgozói szféra.  
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

87/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

a 2016. évi költségvetési koncepcióról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciót az előterjesztés szerinti 
formában elfogadja. 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetés tervező munkájához az alábbi irányelveket fogalmazza meg: 

 Az Önkormányzat a működéséhez szükséges kötelező feladatok ellátását a 
már meglévő, és 2016-ra is érvényes szerződésekkel, megállapodásokkal 
végzi. A közutak és közterületek karbantartására vonatkozó feladatok 
ellátását az Önkormányzat elsősorban saját hatáskörben fogja végezni. 
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Amennyiben külső erőforrás bevonása is szükségessé válik, akkor a 
legelőnyösebb ajánlatot adó vállalkozót fogja megbízni a végrehajtással. 

  A helyi adók rendszere nem változik a 2016. évben. 

  A bevételek növelésének érdekében a következő intézkedésekről dönt a 
Képviselő-testület: 

 adóellenőrzések folyamatos végrehajtása, 
 eddig nem adózó ingatlanok tulajdonosainak feltárása.                            

 A dologi kiadások teljes összegének fedezetét a saját bevételéből 
finanszírozza az Önkormányzat. 

    A szociális juttatások megállapítása a továbbiakban is összhangban áll a 
felsőbb jogszabályokkal és az Önkormányzat rendeletével. 

  A költségvetési kiadások között kell tervezni a kötelezettségvállalásokat, az 
Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása mellett. 

  A tartalékok között céltartalékot kell képezni az útberuházásokhoz 
szükséges költségekre. 

 
Határidő: folyamatos   
Felelős: polgármester és jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
 
 
2. napirendi pont: Pest megye önálló régióvá válásának elvi támogatása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

88/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

Pest megye önálló régióvá válásának elvi támogatásáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest 
megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló 
NUTS 2-es régióvá válását. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest 
Megye Önkormányzata részére. 
 
Határidő: azonnal    
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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3. napirendi pont: A 2015. évi költségvetés módosítása, a 2015. évi I-III. 
negyedéves költségvetési kiadás és bevétel pénzforgalmi teljesítése, valamint 
a III. negyedéves mérlegjelentés 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra ajánlotta a tervezetet. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül elfogadja az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2015. (XII.1.) 
önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

89/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

a 2015. III. negyedévi pénzforgalmi jelentés elfogadásáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2015. évi III. negyedéves költségvetési kiadási és bevételi pénzforgalmi 
teljesítést, és mérlegjelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, pénzügyi vezető  
 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
 
4. napirendi pont: A Ponty utcai játszótérre kiállított játszóeszközök kérdése 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra ajánlotta a tervezetet. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: A határozati javaslatot ki kell egészíteni azzal, hogy a 
törvényi kötelezettség miatt, a szakértő által nem szabványosnak és veszélyesnek 
ítélt játszóeszközök használatát megtiltja, a teret lezárja. 
 
 
A Képviselő-testület, elfogadva dr. Tóth Balázs képviselő módosító javaslatát, 4 
egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

90/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

a Ponty utcára kihelyezett játszóeszközök kérdéséről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ponty utca mentén kihelyezett, nem szabványos és veszélyes játszóeszközök 
használatát megtiltja és azokat lezárja. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
részletesen meg kívánja vizsgálni egy, a Ponty utca menti játszótér 
kialakításának kérdését, mely egy játszóvárat, csúszdát és egy két üléses 
hintát tartalmazna. A létesítésre vonatkozó döntést annak ismeretében hozza 
meg a Képviselő-testület, hogy milyen költségkeretet tud erre a célra 
elkülöníteni a 2016. évi költségvetésben. 
 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: jegyző, polgármester 
 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
 
 
5. napirendi pont: A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

91/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó  

Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról 

 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-a értelmében 
úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa által 2015. november 26. napján, 26/2015. (XI. 26.) 
TT. sz. határozattal, Remeteszőlős település kiválása miatt elfogadott Társulási 
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Megállapodás módosításait elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
módosított és egységes szerkezetű megállapodások aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 15. 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
 
 
6. napirendi pont: Az utak, közterületek használatáról, védelméről és a 
közterület használat díjáról szóló rendelet felülvizsgálata 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra ajánlotta a tervezetet. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Azt javaslom, hogy az árusító és egyéb pavilonok 
felállításánál úgy fogalmazzunk, hogy 10 négyzetméterenként kerüljön a foglalás 
napi 15 000 Ft-ba, így nem zárjuk ki a nagyobb területigényű kitelepüléseket. 
 
