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Boldog, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk 

Községünk minden kedves lakosának,  
üdülőtulajdonosának  

és látogatójának! 
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HÚSVÉT 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

Remeteszőlősi Kirendeltségének dolgozói minden kedves lakosnak örömteli Húsvéti ünnepeket kívánnak! 

 

Képviselő-testület 

Szathmáry Gergely polgármester 

Kőhalmi Alajos alpolgármester 

Herold István képviselő 

Petneházy Gábor képviselő 

dr. Tóth Balázs képviselő 

Önkormányzati Hivatal 

dr. Darvas Szilvia igazgatási vezető-tanácsos 

Földi Marianna pénzügyi vezető 

Bartos Marika adóügyi előadó 

Sinkó Márta védőnő 

Ilarion Lóránt közterület-felügyelő 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

 

2018. MÁRCIUS 30-IG SZÜLETETT HATÁROZATOK 

Határozat 

száma 

Határozat címe 

1/2018. (I.29.) a 2018. évi fejlesztési tervekről 

2/2018. (I.29.) a fejlesztési pályázatról 

3/2018. (I.29.) a Vénusz utca építésére vonatkozó együttműködési kezdeményezésről 

4/2018. (I.29.) a Gyvt. alapján történő óvodai ingyenes étkeztetés biztosításáról 

5/2018. (I.29.) a budakeszi (térségi) orvosi ügyelet biztosításáról 

6/2018. (I.29.) a Remete Csemete Alapítvány 2017. évi beszámolójáról 

7/2018. (I.29.) a Volánbusz Zrt. 2017. IV. negyedévi beszámolójáról 

8/2018. (I.29.) a Helyi Választási Bizottságba új póttag megválasztásáról 

9/2018. (I.29.) a 2018. évi disznótoros tervezett időpontjáról 

10/2018. (II.14.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről 

11/2018. (II.14.) a Télbúcsúztató Disznótorról 

12/2018. (II.14.) az önkormányzati épület tetőszerkezetének tervéről 

13/2018. (II.14.) a településképi rendelet tervezetéről 

14/2018. (II.26.) a településképi rendelet tervezetéről 

15/2018. (II.26.) a képviselői tiszteletdíjak emeléséről 

16/2018. (III.27.) a Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosításáról 

17/2018. (III.27.) a Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó SZMSZ módosításáról 

18/2018. (III.27.) a Lazac utca burkolatának felújításáról 

19/2018. (III.27.) a Vénusz utca építésére vonatkozó együttműködésről 

20/2018. (III.27.) az önkormányzati épület építési engedélyezéséről 

21/2018. (III.27.) a 2018. évi közbeszerzési tervről 

22/2018. (III.27.) a Sas, Madár és Harcsa utcákra vonatkozó vis maior bejelentés tudomásul vételéről 

 

2018. MÁRCIUS 30-IG SZÜLETETT RENDELETEK 

Rendelet száma Rendelet címe 

1/2018. (I.29.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

2/2018. (I.29.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3/2018. (II.26.) a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazható elektronikus ügyintézésről szóló  

6/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

4/2018. (III.27.) a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 

11/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának rendeletei és Képviselő-testületének határozatai megtekinthetők a honlapon 

(www.remeteszolos.hu) és személyesen a Kirendeltségen.  

 

Cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. 

Tel: (26) 355-293 

E-mail: info@remeteszolos.hu 

http://www.remeteszolos.hu/
mailto:info@remeteszolos.hu
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AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI HÍREI 

A 2017. ÉVI PÉNZÜGYI ZÁRÁS 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a gazdálkodását mindig bázisalapon tervezi, tehát az előző évek bevételi és 

kiadási adatai alapján készíti el költségvetését. A bevétel fontos részét képezi az előző évről áthozott pénzmaradvány, 

melyet a különböző projektek előfinanszírozására használja fel. A működési (és a kisebb fejlesztési) költségeket az 

éves bevételekből igyekszik az Önkormányzat kigazdálkodni. Az éves kiadásokat tehát fedezik az éves bevételek. 

