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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2016. április 5-én 10.15 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

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

dr. Kovács Dénes jegyző, jegyzőkönyvvezető 

Földi Marianna pénzügyi vezető 

 

Meghívott: 

dr. Szelenczy Gabriella hivatalvezető a Budakeszi Járási Hivatal részéről 

 

Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a 
Testület 4 fővel van jelen, így határozatképes. Kőhalmi Alajos alpolgármester 
egészségügyi okok miatt hiányzik. 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 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
2.) 2015. évi zárszámadás 
3.) Jogszabályváltozással összefüggő szerződésmódosítás - ELMŰ Nyrt. 
4.) Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében (VEKOP-5.3.2-15) 
5.) Pályázati kiírás lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 
6.) Ponty utcai játszótér rekonstrukciója 
7.) Kneipp ösvény 
8.) Utcatáblák kihelyezése 
9.) Meningococcus védőoltás 
10.) Baranta Sportegyesület megkeresése 
11.) Egyebek 
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Napirend előtti felszólalások: 
 
Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévő ügyek 
alakulásáról. A következő témák kerülnek említésre: 
 

 Március 3-án benyújtottuk a vis maior elszámolást, ami két lépcsős. Először a 
számlákat és a teljesítésigazolásokat kellett benyújtani. Ennek alapján azóta ki is 
fizették a támogatási összeget, 10 600 000 Ft-ot. Ezután kell majd a végleges, 
nagy elszámolást benyújtanunk. Ezt is elkészítettem, tegnap került postára. 

 3-án volt a Buda Környéki Tv felvétele. 

 Bekértük a játszóeszközökre az ajánlatokat. 

 Megszerveztük és megtartottuk a március 15-i ünnepséget. Ezúton is köszönjük 
minden közreműködő munkáját. 

 7-én volt itt a Vodafontól a képviselő a kedvezményes önkormányzati flotta 
ügyében, ami folyamatban van. 

 Ezen a héten jártam Pest megyében, illetve a Pro Régiónál a fenntartható 
közlekedésfejlesztési pályázatok ügyében. 

 10-én KÖTET ülés volt. 

 Benyújtottam egy előzetes minősítést a közmunka pályázat ügyében, megkaptuk 
a levelüket, melyben tájékoztatnak, hogy egy főt tudnak támogatni, 8 órában, 90 
%-os támogatási intenzitással. Nagy nehézségek árán találtam is egy embert, aki 
itt lakik Remeteszőlősön, már most is kint dolgozik a területen. 

 8 alkalommal volt síkosságmentesítés, 636 km-t tettünk meg, amibe az is 
beletartozik, hogy több esetben Csillaghegyre kellett menni sóért. Átlag egy 
szórással 3 tonna sót szórtunk ki. most már megkezdődtek a tavaszi munkálatok, 
az útkarbantartás, takarítás, növények ápolása stb. 

 
 
 
 
1. napirendi pont: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A Képviselő-testület, vita nélkül, 4 egyhangú igen szavazattal elfogadja az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2016. (IV.5.) 
önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
2. napirendi pont: 2015. évi zárszámadás 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Herold István képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A 
Bizottság megtárgyalta a zárszámadásról szóló előterjesztést, több kérdést is 
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feltettünk pénzügyi vezetőnknek, aki válaszolt is rájuk. Egy dolgot még 
megkérdeznék tőle, ha lehet. Van egy ilyen sor az eszközállományok között, hogy 
szellemi termékek 477 000 Ft-tal volt, és ebből 1 400 000 lett, azaz közel egymilliós 
növekedést jelent tárgyévben. Ez mit takar? 
 
Földi Marianna pénzügyi vezető: Amikor fejlesztések történnek, akkor ehhez olyan 
szellemi termékek kapcsolódnak, mint az elkészült tervek például. Ezek növelik meg 
ezt a tételt. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Például a vis maior pályázatnál voltak ilyen tervek. 
 