Szathmáry Gergely polgármester Egyetértek. 
 
dr. Kovács Dénes jegyző: Miért van minimum a hirdető berendezésekre 
vonatkozóan. Értem, hogy nagyot nem akartok, de kicsit nem kéne korlátozni. Az 
felesleges.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Igaz. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Tegnap jutott eszembe, hogy a cégeknek Magyarországon 
kötelező a telephelyen kirakni a táblájukat. Az nem minősül hirdetésnek, de mégis 
reklám. 
 
dr. Kovács Dénes jegyző: Csak azzal kell foglalkozni, ami kilóg a közterületre. Azt 
pedig nem lehet megakadályozni, hogy a saját telkén felállítson valami hirdetőtáblát. 
A 9. pontra vonatkozóan mondanám, hogy magasabb szintű jogértelmezésben 
kifejtették, hogy az önkormányzatnak el kell döntenie, hogy a közterület-foglalás az 
polgárjogi aktus nála, vagy hatósági. E szerint e rendelet szerint ez hatósági, de a 
lényeg, hogy vegyes nem lehet. És egyebet nem akartok? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én nem szeretem a képlékeny dolgokat, mert 
félreértésekre adhat okot. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: A sport és kulturális eseményeket bele kellene venni!  
 
Petneházy Gábor képviselő: Be kéne venni még a lehetőségét annak, hogy egyes 
esetekben, pl. jótékonyság, a polgármester és a Testület egyedi elbírálás alapján 
mentességet adjon! 
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dr. Kovács Dénes jegyző: Még annyi, hogy én a konténerre vonatkozóan adnék egy 
napos haladékot. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem szeretnénk a rendeletbe beleépíteni, mert az 
félreértésekre adhat okot. Nehéz bizonyítani, hogy mióta van kint egy konténer.  
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

92/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

az utak, közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat 
díjáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az utak, közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról 
szóló 13/2008. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítási tervét 
jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelet módosítás 
előkészítésére. 
 
Határidő: 2015. december 15. 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
 
7. napirendi pont: Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás működéséről 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

93/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Mötv. 93. § 14. pontja alapján a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
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Intézményfenntartó Társulás elmúlt egy éves működéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 
 
9.52-kor Szathmáry Gergely polgármester 15 perc szünetet rendel el. 
 
10.20-kor az ülés folytatódik, a Testület 4 fővel határozatképes. 
 
 
 
8. napirendi pont: Óvodai ellátás lehetőségeinek bővítése 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra ajánlotta a tervezetet. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

94/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

az óvodai ellátás lehetőségeinek bővítéséről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen 
határozatban fejezi ki elvi támogatását az Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet (OORI), mint költségvetési szerv és a Remeteszőlős Község 
Önkormányzatát is tömörítő Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) 
együttműködésében kialakítandó óvoda kérdését illetően. Az esetleges 
megvalósítás operatív kérdéseiben a Képviselő-testület külön dönt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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9. napirendi pont: Budakörnyéki Natúrpark létrehozásának elvi támogatása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

95/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

a Budakörnyéki Natúrpark létrehozásának elvi támogatásáról 

 
1. Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elviekben támogatja egy Remeteszőlős közigazgatási területét is érintő 
natúrpark létrehozásának szándékát. 

2. Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen 
határozatban kifejezi azon álláspontját, hogy a Budakörnyéki Natúrpark 
megalapítási céljaival egyetért. 

3. Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a polgármestert a Budakörnyéki Natúrpark megalapítását 
célzó szándéknyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: 2015. december 3.    
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 
 
 
10. napirendi pont: Önkormányzati konténer eső elleni védelme 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra ajánlotta a tervezetet. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

96/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

az önkormányzati konténer eső elleni védelméről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
részletesen meg kívánja vizsgálni az önkormányzati irodakonténerek mobil 
tetőszerkezetének kialakítását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és 
az alpolgármestert a mobil tető kialakítási lehetőségeinek részletes 
megvizsgálására, a műszaki koncepció elkészítésére és az árkalkuláció 
elvégzésére. 
A Képviselő-testület a további döntéseket ezek ismeretében hozza meg. 
 
Határidő: 2015.12.20. 
Felelős: polgármester, alpolgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
 
11. napirendi pont: Időskorúak karácsonyi ajándékozása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra ajánlotta a tervezetet 
azzal a módosítással, hogy az elkülönítendő keretösszeg nagyságát 80 000 Ft-ra 
javasolja emelni. 
 