Az Önkormányzat az elmúlt 8 évben nem emelte a helyi adókat (kivéve telekadó), így pénzügyi egyensúlyát a helyi 

adók behajtási hatékonyságával és saját működésének bevételarányos szinten történő tartásával valósítja meg. A 2017. 

évi pénzügyi zárás eredményeit az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 

 Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítési arány 

Bevétel 113.768 eFt 151.134 eFt 148.967 eFt (pénzmaradvánnyal együtt) 98,56 % 

Kiadás 113.768 eFt 151.134 eFt 112.263 eFt 74,28 % 
 

KÖZSÉGÜNK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendeletében fogadta el 

településünk 2018. évi költségvetését. A főbb számait a következő táblázatban mutatjuk be. 

Megnevezés 2017. évi eredeti ei. 2018. évi eredeti ei. % az előző évihez viszonyítva 

Költségvetési Bevételek 113 768 170 009 149% 

        

I. Önkormányzat közhatalmi  bevétele 39 550 55 800 141% 

     2.1 Illetékek       

     2.2 Helyi adók 36 500 52 000 142% 

     2.3. Átengedett közp. adók 3 000 3 700 123% 

     2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev. 50 100 200% 

II. Működési célú támogatások 22 177 22 048 99% 

1. Költségvetési támogatás 19 477 19 298 99% 

    1.1. Általános támogatás összesen 13 080 11 607 89% 

    1.2. Előleg 749 742   

    1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása 4 448 5 149 116% 

    1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok  1 200 1 800 150% 

 2.  OEP-től átvett pénzeszköz 2 700 2 750 102% 

III. Felhalmozási célú támogatások 0 29 194 0% 

1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 0 0   

2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások  0 29 194 0% 

3. Működési bevételek       

IV. Működési bevételek 1 000 0   

1. Támogatás értékű bevétel       

2. Működési célú támogatások bevétele 1 000     

V. Működési bevételek 0 0 0% 

VI. Működési célú és felhalmozási bevételek 50 2 100 4200% 

1. Egyéb működési bevételek 50 100 200% 

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 2 000 0% 

VII. Előző évi költségvetési maradvány 50 991 60 867 119% 

1. Előző évi pénzmaradvány 50 991 60 867 119% 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 113 768 170 009 149% 

1. Személyi juttatások 18 590 19 344 104% 

2. Munkaadót terhelő járulék 4 308 4 614 107% 

3. Dologi kiadások 40 248 45 797 114% 

4. Szoc. segély 4 470 9 311 208% 

5. Támogatás értékű kiadás 12 185 16 095 132% 

6. Felhalmozási kiadások 26 502 66 217 250% 

7. Általános tartalék 2 668 3 089 116% 

8. Normatív előleg 749 742 0% 

9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek 4 048 4 800 119% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 113 768 170 009 149% 
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TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozóan nem változtatott sem a helyi adók 

mértékén, sem a kedvezmények rendszerén. Ennek megfelelően a 2018. évre vonatkozóan az építményadó 450 

Ft/m2/év, a telekadó pedig 180 Ft/m2/év 

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Art.) alapján a 2018. évi helyi adó befizetésének határideje folyó év március 19., illetőleg szeptember 17. 

A gépjárműadó mértékét az erről szóló 1991. évi LXXXII. törvény határozza meg. Ezt a központilag meghatározott 

állami adót az Önkormányzat veti ki, de az adóbevételnek csak 40%-át engedményezi át a központi költségvetés az 

Önkormányzat számára. Az adó mértéke személyszállító gépjármű esetében a következő: 

 

0-3 éves gépkocsi 4-7 éves gépkocsi 8-11 éves gépkocsi 12-15 éves gépkocsi 16 évnél idősebb gépkocsi 

345 Ft/kW 300 Ft/kW 230 Ft/kW 185 Ft/kW 140 Ft/kW 

 

A helyi iparűzési adó mértéke 1,4%, mely szintén alacsonyabb a törvényben rögzített maximális értéknél (2%). Ezen 

adónem bevallási határideje: 2018. május 31. 