Herold István képviselő: Értem. Akkor a pénzügyi bizottság a zárszámadást 
elfogadásra javasolja. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Akkor az előterjesztéssel kapcsolatban először a 
vagyonkataszterről kell egy határozatot elfogadnunk, utána pedig egy rendeletet a 
pénzügyi mérlegről. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

19/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a 2015. évi vagyonkataszter tudomásul vételéről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
a 2015. évi vagyonkataszterben foglaltakat. Remeteszőlős Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 
vagyonnyilvántartást naprakészen vezesse. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 

 
Szathmáry Gergely polgármester: A pénzügyi mérleg ügyeit rendelet rögzíti. 
106 891 000 Ft volt a főösszeg, a bevétel 104 %-ra teljesült, a kiadás pedig 56 %-ra 
az átcsúszó tételek miatt. Ez a hídfelújítás költségeinek 2016-ban történő kifizetéseit 
jelenti. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal elfogadja az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2016. (IV.5.) önkormányzati 
rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. napirendi pont: Jogszabályváltozással összefüggő szerződésmódosítás -  
ELMŰ Nyrt. 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület, vita nélkül, 4 egyhangú igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

20/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a jogszabályváltozással összefüggő, ELMŰ Nyrt-vel történő 
szerződésmódosításról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az ELMŰ Nyrt. jogszabályváltozással összefüggő szerződésmódosítására 
vonatkozó kezdeményezését elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a 
villamosenergia-ellátásra vonatkozó szerződésmódosítás aláírására, rögzítve a 
0,2 Ft/kWh energiadíj csökkentés tényét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
      

 
 
4. napirendi pont: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében (VEKOP-
5.3.2-15) 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
A polgármester kiemeli a következőket: Két határozati javaslatom van. Az egyik a 
pályázaton való indulás szándékának rögzítése a prioritásaink megjelölésével, a 
másik a pályázat elkészítésének költségeire vonatkozó határozat.  
 
Herold István képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A 
Bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges bruttó 
952 000 Ft-os összeg elkülönítését és a pályázaton való indulást feltétlenül 
támogatja. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

21/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című 

 pályázaton történő indulásról 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
indulni kíván a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program 
keretében kiírt, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című, 
VEKOP-5.3.2-15 azonosító számú pályázaton. A 100 % támogatási intenzitású 
pályázat keretében a Képviselő-testület a következő fejlesztéseket kívánja 
megvalósítani: 

 Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település 

belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, a Nap utca és az 

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola között kerékpárút kialakítása a 

Nagykovácsi út mentén, 

 A kerékpárút bekötése a medence kerékpáros útvonalát is képező Patak 

sétányra. Ennek érdekében a Nap utca (Nagykovácsi út – Csillag sétány 

közötti szakasz) és a Csillag sétány teljes szélességű burkolat-felújítása, 

megerősítése, fejlesztése és újraosztása, 

 Gyalogos közlekedés feltételeinek a javítása a közösségi közlekedés 

átszállási pontjaihoz kapcsolódóan, a Nagykovácsi út menti járda 

kiépítése, 

 Közlekedés biztonsági fejlesztésként a gyalogátkelőhelyek kialakítása a 

Nagykovácsi út menti járdákhoz kapcsolódóan, 

 Kerékpáros - gyalogos kapcsolódási pontok kialakítása a buszmegállók 

környezetében,  

 Közvilágítás kiépítése a járda és a kerékpárút vonalon, 

 Egyéb járulékos munkák, 

 Kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú 

szemléletformáló kampány megvalósítása. 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 

                       
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

22/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a Pro Regio Nonprofit Kft. megbízásáról, a „Fenntartható  

közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázat elkészítésére 

 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt, 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című, VEKOP-5.3.2-15 
azonosító számú pályázat elkészítésével és az ahhoz kapcsolódó szakértői és 
tervezői feladatok elvégzésével meg kívánja bízni a Pro Regio Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ennek 
költségeire bruttó 952.500 Ft összeget biztosít, az általános tartalék terhére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
 
