
 
 

 
Egresi Zsuzsa: A három királyok érkezése 

 

 

Boldog, békés, karácsonyt 
és 

eredményekben gazdag, szeretettel teljes új évet 
kívánunk 

Remeteszőlős minden kedves lakosának,  
üdülő tulajdonosának és látogatójának! 
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KARÁCSONY KÖSZÖNTŐ 
 

Csoóri Sándor: Karácsonyi készülődés 

 

Azt mondják holnap lesz karácsony -  

Tornyos fenyőfám fölcicomázom  

csillaggal angyalhaj-felhőkkel,  

tulipán-szívű csengőkkel  

s alárakom a kerek Földet,  

ajándékként ígért jövőnket,  

kicsomagolt vad álmainkat,  

értünk vérző hatottainkat,  

lemondásaink jaj-nyugalmát,  

mint horpadt, sápadt aranyalmát.. 

 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Közös Önkormányzati Hivatal 

Remeteszőlősi Kirendeltségének dolgozói minden kedves lakosnak örömteli, békés karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, boldog új évet kíván! 

 

Képviselő-testület 

 

Szathmáry Gergely polgármester 

Herold István alpolgármester 

Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő, családügyi, környezetvédelmi 

és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tanácsnok 

Kőhalmi Alajos képviselő, műszaki és közműfejlesztési tanácsnok 

Petneházy Gábor képviselő, településüzemeltetési tanácsnok 

Tóth Györgyné képviselő, idősügyi és szociális tanácsnok 

Vass Donát képviselő, informatikai és településmarketing tanácsnok 

Önkormányzati Hivatal 

 

dr. Kovács Dénes jegyző 

dr. Darvas Szilvia igazgatási vezető-tanácsos 

Földi Marianna pénzügyi vezető 

Sinkó Márta védőnő 

Ilarion Lóránt közterület-felügyelő 

Bartos Istvánné adóügyi főelőadó 

 

 

HIVATALI INFORMÁCIÓK 

  Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltség: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. 

  Tel.: (26) 355-293 

  Weblap: www.remeteszolos.hu 

 e-mai: info@remeteszolos.hu 

 

Név Beosztás Feladatkör Ügyfélfogadás 

dr. Kovács Dénes Jegyző Hivatalvezetés előzetes egyeztetés szerint 

dr. Darvas Szilvia Igazgatási vezető-

tanácsos 

Hagyaték, birtokvédelem, termőföld adás-vétel, 

igazolások, címnyilvántartás, anyakönyvezés, 

szociális ügyek, kereskedelmi ügyintézés 

hétfő: 13-17, szerda: 10-

16, péntek: 10-12 óra 

között 

Földi Marianna Pénzügyi vezető Pénzügy - 

Bartos Istvánné Adóügyi főelőadó Helyi adók Kedd, csütörtök: 800-1600 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata és a Budajenői Közös 

Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltsége 2019. december 23-tól 2019. január 5-ig igazgatási 

szünetet tart.  

Ezen időszak alatt kizárólag telefonos ügyelet lesz, a 20/587-7387-es telefonszámon. 

Az első ügyfélfogadási nap 2019. január 6.  

http://www.remeteszolos.hu/
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 
 

A 2019. október 13. napon tartott önkormányzati választáson immár a polgármester mellett 6 fő képviselőt 

választottunk, mivel Remeteszőlős Község lakosságának létszáma már meghaladta az 1.000 főt. A nagyobb 

képviselő-testület lehetőséget ad a munka jobb megosztására, a szakmaiság tovább erősítésére és a lakossággal 

való intenzívebb kapcsolattartásra. 

Ennek megfelelően a Képviselő-testület két területen bővítette és fejlesztette a működési rendet, a következők 

bevezetésével: 

 Tanácsnoki rendszer bővítése (több képviselő, több szakterület) 

 Körzeti rendszer (a lakossági kapcsolattartás fejlesztése érdekében) 

  

Tanácsnoki rendszer 

A képviselők a polgári élet különböző szakterületeiről érkeztek. Fontosnak gondoljuk, hogy a képviselők a civil 

életükbe megszerzett tudást és tapasztalatot az önkormányzati munkában is kamatoztassák. Éppen ezért az 

alakuló ülésén, az új Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) a Képviselő-testülete megerősítette a 

tanácsnoki rendszert, törekedve arra, hogy minél több szakterületet lefedjünk. Az SZMSZ-ben rögzítettek 

alapján a Képviselő-testület az alábbi szakterületekre vonatkozóan hozott létre tanácsnoki címeket: 

a) településüzemeltetés – Petneházy Gábor képviselő; 

b) műszaki, közműfejlesztési ügyek – Kőhalmi Alajos képviselő 

c) családügy, nemzetközi kapcsolatok, környezetvédelem – Csoknyai – Horváth Gabriella képviselő 

d) idősügy, szociális ügyek – Tóth Györgyné képviselő 

e) informatika, településmarketing – Vass Donát képviselő 

 

A fentieken túl Herold István alpolgármester úr szakmai tapasztalatait a helyi kultúra és sportélet fejlesztésében 

kamatoztatja. 

 

 

Körzeti rendszer 

A Képviselő-testület alapvető feladatának tekinti a lakossági akarat megtestesítését és a választói igények 

lehetőség szerinti megvalósítását. Ez jelentheti a nagyívű fejlesztési feladatok (település-fejlesztés) 

megvalósítását, de a hétköznapi ügyek és problémák ismeretét, illetve kezelését (megoldását) is. 