 

A helyi adók bankszámlaszámai: Építményadó:  11742001-15566678-02440000 

Telekadó:  11742001-15566678-02510000 

Helyi iparűzési adó: 11742001-15566678-03540000 

Gépjárműadó:  11742001-15566678-08970000 

Késedelmi pótlék: 11742001-15566678-03780000 

Bírság:   11742001-15566678-03610000 

 

Amennyiben a fenti adókkal kapcsolatban kérdése van, vagy esetleg a bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, 

kérjük, keresse fel a Remeteszőlősi Hivatali Kirendeltséget szerdán vagy csütörtökön. Kérdését az elektronikus 

levelezési rendszeren is felteheti az ado@remeteszolos.hu e-mail címen. 

Ezúton is szeretnénk rögzíteni, hogy az adók jelenlegi szinten tartását csak úgy tudjuk hosszú távon megtartani, ha 

mindenki kiveszi a részét a közteherviselésből. Ennek az érvényre juttatása a Hivatali dolgozók feladata, csakúgy, mint 

az elmaradt adók, illetve az adókintlévőségek behajtása. Ez nem barátságtalanság a dolgozók részéről, hanem pusztán 

konzekvens eljárásrend, ami ráadásul a tisztességes adófizető lakosokkal szembeni erkölcsi kötelesség is.  

 

 

TELEPÜLÉSI BÖLCSŐDEI TÁMOGATÁS 

 

Remeteszőlős Község területén egyre többen élnek olyan családok, ahol bölcsődés korú gyermekeket is nevelnek. 

Egyre több anyuka szeretne visszamenni dolgozni, hiszen a sokszor az édesanya keresete elengedhetetlen a 

családfenntartáshoz. Jelenleg az egész környéken nagy a bölcsődei férőhelyek hiánya és Remeteszőlősön sincs ilyen 

intézmény. Ennek megoldása érdekében Önkormányzatunk több pályázaton indult, de a méretarányosság miatt 

viszonylag kevés az esélyünk egy ilyen nagy volumenű pályázat elnyerésére.  

A szülők számára a helyzet megoldása jelenleg csak úgy lehetséges, hogy a kisgyermeket magánbölcsődébe vagy más 

Önkormányzatok intézményébe íratják be, amelyek egyes családoknál akár erőn felüli anyagi terhet is jelenthet. 

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület kidolgozott egy szociális támogatási formát, a települési bölcsődei támogatást, 

mellyel a Remeteszőlősön élő gyermekek bölcsődei költségeihez tud hozzájárulni, szociális és gyermekjóléti alapokon. 

 

A tavalyi évben ennek magvalósítására a Képviselő-testület megalkotta a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletet, 

mely módosította a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendeletet és a települési támogatások sorába illesztette a települési bölcsődei támogatást. Ez a rendelkezés a 

Remeteszőlősön élők számára az alábbi támogatási lehetőséget lehetőségeket nyújtotta: 

 A támogatás feltétele 

o Települési bölcsődei támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg, 

o életvitelszerűen Remeteszőlősön lakik 

o állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású bölcsődébe, magánfenntartású bölcsődébe, mini 

bölcsődébe vagy családi bölcsődébe jár. 

