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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2015. december 14-én 17.10 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

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

 

Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a 
Testület 5 fővel, teljes létszámban van jelen, így határozatképes. A polgármester 
megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelően 5 nappal korábban lettek 
kiküldve az előterjesztésekkel együtt. 
A polgármester hozzáteszi a következőket: Pénteken kaptunk az ELMŰ-től egy 
levelet, melyben közölték, hogy 0,2 kW-tal csökkentik az energiadíjat. Mivel ez 
szerződésmódosítást igényel, ezért javaslom, hogy hatodik napirendi pontként 
tárgyaljuk az ügyet.  
 
 

A Testület, elfogadva Szathmáry Gergely polgármester módosító javaslatát, 5 
egyhangú igen szavazattal a következő napirendet fogadja el: 
 
1.) Tájékoztatás villamoshálózat-fejlesztési kezdeményezésről az ellátatlan 
agglomerációs területen 
2.) A 2015. évi téli igazgatási szünet 
3.) A testületi ülések időpontjának meghatározása a 2016. évre 
4.) A Holdkő Alapítvány pályázata  
5.) Gyepmesteri feladatok ellátása 
6.) Energiadíj csökkenése 
7.) Egyebek  
 
 
 
Napirend előtti felszólalások: 
 
Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévő ügyek 
alakulásáról. A következő témák kerülnek említésre: 

 December 3-án a Natúrpark megalakulásának elvi szándéknyilatkozatát 
megtettük. 

 5-én megvolt a Mikulás piknik, 45 gyereket ajándékozott meg a Mikulás. Ez úton is 
köszönjük mindenkinek a munkáját, amivel segítette a megvalósulást. 
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 Többször voltunk Pilisvörösváron. Egyrészt a társulási megállapodás módosulása 
miatt, másrészt folyamatban van az intézményvezetők választása, amiért holnap 
is megyek. 

 Voltunk a töki vacsorán. 

 Pénteken 8-kor voltunk Budajenőn a Híddal, az új szociális szervezettel tárgyalni. 
Radikálisan csökkent a normatíva, ezért ez a feladatellátás zsebbenyúlós lesz! 
Eddig ugyanis a társuláshoz komoly pluszok jártak, és ez most megszűnt, 
valamint az elismert dolgozói létszám is csökkent. E mellett viszont hoztak egy 
EMMI rendeletet, ami megszabja, hogy adott létszámú beteghez hány dolgozó 
kell, ami emelkedést mutat! A finanszírozásban tehát csökkentették, a szakmai 
szabályozásban pedig emelték a létszámot. 

 Pénteken megnéztük a Szőlőszemben a remeteszőlősi gyerekeket, akik készültek 
egy kis műsorral és rajzokkal. 

 
 

Herold István képviselő: Hogyan kell terveznünk a költségvetéssel a szociális 
kiadások növekedése miatt? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Folyik még a vita erről. A három település szakmai 
szabályok szerinti ellátása kb. 11,5 millió forint évente. Ehhez képest a normatíva 
3,75 millió forint. Tehát kb. 7 millió forintos a különbözet. Azon is volt vita, hogy jó-e 
ez a számítás, másrészt az elosztás is vita tárgya. Abban megállapodtunk, hogy 
ellátott arányosan kell megoldani. Tökön pl. kétszer annyian laknak, mint nálunk, de 
ott húsz egynéhányan veszik igénybe az ellátást jelenleg, nálunk meg senki! Sajnos 
láttunk már ilyet, hogy az állam előír kötelező feladatokat, de a finanszírozásából 
kivonul. 
 
 
 

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás villamoshálózat-fejlesztési kezdeményezésről 
az ellátatlan agglomerációs területen 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Herold István képviselő: Kétségkívül sok szempontból kényelmes, praktikus lenne, 
de ezzel ugyanakkor a védettségünk, a békénk is megszűnhet! Kapnánk egy újabb 
terhelést, megnövelheti a kiköltözések számát például, de nem feltétlenül 
csökkentené az autózók számát. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Van egy olyan módosító javaslat, hogy ne azt írjuk, 
hogy az ötlettel értünk egyet, hanem azt, hogy a fejlesztési lehetőségek részletes 
megvizsgálásával. Sok nehézséget és problémát hordoz a dolog, de a 
megvizsgálásával egyet lehet érteni. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Én a gyerekvasutat ellenzem, mert abban a pillanatban 
vége a gyerekvasútnak! Azt úgy kéne hagyni, ahogy most van! Gyerekvasúton 
tömegeket szállítani naponta nem lehet!  
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A Képviselő-testület, elfogadva a módosító javaslatot, 5 egyhangú igen szavazattal a 
következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

99/2015. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a villamoshálózat fejlesztési kezdeményezésről, az ellátatlan  

agglomerációs területen 

 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
budai agglomerációs települések kötöttpályás villamoshálózat fejlesztési 
lehetőségeinek részletes megvizsgálásával elvi szinten egyetért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 
 
2. napirendi pont: A 2015. évi téli igazgatási szünet 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

100/2015. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a 2015. évi téli igazgatási szünetről 

 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a 2015. 
december 21-től 2015. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan igazgatási 
szünetet rendelt el. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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3. napirendi pont: A testületi ülések időpontjának meghatározása a 2016. évre 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, vita nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

101/2015. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
testületi ülések tervezett időpontjait a következőkben határozza meg: 
 
Január 25. (hétfő) 
Február 12. (péntek)   
Február 29. (hétfő)   
Március 29. (kedd) 
Április 25. (hétfő)   
Május 31. (kedd)   
Június 27. (hétfő)    
Július 12. (kedd)   
Augusztus 29. (hétfő) 
Szeptember 27. (kedd) 
Október 24. (hétfő) 
November 29. (kedd) 
December 12. (hétfő) 
 