A Képviselő-testület, elfogadva a módosító javaslatot, 4 egyhangú igen szavazattal, 
vita nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

97/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

az időskorúak karácsonyi ajándékozásáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Remeteszőlős Község területén lakóhellyel rendelkező 75 év feletti időskorú 
lakosokat Karácsony alkalmából jelképes ajándékkal kívánja köszönteni. 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ajándékozásra 
80.000 Ft keretösszeget biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékcsomagok 
elkészíttetésére és az érintettekhez történő eljuttatására. 
 
Határidő: 2015.12.20. 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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12. napirendi pont: A BKK Zrt. 2015. július-szeptember havi beszámolója 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Petneházy Gábor képviselő: Azért a buszmegállók karbantartásával vannak 
problémáim! Például a síkosságmentesítés ne csak a mi kötelességünk legyen! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Erről volt már szó. Az a gond, hogy a tulajdoni 
lapon nem léteznek a megállók. Félig a Közút területén, félig magánterületen 
helyezkednek el. A BKK szerint nekik csak a budapesti megállók karbantartása a 
feladata, ezeket pedig Nagykovácsinak kellene rendben tartania. Nagykovácsi ezt 
vitatja. De megkeresem őket ez ügyben. 
 
Petneházy Gábor képviselő: Szerintem ez a szolgáltatás része, és fizetünk is érte! 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Szerintem is összekapcsolódik a busz és a megállója a 
szolgáltatásban, hiszen egyik sem érne semmit a másik nélkül.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Tarlós úr elmondta, hogy az agglomeráció kb. 15 
milliárdos kiadást jelent, míg a bevételek ezen a szinten maximum 4,5 milliárdot 
tesznek ki. Ha az állam nem száll be a finanszírozásba, akkor a BKK csak Budapest 
határáig fog jönni. Ez egy kommunikációs harc, hiszen az államnak kötelező feladata 
a helyközi közlekedés biztosítása, tehát ha a BKK beszüntetné a szolgáltatást, akkor 
az államnak kellene megoldania. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

98/2015. (XII.1.) önkormányzati határozata 

a BKK Zrt. 2015. július-szeptember havi beszámolójáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Remeteszőlős Község Önkormányzata és a BKK Zrt. között – a 6/2015. (I.26.) 
önkormányzati határozat alapján – fennálló, a 63-as és 963-as busz járatokra 
vonatkozó támogatási szerződés teljesüléséről szóló, a BKK Zrt. által 
benyújtott 2015. III. negyedévi szakmai beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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13. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Kárpátaljai látogatás 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Január első felében ki kellene mennünk Hettyenbe 
megtekinteni az általunk is támogatott konyhát. Terveim szerint Pilisvörösváron 
bérelnénk egy kisbuszt, és azzal tudnánk menni. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Az időpontról ne most beszéljünk, mert nincs itt a 
naptáram, és így nem tudom megmondani, mikor lenne jó.  
 
 
b) Vis maiorhoz kapcsolódó hídépítés 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Kis lemaradásban vannak a kivitelezők, de az is 
igaz, hogy a burkolatbontás után vált láthatóvá, hogy a járda alól teljesen hiányzik a 
szigetelés, és ez nem volt benne a megrendelésünkben. Viszont a kivitelezők sem 
használtak ki minden költségvetési elemet, ezért ennek a kontójára megcsinálják. A 
13-asnál a mederburkolást már megcsinálták, a korlátfelújítás is megvan. Most a 
vasszerelés folyik, és a szigetelés előkészítése zajlik. A 12-esnél kész a szigetelés, 
de a mederburkolás még nincs kész. Ott viszont rábukkantak egy lépcsőre. A 
befejezés határideje december 15. 
 
Kőhalmi Alajos alpolgármester: Abból nem lesz gond, hogy a kivágott fűzfát 
magánterületre tették? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Arra a területre haragszom, mert ott több száz 
köbméter sittet halmozott fel a tulajdonosa! A patakmeder tisztítása folyik, a kijelölt 
fákat ki fogják vágni. Ezzel kapcsolatban azonnal felmerül, hogy ki vihet fát, de most 
olyan sok a fa, hogy mindenkinek jut, és még így is rengeteg gally fog maradni, 
amiről gondoskodni kell. Erről már egyeztettem, csak össze kell annyira húzni a fát, 
hogy a gép odaférjen hozzá, és ezt még a télen kell megoldani. Most szép a meder, 
de azt tudni kell, hogy 2-3 évig ezzel komoly feladatunk lesz a kaszálás során. 
 