 A támogatás összege: 

o állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású bölcsődébe járó gyermek esetén 5.000 Ft havonta 

o magánfenntartású bölcsődébe, mini bölcsődébe vagy családi bölcsődébe járó gyermek esetén 15.000 

mailto:ado@remeteszolos.hu
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Ft havonta 

 A támogatás időszaka 

o a támogatás a gyermek 3 éves koráig jár 

 A támogatás kérelmezése 

o A támogatás iránti kérelmet a rendelet hatályba lépésétől kezdve lehet benyújtani 

o A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a jövedelemigazolásokat, 

b) az intézmény látogatási igazolást és 

c) a kérelmező nyilatkozatát a gyermek életvitelszerű lakcíméről 

 

A 2017. évi tapasztalatokat felhasználva a Képviselő-testület a 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelettel módosította a 

települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet – 

megkönnyítve a támogatáshoz való hozzáférést -, a következők szerint: 

 Az egy főre eső jövedelemhatárt az öregségi nyugdíjminimum 500 %-ára emelte. 

o A támogatási összeget megemelte. Az állami, önkormányzati, egyházi bölcsőde esetén havi 8.000 

Ft/fő/hó, a magánbölcsőde esetén pedig 30.000 Ft/fő/hó a támogatási összeg. 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy azon családok esetében, ahol az egy főre jutó nettó kereset nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) 500%-át (142.500 Ft), ott az Önkormányzat támogatni 

tudja a gyermek bölcsődei ellátásának költségeit. 

 

 

HELYI HÍREK 

KÖZSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2018. évben továbbra is fenntartja azokat a plusz 

szolgáltatásokat, melyeket a tavalyi évben bevezetett. Ezek a következők: 

 Az idei évben díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát kaptak a hulladékszállítási 

szerződéssel rendelkezők, mely a 2018. évben használható fel a Közszolgáltató által meghirdetett gyűjtési 

napokon áprilistól novemberig. A zöldhulladékot 110 literes zsákban vagy 50x70 cm-es kötegben, 

felragasztott matricával, a megfelelő gyűjtési napon kell kihelyezni. Az ettől eltérő módon kihelyezett 

zöldhulladék nem kerül elszállításra. (További zöldhulladék matrica vásárolható a CBA-ban.) 

 A 2018. évben is működik a házhoz menő üveghulladék gyűjtés rendszere. Szelektíven gyűjthető 

csomagolási üveghulladékok: befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, 

borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek. Nem kerül elszállításra: 

ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, 

jármű szélvédő. A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni. 

 Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a nyilvántartás szerint alkalmazott edény űrméretének és 

darabszámának megfelelő edényazonosító matricát küldött meg a Depónia Kft., melyet a hulladékgyűjtő 

edény oldalára kérünk felragasztani jól látható helyre. 

 A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (havonta 1 alkalom) és a kommunális hulladékgyűjtés (minden 

szerda) rendszere változatlan. 

 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2018. évi szállítási napjai (mindig szerda!) 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

17. 14. 14. 11. 9. 6. 4. 1. 5. 10. 7. 5. 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 2018. évi szállítási napjai (általában szerda!) 

   16. 15. 25. 23. 20. 24. 22. 19.  

A házhoz menő üveghulladék gyűjtés 2018. évi szállítási napjai (mindig szerda!) 

  21.   27.    3.   

 

A 2018.évi hulladéknaptár az következő linken is elérhető el: https://deponia.hu/telepuleskereso?v=190 

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyet intézne, úgy azt az alábbi elérhetőségeken 

keresztül teheti meg: 

 Honlap: www.deponia.hu 

 Cím: Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

 Tel.: 22/504-412, 507-419, Fax: 22/507-420 

 E-mail: ugyfel@deponia.hu  

Budakeszi Ügyfélszolgálat: 

 Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 105. (Művelődési Ház) 

 Nyitva tartás: csütörtök 9-13 óra 

https://deponia.hu/telepuleskereso?v=190
http://www.deponia.hu/
mailto:ugyfel@deponia.hu


6 

 



7 

ÚTKARBANTARTÁS ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS 

A remeteszőlősi belterületi utak fejlesztéseinek köszönhetően tovább csökkentek a burkolatlan vagy erősen 

amortizálódott burkolt útszakaszok. Az elmúlt időszakban a meredek utcák és az elöregedett az aszfaltburkolatok (ahol 

sokszor az útalap vékony, vagy hiányzik) károsodtak leginkább. Az úthibák javítását az aszfaltkeverők beindítása után 

rögtön megkezdtük, így március 19. óta zajlik a kátyúzás a Község területén.  