5. napirendi pont: Pályázati kiírás lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
Hozzáteszi a következőket: A szolgáltató a pályázaton nyert összeget pántlikázott 
pénzként kapná meg, tehát ezt csak a mi tulajdonunkban álló víziközmű felújítására 
és pótlására fordíthatja. Több helyen látható, hogy szükség is van műszaki 
beavatkozásokra. Ez nem befolyásolja a víz- és csatornadíjat, mert annak az árát 
rendelet rögzíti, itt nincs mozgástere sem az ÉTV-nek, sem az önkormányzatnak. 
Ezek a díjak nem fedezik a működés költségeit, ezért pár éve veszteségben vannak. 
Így felújításra, javításra sem igen futja. Ezt próbálja kompenzálni ez a pályázat. Ez 
nekünk nem kerül egy fillérünkbe sem. Az önkormányzat nyeresége ebben az, hogy 
a víziközmű eszközeiben, ami a közellátást biztosítja, műszaki fejlődés fog 
bekövetkezni. 
 
Bozsik Imre helyi lakos: Ebből az expozéból azt vettem ki, hogy a közeljövőben nem 
is várható díjcsökkenés. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A víziközműre vonatkozó törvény szerint a víz- és 
csatornadíjnak 2012. óta hatósági árasnak kellene lenni, de ez inkább politikai 
kérdés, ezért még nem hozták meg ezt a döntést. Régiókban kellene meghatározni 
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az árat, de még nem tudták eldönteni, hogy a mi régiónkban a budapesti árakat 
emeljék, vagy a többi településen csökkentsék. 
 
Herold István képviselő: Mennyiben tudjuk mi ellenőrizni, hogy az ÉTV valóban 
nálunk fordítja rá a kapott összeget a korszerűsítésre, javításra? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Mivel mi kapjuk a pályázatot, ezért nekünk is kell 
elszámolni vele. Tehát ebben az ÉTV és az Önkormányzat együttműködésre van 
ítélve. Rögzítve lesz, hogy meddig kell elszámolni, és hogyan. Számviteli és műszaki 
bizonylatokkal kell az ÉTV-nek elszámolni.  
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Ez biztos, hogy így lesz? Vagy csak játszik a számokkal? 
És ki igazolja? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A vízhálózat a mi tulajdonunk, tehát, ha ott bármi 
változás történik, nekünk arról tudnunk kell, műszakilag át kell vennünk!  
 
dr. Tóth Balázs képviselő: És mi van akkor, ha például azt mondja, hogy bejártam a 
területet, 20 ember dolgozott, ennyi meg ennyi rezsi óradíjat elszámolok, és kész. Ezt 
ki ellenőrzi? Szóval nem szeretném, ha csak az ÉTV profitja növekedne ezzel! Mert 
ez úgy jönne ki, hogy az adófizetők pénzén kompenzáljuk a cég veszteségét. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az a furcsaság, hogy az ÉTV kapja a pénzt, amit a 
mi tulajdonunkra költ.  
 
dr. Kovács Dénes jegyző: Ha nincs is benne a pályázatban, mi is megpántlikázhatjuk 
úgy, hogy kikötjük, hogy pl. a Ponty utcára adjuk. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ez már a pályázatban el fog dőlni, mert nekik le 
kell írni, hogy mire fordítanák a pénzt. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Ez egy egyszeri aktus? Vagy folyamatos. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Elképzelhető, de volt olyan év, amikor a 
küszöbérték magasabb volt. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: És milyen időtartamra szól? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Egy évre. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: És minden évben kiírják? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Igen. Csak az a kérdés, hogy a küszöböt hol 
állapítják meg. 
 
 
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

23/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt  

pályázaton történő indulásról 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
indulni kíván a vízgazdálkodásért felelő miniszter által kiírt, a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázaton. 
A Képviselő-testülete jelen határozatban rögzíti, hogy Remeteszőlős 
Községben a víz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordítása meghaladja a 
2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatások támogatásánál elismert 
küszöbértéket, a nettó 1.002 Ft/m3 összeget. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására, és az ahhoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. április 21. 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
 