A képviselő-testületi ülések minden alkalommal Remeteszőlős Község 
Önkormányzatának székhelyén (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.) kerülnek 
megtartásra. 
A napirendek címét a jogszabályok által meghatározott, illetve aktualitással 
bíró feladatok határozzák meg. A napirendek előkészítéséért és 
előterjesztéséért elsősorban a polgármester, illetve a Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltsége a felelős. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 
 
 



5 

 

4. napirendi pont: A Holdkő Alapítvány pályázata 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Petneházy Gábor képviselő: Én próbáltam utánanézni ennek az alapítványnak. 
Semmit nem sikerült róluk megtudnom. Kíváncsi lennék, hogy te mit tudsz róluk. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én azt néztem meg, hogy eddig kiket támogatott. 
Ezek nagyrészt civil szervezetek KKV-k, önkormányzatok. Évek óta csinálják, eddig 
nem volt velük gond. 
 
Herold István képviselő: Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy sok budapesti 
önkormányzatnál nem megválasztott képviselők is komoly tableteket kapnak! 
 
Petneházy Gábor képviselő: Én arra lennék kíváncsi, hogy mennyibe kerülnek az 
előterjesztések évente? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Konkrét összeget nem tudok, de iszonyatos 
mennyiségű papír fogy! Tavaly nyár óta 46 000 nyomtatás volt! 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: És mennyi egy oldal? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: 2 000 lapig ingyenes, utána 4-5 Ft. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Akkor ez legalább 200 000 Ft! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: És ez a papírmentes iroda, ahol arról is papírt kell 
csinálni, amit digitálisan archiválsz!   
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

102/2015. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a Holdkő Alapítvány pályázatáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
indulni kíván a Holdkő Kulturális Alapítvány által hirdetett „Greenlight vissza 
nem térítendő támogatások 2016” pályázaton, melynek keretében 4 db 
táblagépre (tabletre) kíván igényt benyújtani, a képviselői munka segítésére, az 
előterjesztések és egyéb munkadokumentumok digitális tárolása és kezelése 
céljából. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására és a 6.000 Ft pályázati díj befizetésére. 
 
Határidő: 2016. február 3. 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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5. napirendi pont: Gyepmesteri feladatok ellátása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Maradjon a Kovácsolat Bt.! 
 
Petneházy Gábor képviselő: Szerintem is maradjon, csak kicsit papírozzuk le a 
megbízást! Ercsi nekünk nagyon kieső, ha odaviszik a kutyákat. 
 
Herold István képviselő: A 25 000 Ft+áfa/hó, az 380 000 Ft/ év!  
 
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

103/2015. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a gyepmesteri feladatok ellátásáról 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§ (3) 
bekezdésében megjelölt, a kóbor állatok befogására vonatkozó kötelező 
önkormányzati feladat ellátásával a Kovácsolat Bt-t kívánja megbízni. A 
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a rendelkezésre állási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 
 
6. napirendi pont: Energiadíj csökkenése 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az ELMŰ most csökkentené az árat, de még egy 
ilyen kedvező szerződést is csak testületi jóváhagyással írhatok alá, ehhez kérem 
most a beleegyezést. Tehát van egy keretszerződésünk, amit most módosítani 
kellene. 
 
Kőhalmi Alajos alpolgármester: Ez csak közületi, vagy a lakosságra is vonatkozik? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ez csak az Önkormányzatra vonatkozik.  
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A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

104/2015. (XII.14.) önkormányzati határozata 

a villamos energia vásárlási szerződés módosításáról 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 0,2 Ft/kWh mértékű energiadíj 
csökkentésről és a szerződés lejárati idő 2017. december 31. napra történő 
meghosszabbításáról szóló villamos energia vásárlási szerződésmódosító 
javaslatát elfogadja. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 15. 
Felelős: polgármester 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 
 
 
7. napirendi pont: Egyebek 
 
Petneházy Gábor képviselő: Erősen tarvágott képet fog mutatni a patakpartunk a 
rekonstrukció végeztével. Csupasz sivár valami lesz. El kéne indítanunk egy fásítási 
programot. Kétféle fa jöhet szóba, szomorúfűz vagy éger. 
 
Herold István képviselő: A szomorúfűz tájidegen! 
 
Petneházy Gábor képviselő: A közönséges fűz mitől jobb? Lehet ezen gondolkodni, 
de van itt egy patakpart, ami ráadásul fagyzugos! A fák kiválasztásánál az ár is 
fontos szempont. A szomorúfűz alatt nem nő gaz!  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Tavasszal ez megvalósítható, csak arra kell 
vigyáznunk, hogy mekkorát akarunk telepíteni, és a gondozás során is figyelembe 
venni. Az ötletet egyébként jónak tartom. És persze csak oda lehet tenni, ahol a 
patak és a sétány között nincsen telek! 
 
Kőhalmi Alajos alpolgármester: A szomorúfűz belenő mindenbe, a gyerekek meg 
belekapaszkodnak, erre is figyelni kell!  
 
Szathmáry Gergely polgármester: A vizes élőhely esetében nincs nagy faválaszték. 
 
Herold István képviselő: Meg kell kérdezni egy kertészt erről! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Jó, ennek utánanézünk. István, mi a helyzet a 
naptárral? 
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Herold István képviselő: Laptopon van a terv. Péntekre kész lehet. 
 
 
 
18.05-kor Szathmáry Gergely polgármester bezárja az ülést.  
 
 
 
 

k.m.f 
 

 
 
Szathmáry Gergely                       dr. Kovács Dénes 
    polgármester                                      jegyző  
 
 
 
 
 
 