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni arról is, hogy a 2017/18. évi téli időszakban több mint 100 üzemórát közlekedett 

az önkormányzati hókotró, 1.341 km-t tett meg és 41,36 tonna síkosság mentesítő anyagot szórt ki a 20 alkalommal 

történt beavatkozás során. Ezúton is köszönjük a gépkocsit vezető kollégák áldozatos munkáját! 

 

KÖZTERÜLETEK KASZÁLÁSA 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is közmunkások bevonásával fogjuk végeztetni a közterületek kaszálását. 

Az Önkormányzat igyekszik nagy gondot fordítani a parlagfű elleni védelemre, de eredményes védekezés csak 

Önökkel együtt lehetséges! 

Kérjük, ne feledkezzenek meg arról, hogy mind az országos rendelkezések, mind a környezet védelméről szóló 10/2006. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet azt írja elő, hogy az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a telek előtti 1 m széles 

területsáv rendben tartásáról és kaszálásáról, a saját ingatlanának rendbe tétele mellett. Ha mindenki eleget tesz ezen 

kötelezettségének, akkor azzal a teljes település nyer, hiszen szebbé teszi környezetünket! 

 

KUTYATARTÁS 

Továbbra is felhívjuk a figyelmet a Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet. ebtartással kapcsolatos előírásaira, mely közül kiemelt fontosságú a 17.§, a következők szerint: 

17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. 

(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy 

miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának 

ismerete esetén kell. 

Sajnálatos módon külön említést kell tennünk az ebek által okozott közterületi szennyezésről is. Az állatok védelméről 

és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5.§ (6) bekezdése kimondja, hogy „a kedvtelésből tartott állat 

ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.” Kérjük, vegyék komolyan ezt a kérdést, mert 

meglehetősen zavaró lakótársaink számára, ha a saját ingatlanjuk előtt éri őket ilyen szerencse. Mivel az elmúlt 

években több hulladékgyűjtőt telepítettünk a közterületre, ezért ilyen típusú nehézségbe nem ütközik a szabály 

betartása, persze egy kis gyűjtőzacskó igénybevétele mellett. Amennyiben ezt nem teszik meg nem csak a 

környezetet szennyezik, hanem szabálysértést is elkövetnek! 

 

VÉNUSZ UTCA FELÚJÍTÁSA TELJES HOSSZBAN 

A Pest megyei önkormányzati tulajdonú belterületi utak kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására, 

a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki, melyen Remeteszőlős Község Önkormányzata támogatást nyert az 

Önkormányzat és a Védőnői Szolgálat elérhetőségét biztosító Vénusz utca teljes hosszban történő felújítására. A 

projekt összköltsége 30.483.251 Ft, a pályázat támogatási intenzitása 95% lett. Így a megítélt vissza nem térítendő 

támogatás összege 28.959.088,- Ft. 

Az építési tevékenység tervezett nettó bekerülési költsége 22.625 eFt, tehát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. évi törvény szerinti beszerzési értékhatárt meghaladta. Ennek alapján a Képviselő-testület lefolytatta a 

közbeszerzési eljárást, melyet a Strabag Építő Kft. nyerte meg, akinek ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezetnek 

(pályázati támogatás és önrész) megfelelő volt. 

A fentiek alapján örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Vénusz utca burkolat- és csapadékvíz elvezető 

rendszerének felújítása 2018.04.02. – 05.31. között fizikailag is megvalósul, a következő fő műszaki tartalommal:  

 Vénusz utca fölső szakaszának felújítása kiemelt szegéllyel, 5,5 m széles aszfalt burkolattal (2 réteg), a 

jelenlegi vízelvezető rendszer felújításával, forgalomlassító küszöb elhelyezésével. 