6. napirendi pont: Ponty utcai játszótér rekonstrukciója 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Herold István képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A 
Bizottság átnézte az árajánlatokat. Nagyon különböző összegek szerepeltek 
ezekben. Egyetértünk az előterjesztéssel, azonban annyi kiegészítést javasoltunk, 
hogy a Testület bízza meg az előterjesztésben szereplő Daczó Mérnöki Kft.-t, de 
tüntessük fel a határozatban, hogy „mint a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó 
céget.” És azt is kérjük, hogy a határozatban az is szerepeljen, hogy „amennyiben a 
szerződéskötésnek jogi akadálya nincs.” 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Megnéztem a cégeket, jelenleg nincs jogi akadály a 
megbízásnak, és remélem, hogy ilyen később sem lesz. 
 
 
A Képviselő-testület, befogadva a Bizottság módosító javaslatait, 4 egyhangú igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

24/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a Ponty utcai játszótér játszóeszközeinek cseréjéről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ponty utcai játszótéren a szabványos játszóeszközök telepítési munkáinak 
elvégzésével a Daczó Mérnöki Kft-t – mint a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
adó céget – kívánja megbízni, bruttó 996.950 Ft összegért. 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelezés 
díját a 2016. évi költségvetés erre nevesített sorának terhére biztosítja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyi munka 
megrendelésére és a vállalkozási szerződés aláírására, amennyiben a 
szerződéskötésnek jogi akadálya nincs. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
 
7. napirendi pont: Kneipp ösvény 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Herold István képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A 
Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozatot. Annyi 
felmerült, hogy esetleg kérhetnénk a lakosság hozzájárulását is a megvalósításhoz. 
A nyomvonalat illetően nem tudnék én sem jobbat ajánlani. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Május környékén tudnánk ennek a munkának 
nekilátni, addig lesz még egy ülés. Kitűzzük a nyomvonalat és meg lehet tekinteni, 
mielőtt véglegesítenénk. 
 
Bozsik Imre helyi lakos: Számol-e azzal a Testület, hogy az ösvény karbantartása 
jelentős összeget képes felemészteni? Ennek az ösvénynek az a célja, hogy a 
használója mezítláb menjen végig rajta, ezzel stimulálva a talpon lévő 
idegvégződéseket. Ez viszont igen magas higiéniai követelményekkel jár! Esős 
időszakban pl. nem lehet nyitva, le kell fedni. Nyitvatartási idejének kell lenni. 
Vigyázni kell rá, hogy ne menjen bele kutya, macska, ne szennyezzék cigivel, törött 
üveggel, ne menjenek rá pl. rollerrel vagy biciklivel. Szép lesz, ha megcsinálják, de 
ha egy hét múlva koszos lesz, sorban fognak állni a panaszkodó szülők. Ha nem 
megfelelő kezekbe kerül, akkor jobb, ha nem kezdünk neki. 
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dr. Tóth Balázs képviselő: Én ennek is a jogi aspektusait nézem, és valóban komoly 
probléma, ha valaki ezen a területen megsebesül pl. egy üvegszilánk vagy rozsdás 
szög miatt.  
 
Herold István képviselő: Szerintem ennek a lezárása, elkülönítése reménytelen! Nem 
megoldható. Ez nyitott térben van. Nem egy elzárt tér. 
 
Bozsik Imre helyi lakos: De, ősszel le lehet fedni műanyag trepnikkel. Télen nem 
sétálhatsz benne.  
 
Herold István képviselő: Szezon végén lezárható, de idényben… 
 
Bozsik Imre helyi lakos: Az összes macska és kutya ide fog járni! Bele fognak 
fészkelni a rovarok stb. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Utána fogok nézni, mert van egy-két 
önkormányzat, ahol ez működik, hogy ők hogyan csinálják. Nyilván erre fogunk 
megoldást találni. Nyilván lesz tábla, ami tájékoztatja a felhasználót arról, hogy mi a 
használat módja. Ennek az alja geotextil, tehát alulról kevésbé érheti támadás. 
Annak utánanézek, hogy felülről milyen módon lehet a védelméről gondoskodni.  
 
dr. Tóth Balázs képviselő: A határozat rögzíti a nyomvonalat? Mert nem biztos, hogy 
a kúttól kellene indulnia! Az annyira kint van, ez pedig egy intimebb történet. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A térképen látható, hogy az intim terület a patak, a 
fák és az objektumok közötti rész.  
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Nem lehet, hogy a határozatból most kivegyük a 
nyomvonalra vonatkozó részt, és csak a méreteket rögzítjük?  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Jó, akkor csak azt írjuk bele, amiben mindannyian 
egyetértünk. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: És ezt a közegészségügyi mozzanatot is meg kellene 
vizsgálnunk! 
 