Kőhalmi Alajos alpolgármester: Mi lesz azzal a három telekkel a hídtól visszafelé, 
akik évtizedeken keresztül a mederbe hordták a mocskukat? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Beszéltem a művezetővel, és azt mondtam neki, 
hogy ami nincs a folyásszelvényben, azt hagyják ott! 
 
Kőhalmi Alajos alpolgármester: De ha az a háló elszakad, akkor megint a mi 
gondunk lesz! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Írunk egy levelet, amit az összes patak menti 
tulajdonos megkap, és ebben leírjuk, hogy oda tilos kihordani bármilyen hulladékot. 
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c) Képviselői felvetések 
 
Kőhalmi Alajos alpolgármester: Nagyon beszűkítették a lehajtó sávot a 12-esnél, és a 
13-asnál! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Voltam Nagykovácsiban, ahol megígérték, hogy 
ezeket helyreállítják most decemberben.   
 
dr. Tóth Balázs képviselő: A 13-asnál megmarad az a púp? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ott már javítottunk egy nagyot a helyzeten, de ez a 
Közút kompetenciája. Elmondtuk a képviselőjének a problémát, de nem a mi 
hatáskörünk. Ha viszont nem csinálják meg, én hozatok egy kocsi murvát, és 
ráborítom. Én mindenhol azt kértem, hogy az eredeti állapotot hozzák helyre. 
 
Kőhalmi Alajos alpolgármester: A 13-asnál a csapadékvíz elvezetése érdekében 
sikerült-e lerakatni azt a csövet? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem. Két dolgot ígértek. Az egyik, hogy lekerítik a 
műtárgyat, ill. fákat ültetnek elé. És azt is meglebbentették, hogy a maradék mart 
aszfalttal a Lazac utcát behúzzák, de elfogyott az aszfaltjuk.  
 
Kőhalmi Alajos alpolgármester: A Nagykovácsi út túloldaláról az átereszt 
megoldották? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Részben igen. Még készül az árajánlat a 
kivitelezőnél.  
 
Petneházy Gábor képviselő: A Nap utca, Csillag sétány és a Patak sétány 
Nagykovácsi út közötti szakasza lakóinak fele hetente hívogat, hogy oldjuk meg a 
problémáját.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Borzasztó állapotban van a Nap utca. Az a 
probléma, hogy nagyon hosszú utca, de nagyon kevesen laknak mellette. Biztos, 
hogy tízen milliós történet. Első feladat, hogy a Nap utcai áteresz vízelvezetését 
hegynek föl, magánterületen meg kell oldani. Az út a telkek irányába lejt, rávezeti a 
vizet a telkekre, ezért meg kell profilozni. A kijáró drámai meredekségű, ahhoz hozzá 
kellene nyúlni. Utána pedig egy kb.6-700 méteres utcát valahogy burkolni kellene.  
 
Petneházy Gábor képviselő: Még a lezárás ügyében sem vagyunk előrébb. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Megkértem az állásfoglalást, de még nem kaptam 
meg.  
 
Petneházy Gábor képviselő: Mert azzal a sár- és porfelveréses problémák 
megszűnnének, ha csak két lakó közlekedik rajta.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Szerkezeti tervünkben ezt lehet kezelni, mert 
mondhatjuk, hogy az egy zsákutca a Nagykovácsi út felé. És ez kerül a 
legkevesebbe. Ha jövőre meg tudnánk építeni a Vénusz utcát, és a Csillag sétányon 
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egy kis kátyúzás után egy emulziószórást végeznénk, az lenne a legelegánsabb 
megoldás. Az aszfaltmakadám a Csillag sétány esetében jó megoldás lenne, ha nyár 
elején csinálnánk meg, mert őszre összeáll. És ha ezzel párhuzamosan lezárnánk a 
Nap utcát, az járható, és kivitelezhető lenne a probléma kezelésére. Ez kb. bruttó 2-3 
millió forintba kerülne. Ezen akkor gondolkodhatunk! 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Mi lesz a Bola és a Méhész által okozott kárral? A Bola a 
garanciális munkák felét elvégezte, de a Méhész nem nyilatkozott és az 
elérhetőségét sem tudom.  
 
 
11.05-kor Szathmáry Gergely polgármester bezárja az ülést.  
 
 
 
 

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