 A Vénusz utca alsó szakaszának kiépítése süllyesztett szegéllyel, 4 m széles aszfalt burkolattal (2 réteg), a 

jelenlegi vízelvezető rendszer felújításával, forgalomlassító küszöbök elhelyezésével. 

 Önkormányzati parkoló felújítása térkővel, mozgássérült parkoló kialakításával 

Az érintett ingatlanok tulajdonosaival az Önkormányzat együttműködik a kivitelezésre vonatkozó önrész 

biztosításában. Ezúton is köszönjük a lakosok konstruktív együttműködését! 
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FEJLESZTÉSEK A 2018. ÉVBEN 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2018. (I.29.) önkormányzati határozatában döntött a 

2018. évi fejlesztési tervek megvalósításáról, illetve ennek alapján azok költségfedezetét beépítette az Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe. 

A fejlesztések egy része elkerülhetetlen szükségletként jelentkezik (önkormányzati tető, Patak sétány felső szakaszának 

javítása), más része tavalyi döntések eredménye (Lazac utca), harmadik része pedig nyertes pályázatok megvalósítását 

jelenti. A 2018. évi fejlesztéseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

 
 

Fejlesztési terv 

Kalkulált 

költség 

(bruttó) 

Forrás Műszaki tartalom 

Önkormányzat Pályázati 

tám. 

1. Vénusz utca 

felújítása  

30.483 eFt 

 

1.524 eFt  

(5%) 

 

28.959 

eFt  

(95%) 

Felső szakasz: 120 m hosszú, 5,5 m széles aszfalt burkolat kiemelt 

szegéllyel, víznyelős vízelvezető rendszerrel, fekvőrendőrrel 

Alsó szakasz: 180 m hosszú, 4,0 m széles aszfalt burkolat süllyesztett 

szegéllyel, árkos vízelvezető rendszerrel, fekvőrendőrrel 

Önkormányzati parkoló felújítása térkővel, mozgássérült parkoló 

kialakításával 

2. Hivatali tető 

építése 

13.500 eFt 13.500 eFt  Bruttó 150 m2 nagyságú (felületű) tető tervezése, engedélyezése és 

építése a jelenlegi önkormányzati épületre, mely egy nagyobb méretű 

közösségi térnek ad helyet. 

A megfelelő légtér kialakítása érdekében a tető megemelt szerkezetű. 

3. Lazac utca 

burkolat 

felújítása 

2.283 eFt 1.023 eFt 1.259 eFt Teljes méret: 172 m hossz, 3 m szélesség, 516 m2 útfelületet. 

Granofalt stabilizált útalap 10 cm vastagságban, emulzió felület-zárás 

két rétegben, szórt kőzúzalék záróréteg kialakítása. 

4. Védőnői 

rendelő és 

Önkormányzat 

energetikai 

fejlesztése 

20.193 eFt 5.479 eFt 14.714 

eFt 

(72,8%) 

Horganyzott tartóváz kialakításával a teljes épület (oldalfal + födém) 

hőszigetelése, burkoló-lemezzel, a szükséges bádogos munkákkal, 

színezés.  

Infra paneles fűtés kialakítása mindegyik helyiségben, multikristályos 

napelem (32 m2) telepítése az új tetőre 

5. Kishíd (áteresz) 

az Ördögárok 

patak fölött 

1.250 eFt  1.250 eFt A Bodzaliget és Ponty utcai játszótér összekötése 2 m-nél kisebb 

nyílású áteresz (gyalogoshíd) kialakításával, tölgyfából készítve, saját 

kivitelezésben. Burkolt járda kialakítása mindkét irányba. 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS – 2018. ÁPRILIS 8. 