Petneházy Gábor képviselő: Ott van a homokozó a Patak sétányon öt éve. 
Folyamatosan frissítjük a homokot, de az sincs letakarva, és az jóval nagyobb, mint 
itt a homokos felület. A kavicsot simán tudjuk mosni, a mulcsot tudom cserélni 
évente, a téglát, a viacolort, a fakorongot szintén lehet mosni. A legproblémásabb 
része a homok, de azt akár ki is lehet hagyni. 
 
 
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 

25/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a Kneipp ösvény létesítéséről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Bodza-liget területén 40 m hosszú, 0,8 m széles Kneipp ösvényt alakít ki.  
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
8. napirendi pont: Utcatáblák kihelyezése 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Herold István képviselő: Én azt javaslom, hogy az első 2-3 grafikát közösen nézzük 
meg, és véleményezzük. A másik, hogy egy kicsit nagyobb kiadással járna, de talán 
jobban mutatna az A/3-as méret az A/4-esnél. De ezt is majd az első tervek alapján 
döntsük el! 
 
Bozsik Imre helyi lakos: A 22 tábla tartóoszlopainak a rendbetétele az elsődleges 
kiadás, mert azok jelenleg nincsenek olyan állapotban, hogy azokra bármit ki 
lehessen tenni. Én azt vizionálom, hogy ezek a táblák Remeteszőlősön nem érik meg 
azt a kort, amit mindenki szeretne, mert van itt egy vandalizmus-fészek. Ott van a 
gáztáblák értelmetlen letörése és a játszótéri asztalon való felhalmozása, a tűzoltó 
csapok fölötti táblákkal szintén ez történt. Sajnos ezek a táblák is erre a sorsra 
fognak jutni. A másik, hogy szerintem a táblák dolgába a lakosságot is be kellene 
vonni. Ne négy ember döntse el, hogy melyik grafika a jó. És az EU-s szabvány 
figyelembevételével minimum még egy nyelven fel kéne tüntetni ezeket a feliratokat. 
Leginkább angolul, gondolva a turizmusra is. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én arra gondoltam, hogy latinul.  
 
Petneházy Gábor képviselő: Majd ha az EU fizeti. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A mai rendszerben már vannak 
szavazóprogramok, ebben nem látok problémát. Az oszlopokat minden évben 
lefestjük, de nyilván azt is meg kell csinálni. Sajnos valóban vannak vandál elemek, 
de engem mindig feszélyez, hogy néhány renitens miatt egy egész falunyi ember áll 
feszengve! Én ezt nem szeretném tudomásul venni. 
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Bozsik Imre helyi lakos: A másik, hogy a mérettel kicsit szkeptikus vagyok. A szél 
nem fogja letörni? Én inkább szűkíteném, mint tágítanám. Talán inkább 
függőlegesen nyújtsuk az alakját.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Amikor látni fogjuk a grafikát, akkor majd ezt is 
meg tudjuk beszélni. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Úgy kellene írni, hogy először terveket készítsen. 
 
Bozsik Imre helyi lakos: És többféle méretben, ill. alakzatban. 
 
Herold István képviselő: Egyébként osztom Gergő véleményét, hogy ha mindig csak 
a negatívumokat tartjuk szem előtt, akkor ássuk el magunkat? 
 
Bozsik Imre helyi lakos: Mindenre kell gondolni, ha pénzt adsz ki! A magánéletben is 
úgy költekezel, hogy a pozitívumok mellett egy-két negatívumot is mérlegelsz.  
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Szerintem ovális tábla lenne a legoptimálisabb, mert 
nehezebb letörni. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Jó ötlet!  
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Én azt is szeretném, ha lenne egy kis remeteszőlősi 
identitást erősítő felirat is a táblán.  
 