 

A közelgő országgyűlési választásokra készülve szerény eszközeinkkel is szeretnénk segíteni a tisztelt 

választópolgárok tájékozódását és tájékoztatását. Tesszük ezt elsősorban azért, hogy a remeteszőlősi állampolgárok a 

választás előtt informálódni tudjanak a választható jelöltek személyeiről és programjairól, valamint azért, hogy az 

országgyűlési képviselő-jelölteknek is lehetősége legyen a remeteszőlősi választópolgároknak bemutatkozni. 

Hiszünk abban, hogy a választáshoz kapcsolódó demokratikus alapjogunkkal akkor élünk a legfelelősségteljesebben, 

ha  kellő alapossággal tájékozódunk  a jelöltek programjáról és a választókörzet előrelépésével kapcsolatos terveiről.  

Bízunk benne, hogy ez is hozzásegíti a remeteszőlősi választópolgárokat, hogy tudatos szavazók legyenek. 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Pest Megye 2. OEVK-ban nyilvántartásba vett egyéni jelölteket, feltüntetve a jelen 

lap kiadása időpontjában ismert állapotot (az esetleges visszalépések tekintetében). 

 
Jelölt neve Jelölő szervezet Lista 

típusa 

Állapot 

Anyalai Béla MCP (Magyarországi Cigánypárt)  Nemzetiségi listán indul 

Betlehem Csaba MKKP (Magyar Kétfarkú Kutyapárt) Önálló Indul 

Császárné Kollár Tímea Annamária Jobbik Önálló  Indul 

Csenger-Zalán Zsolt FIDESZ-KDNP Közös Indul 

Gelencsér András Munkáspárt Önálló  Indul 

Kósa Sándor Demokrata Párt Önálló  Indul 

Dr. Szél Bernadett LMP Önálló  Indul 

Szemző Áron Momentum Önálló  Indul 

Dr. Tóth Zoltán DK Önálló  Visszalépett 

Forrás: www.valasztas.hu 

 

Tekintettel a fentiekre, felajánlottuk a Pest Megye 2. OEVK-ban nyilvántartásba vett egyéni jelöltek számára, hogy a 

Remetevölgyi Hírmondóban bemutatkozzanak. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a felajánlással élő jelöltek 

bemutatkozását (betűrend szerint). 
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MKKP (MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT) - BETLEHEM CSABA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JOBBIK - CSÁSZÁRNÉ KOLLÁR TÍMEA ANNAMÁRIA 

 

1970-ben születtem, kétgyermekes családanya vagyok. Jelenleg képviselőként dolgozom Budaörsön és a 

Pest Megyei Közgyűlésben az emberekért, a közösségért. Ezt megelőzően az Országos Széchényi Könyvtár 

munkatársa voltam, diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem.  

 

Néhány programpontomat szeretném megismertetni Önökkel: 

- Könnyen megközelíthető és színvonalas egészségügyi központok létrehozása járóbeteg -

szakellátással, életszerűen megállapított területi illetékességgel.  

- Az M0-ás körgyűrű nyugati szakaszának korrupciómentes, és a természetvédelmi szempontokat 

figyelembe vevő befejezését. 

- Erős önkormányzatokat! Nagyobb önrendelkezést kell biztosítani a települések számára és emelni 

kell a központi normatívákat. Vissza kell adni a gépjárműadó 100 százalékát - a mostani 40 

százalék helyett -, és a Jobbik vállalja, ha kormányra kerül dönt arról, hogy a helyben képződő 

személyi jövedelemadó 8 százaléka is helyben maradjon, azzal is a települések tudjanak 

gazdálkodni. 

- Az önkormányzatok többletforráshoz jutásával nő az esély arra, hogy fejleszthessék 

intézményrendszerüket, javíthassák úthálózatukat, fenntarthassák és működtethessék oktatási 

intézményeiket. Könnyebben lehet megteremteni a pályázatokhoz a település önrészét, amely újabb 

fejlesztéseket eredményez. 