 
A Képviselő-testület, befogadva a módosító javaslatokat, 4 egyhangú igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

26/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a névadó állatokat, illetve bolygókat ábrázoló utcatáblák  

elkészítéséről 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Patak sétány és Csillag sétány menti utcák névadó állatait, illetve bolygóit 
bemutató tájékozató táblákat el kívánja készíteni és ki kívánja helyezni, a 
következők szerint: 

1. Királyka utca 

2. Sirály utca 

3. Daru utca 

4. Gém utca 

5. Bagoly utca 

6. Galamb utca 

7. Cinke utca 

8. Csóka utca 

12. Hal utca 

13. Csík utca 

14. Pisztráng utca 

15. Harcsa utca 

16. Keszeg utca 

17. Amúr utca 

18. Süllő utca 

19. Ponty utca 

20. Vénusz utca 

21. Nap utca 

22. Uránusz köz 
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9. Sólyom utca 

10. Sas utca 

11. Madár utca 

A Képviselő-testület felkéri Perliczy Gézát, hogy a grafikai terveket készítse el. 
A Képviselő-testület felkéri a tervezőt, hogy az első utcatáblát először 3 grafikai 
változatban készítse el ellipszis alakú alapra, majd mutassa azt be, a testületi 
vizsgálat és a társadalmasítás érdekében. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
 
9. napirendi pont: Meningococcus védőoltás 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Herold István képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A 
Bizottság megtárgyalva az előterjesztést arra a döntésre jutott, hogy nem az eredeti 
javaslatot támogatja, hanem azt, hogy mérjük fel a TB által nem támogatott 
védőoltásokat, és hozzunk létre egy pénzügyi keretet, amellyel a felmerülő igényeket 
figyelembe véve, a szülőkkel együttműködve segíthessük ezeknek a beadását a 
gyerekeknek. Kérjük a polgármester urat, hogy a védőnővel és az orvossal együtt 
egy új előterjesztésben tárja fel ennek a lehetőségeit. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Akkor kérdezem, hogy a módosító javaslatokat 
befogadva szavazzunk-e? 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: De nem módosítunk, hiszen nem az eredeti javaslatot 
fogadjuk el, azt elvetettük, hanem újat hozunk!  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Jó, akkor én az előterjesztés benyújtójaként 
visszavonom a határozati javaslatomat, és a Bizottság által kidolgozott határozatot 
terjesztem szavazásra a Testület elé.  
 
 
A Képviselő-testület, elfogadva a Bizottság határozati javaslatát, 4 egyhangú igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

27/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a TB által nem támogatott, de szükségességet mutató oltások  

felméréséről és ezek támogatási lehetőségeinek vizsgálatáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
fel kívánja mérni azon – a TB által nem támogatott – védőoltások körét, melyek 
a remeteszőlősi kisgyermekek egészségmegőrzését segítik. A Képviselő-
testület ezen oltások beadásának támogatására 500.000 Ft összeget kíván 
elkülöníteni, a szülőkkel való közös teherviselés elvének megtartása mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a védőnővel és a 
gyermekorvossal közösen dolgozza ki szakmailag megalapozott javaslatát a 
jelen határozatban rögzített célok megvalósítására vonatkozóan. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 

 
10. napirendi pont: Baranta Sportegyesület megkeresése 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Tóth Balázs képviselő:  Ez egy szép dolog. Én azt is megvizsgálnám, hogy 
esetleg valamilyen módon támogassuk őket.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Jó, azt is bevehetjük a határozatba, hogy a 
Pénzügyi Bizottságot kérjük fel arra, hogy vizsgálja meg egy esetleges támogatás 
lehetőségét.  
 
 
A Képviselő-testület, elfogadva a módosító javaslatot, 4 egyhangú igen szavazattal a 
következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

28/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

a Baranta Sportegyesület megkereséséről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel 
elfogadja a Királyi Sólymok Buda Baranta Hagyományos Magyar 
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Harcművészeti Sport- és Kulturális  Egyesület együttműködési felajánlását és 
örömmel rögzíti annak remeteszőlősi aktivitását és sikereit. 
A Képviselő-testület felkéri a Helyi Értéktár Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
baranta sport helyi értéktárba való felvételének lehetőségét. 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a Királyi Sólymok Buda Baranta Hagyományos Magyar 
Harcművészeti Sport- és Kulturális Egyesület támogatási lehetőségét. 
 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: polgármester, Helyi Értéktár Bizottság, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
 
11. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Az épületenergetikai pályázaton történő indulás kérdése 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az önkormányzatok számára felhívás érkezett 
épületenergetikai pályázaton való részvételre. Ez szintén 100 %-os támogatási 
arányt jelentene. Lényege, hogy az épületek hőtechnikai adottságait javítsuk 
épülethatároló szerkezetek segítségével. Ebbe a szigetelés, a nyílászárók cseréje 
tartozik, és ehhez kapcsolódóan lehet pályázni napelemekre. Kérek egy elvi döntést 
arról, hogy pályázzunk-e. Akkor én megnézem, hogy ez előkészíthető-e, és a 
következő találkozásunkkor dönthetnénk a továbbiakról. Akár 200 pályázatot is 
tudnának támogatni, de meg kell vizsgálni, mielőtt eldöntjük, hogy tudunk-e indulni.  
 
Petneházy Gábor képviselő: A fejlesztésbe az is belefér, ami még nincs, de majd 
lesz? Hiszen azzal is fejlődünk.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én is gondoltam erre, de nem vennék rá mérget, 
hogy eladható a pályázatban. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő:  Az épülethatárolás nekem azt jelenti, hogy alulról is 
határol. És erre tudok egy olyan mérnöki megoldást, amikor hőtárolóként működik 
egy megfelelően előkészített házalap, és ezzel, meg a fal- és tetőszigeteléssel, és a 
napelemekkel együtt már kiadná a kívánt összeget. Tavaly én együttműködtem két 
olyan céggel is, akikkel most tudnánk erről beszélni. Tehát javaslom, hogy 
mindenképpen döntsünk most igennel. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én is felhívom azokat, akik pályázatíróként szóba 
jöhetnek. Meg kell csinálni az épületenergiai tanúsítványt, kell elektromos tervezés is, 
és ezt csak a kamarában szereplő, megfelelő minősítéssel rendelkező személy 
végezheti. 
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A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

29/2016. (IV.5.) önkormányzati határozata 

az épületenergetikai pályázaton történő indulás kérdésének  

megvizsgálásáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
meg kívánja vizsgálni a KEHOP-5.2.9 azonosítószámú, „Épületenergetikai 
felhívás a Közép-magyarországi Régió települési önkormányzatai számára” 
című pályázaton történő indulás lehetőségeit. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kivizsgálás elvégzésére és a 
megfelelő döntések előkészítésére. 
 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: polgármester 
 
 

Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
 
b) Büfé kialakítása az önkormányzat területén 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Többször érte már a falut az a kritika, hogy olyan 
falu, ahol se templom, se kocsma nincs. Felmerült egy gondolat, hogy valamiféle 
büfét, melegítőkonyhát hozzunk létre. Ennek a legegyszerűbb módja egy 
szabványosított, igényesen kialakított konténer lehetne. Most talán csak 
beszélgessünk erről!  Az önkormányzat kiadhatná üzemeltetésre. Körbe kéne 
járnunk ennek a lehetőségét. 
 
Herold István képviselő: Hol lenne ez? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az Önkormányzat és a sarok között valahol, mert 
erre halad a legtöbb turista. De egyelőre csak elvi nyilatkozat kéne. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő:  Egyelőre csak beszélgessünk erről! Ez most elég hirtelen 
jött, ezen még gondolkodnunk kell. Nem értem a koncepciót. Ott akarunk sört árulni, 
ahol a gyerekek fociznak? 
 