MI GYŐZÜNK. ÖNÖK NYERNEK. Mi vagyunk az egyetlen kormányváltó erő. Országos programunkat 

megtalálja a következő oldalon: https://www.jobbik.hu/magyar-szivvel-jozan-esszel-tiszta-kezzel 

Kérem, tiszteljen meg azzal, hogy támogat, tegye lehetővé, hogy dolgozhassak Önért.  

 

Tisztelettel: Császárné Kollár Tímea Annamária, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési 

képviselőjelöltje. 

 

https://www.jobbik.hu/magyar-szivvel-jozan-esszel-tiszta-kezzel
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FIDESZ-KDNP - CSENGER-ZALÁN ZSOLT 

 

Négy éve vagyok az Ön országgyűlési képviselője. 

Örömmel tölt el, hogy a térség minden települése 

folyamatosan erősödik, fejlődik. Emelkedik a 

népességszám, új óvodák, bölcsődék, iskolák 

létesülnek. A polgármesterekkel is egyeztetve számos 

célt elértünk,  legyen az új buszjáratok indítása, 

közlekedésfejlesztés, útjavítás vagy a régen várt 

autópálya-csatlakozás létesítés megkezdése. Kérem 

Önt, ahogy eddig, úgy a jövőben is keressen 

bizalommal, ha ötlete, javaslata van arra, hogyan 

tehetjük közösen településeinket még élhetőbbé, 

szerethetőbbé! Azon dolgozom, hogy ez gyarapodás, 

fejlődés továbbra is fennmaradjon, hogy gyermekeink 

és unokáink is szívesen éljenek és igazi otthonra 

leljenek itt. Április 8-án ezt is meg kell védenünk. 

Ehhez kérem a bizalmukat.  

Csenger-Zalán Zsolt 

 

DEMOKRATA PÁRT - KÓSA SÁNDOR 

 
Tisztelt  Remeteszőlősi  választópolgárok!  

 

Kósa Sándor vagyok a Demokrata Párt  elnöke és országgyűlési  képviselő jelöltje Pest  megye 2 .  

számú választókörzetben.  

15 éve lakok Nagykovácsiban, két  ciklusban voltam képviselő.  Nagykovácsi  és Remeteszőlős 

mindig is  szívügyem volt ,  hogy a két  település egységesen és  konszenzusban tudjon egymás 

mellett  élni .  

Amennyiben rám szavaznak a legjobb tudásom szerint  fogom képviselni  önöket és a 

Remeteszőlősi  problémákra megoldást  találni .  Pl .  Utak, bicikli  út  bekötése a vár osba, közösségi 

ház megépítéséhez a támogatás megszerzése és a Nagykovácsi  út  veszélyes s  kanyar 

körforgalommá való átalakítása.  

Mivel a baloldali  és l iberális indulók visszaléptek kérem ,  t iszteljenek meg bizalmukkal és  

szavazzanak rám ápril is 8 -án.   

 

                                                          Kósa Sándor   

                                                        Demokrata párt  
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LMP - DR. SZÉL BERNADETT 

Szél Bernadett vagyok, az LMP 

miniszterelnök-jelöltje és helyi 

képviselőjelöltje. Több mint tíz éve 

élek Budakeszin családommal. 

Velem az itt élőknek újra erős hangja 

lesz a parlamentben.  

Vissza fogjuk állítani az 

önkormányzatiságot,  

véget fogunk vetni az értelmetlen 

központosításnak, a pénzbehajtásnak, 

és természeti, kulturális, szakrális 

értékeink segítségével virágzó 

térséggé válunk!  

ht tps:/ / lehetmas.hu/ ,   

https:/ /www.facebook.com/szelbernadett /  

MOMENTUM – SZEMZŐ ÁRON 

 

 

https://lehetmas.hu/
https://www.facebook.com/szelbernadett/
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