Herold István képviselő: Ezért kérdeztem, hogy hol lenne.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: A gyerekek által fókuszált játszótér az a Ponty 
utcai lesz. Nem tudom a védőtávolságokra vonatkozó jogszabályokat, de világosan 
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látni a feszítő igényt. Már három-négy konkrét megkeresés is volt magánemberek 
részéről. Neki ezt mondtam, hogy dolgozzák ki az elképzelésüket, és majd 
megtárgyaljuk. De felmerült bennem, hogy inkább az önkormányzat csinálja meg, 
hiszen az nem megy, hogy valaki önkormányzati területre csinálja meg saját 
beruházásként. A bérbeadás már sokkal inkább elképzelhető. 
 
Herold István képviselő: A gondolat jó, a kérdés csak az, hogy mennyire befolyásolná 
az ösvény vonalát 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Azt biztos, hogy nem.  
 
Herold István képviselő: És mennyire megoldható a melegkonyha engedélyeztetése? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ezekre a konkrét kérdésekre most nem tudok 
válaszolni. Ezért kértem az elvi beleegyezéseteket, és akkor bele fogom ásni magam 
a kérdésbe.  
 
dr. Tóth Balázs képviselő:  A koncepció fő kérdése az alkohol árusítása! Mert az a 
terület nem sportpálya, hanem inkább gyerekeknek, családosoknak szolgál!  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Tehát vannak fenntartások, de valamiféle igény is 
körvonalazódik. Ezért én elvállalom, hogy erről hozok konkrétumokat, és tudunk még 
erről beszélgetni.  
 
Bozsik Imre helyi lakos: Felajánlom szakmai segítségemet. 
 
 
 
c) Képviselői felvetések 
 
Petneházy Gábor képviselő: Nem látom a Nagykovácsi út helyzetének megoldását! A 
Vénusz utcai csatlakozó helyzete különösen aggasztó. A másik a Nap utca lakói 
jelezték, hogy az utca nagyon porzik, mivel az autók nagyon gyorsan mennek a fönti 
szakaszon, javaslom két fekvőrendőr építését a forgalom lassítása érdekében. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A Nagykovácsi út esetében a megbízói körön kívül 
vagyunk. Felhívtuk a figyelmet a problémára, ígéretet kaptam, hogy március 31-ig 
megcsinálják. Hatásköröm ebben több nincsen, de fel fogom hívni újra KÖZÚT-at. A 
vizsgálatok eredményét még nem kaptuk meg. Jövő héten találkozom az 
országgyűlési képviselőnkkel is, meglátjuk, ő mit tud tenni. Nagykovácsi még nem 
adta vissza az utat a KÖZÚT-nak.  
 
Petneházy Gábor képviselő: Kéne írnunk a lakosság és az Önkormányzat nevében 
levelet Nagykovácsinak, hogy nyoma legyen! 
 
dr. Tóth Balázs képviselő:  Én úgy tudom, hogy per lesz ebből, tehát nem mindegy, 
hogy ki lesz a felelős. 
 
dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezető: Én úgy tudom, hogy 12-én helyi védelmi 
bizottsági ülés lesz. Nem lenne segítség, ha meghívnánk ide a KÖZÚT-at?  
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Szathmáry Gergely polgármester: Persze, köszönjük. 
 
 
 
d) Lakosság felvetések 
 
Bozsik Imre helyi lakos: Elmaradt a hídbejárók járdarészének sárga csíkos festése. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az most fog jönni. 
 
Bozsik Imre helyi lakos: A kis kukák heti ürítését kérem nyomatékosan. 
 
dr. Tóth Balázs képviselő: Oda egy olyan család hordja napi rendszerességgel a 
szemetét, akinek nincs előfizetése szemétszállításra! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én már több embert behívtam ezért hivatalosan, 
de csak a tettenérés lehetne megoldás.  
 
 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a 
tárgyalandó napirendi pont önkormányzati érdeket érint. 
 
11.53-kor Szathmáry Gergely polgármester a nyílt ülést bezárja, és zárt ülést rendel 
el. 
 
 
 

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