Ennek alapján a Képviselő-testület megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a hétköznapi lakossági 

kapcsolattartást hogyan tudná magasabb szintre emelni.  

Ennek megoldására a Képviselő-testület a körzeti rendszert dolgozta ki, mely azt jelenti, hogy minden képviselő 

(közöttük a polgármester is) Remeteszőlősön belül külön képviselendő területet kapott, így az ott élő 

lakossággal intenzívebben tudja tartani a kapcsolatot. Ez azt is jelenti, hogy az adott körzetben élő lakos ügyes-

bajos dolgaival megkeresheti képviselőjét, illetve a képviselő is meg tudja keresni az ott élő lakost tájékoztatás 

céljából, illetve információcserét igénylő esetekben. A körzeti rendszerről a Képviselő-testület 112/2019. 

(XII.13.) önkormányzati határozatában döntött, a következők szerint: 

 
 Képviselő Körzeti utcák Elérhetőség 

1. Csoknyai-Horváth 

Gabriella 

Csóka u., Cinke u., Seregély u., Sólyom u., Patak 

sétány (Sólyom utcától a Bagoly utcáig) 

tel: +36-20-548-9251 

e-mail: csoknyaikepviselo@gmail.com 

2. Herold István Nap u., Nap köz, Szaturnusz u., Uránusz u. és köz, 

Csillag sétány, Vénusz u., Nagykovácsi út, Lazac u. 

tel: +36-20-439-0111 

e-mail: heroldistvan@gmail.com 

3. Kőhalmi Alajos Hal u., Madár u., Csík u., Sas u., Patak sétány 

(Pisztráng utcától Sólyom utcáig) 

tel: +36-26-389-825 

 

4. Petneházy Gábor Sirály u., Rigó u., Királyka u., Patak sétány (Bagoly 

utcától a végéig) 

tel: +36-20-388-0569 

e-mail: petnehazy1960@gmail.com 

5. Szathmáry 

Gergely 

Banka u., Daru u., Gém u., Bagoly u., Galamb u., 

Lakótelep (Nagykovácsi út 1.) 

tel: +36-20-5877387 

e-mail: polgarmester@remeteszolos.hu 

6. Tóth Györgyné Pisztráng u., Harcsa u., Keszeg u., Amúr u., Patak 

sétány (Amúr utcától Pisztráng utcáig) 

tel: +36-30-222-3665 

e-mail: nezval.agi@gmail.com 

7. Vass Donát Ponty u., Süllő u., Patak sétány (Ponty utcától 

Amúr utcáig) 

tel: +36-20-261-5978 

e-mail: vadonat@live.com 

 

 

A fentiek alapján a képviselők januárban felveszik a kapcsolatot a tisztelt lakossággal. 
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A képviselők bemutatkozása 

 

Tisztelettel ajánlom Önöknek a 2019. október 13-án megválasztott képviselő hölgyek és urak bemutatkozását, 

akik közül többeket már ismernek – hiszen több ciklus óta dolgoznak községünkért -, illetve az újakat, akik már 

most korukra és habitusukra jellemző friss lendülettel és problémamegoldó készséggel vágtak bele ebbe a szép 

feladatba. 

Talán itt a helye annak is, hogy elmondjam - hallva az önkormányzati választásokat követő híreket sok más 

testület első döntéseiről -, hogy a Képviselő-testület közös döntése alapján a tiszteletdíjakat nem emeltük, sőt 

Herold István alpolgármester úr (saját döntésének megfelelően) nem kérte külön alpolgármesteri illetmény 

megállapítását, felajánlva ezt az évi 1,2 MFt összeget, az Önkormányzat költségvetésébe.  

Bizonyos vagyok benne, hogy a képviselők a rutin és a frissesség kedvező összhangjával sok mindent fognak 

tenni Remeteszőlősért és munkájukat örömmel és elkötelezettséggel fogják végezni, az Önök érdekében. 

 

Szathmáry Gergely polgármester 

 

 

Herold István alpolgármester 

Az elmúlt 9 évi képviselői munkát követően abban a megtiszteltetésben lett részem, hogy a Képviselő-testület 

engem választott meg alpolgármesternek. Ezen megtisztelő funkciómban is szeretnék segíteni abban, hogy 

minél több tervünket meg tudjuk valósítani. A csökkenő állami finanszírozás mellett is szeretnénk a 

költségvetésünkben forrást teremteni – lehetőleg pályázati források igénybevételével – minél több kisebb- 

nagyobb fejlesztésre. Régi célunk a Nagykovácsi úti buszmegállók gyalogos elérhetőségének a biztonságossá 

tétele (ezen már évek óta dolgozunk), folytatni útépítéseinket, folyamatosan frissíteni az Önkormányzat 

üzemeltetését rendkívül gazdaságosan végző gépparkot, kibővíteni közösségi programjainkat, sportolási és 

kulturális lehetőségeinket. 

Különösen fontos számomra a helyi kultúra és sport területe, mely ügyeket alpolgármesterként kiemelten 

szeretném kezelni, így ezzel polgármester úr külön is megbízott. 

Mindig igyekeztem a hozzám forduló lakosok kéréseit teljesíteni, felvetéseikre gyors megoldást találni. 

Feladatomnak tekintettem a civil szervezetekkel való kapcsolattartást és építést, különösképpen a nagycsaládos 

közösségre.  

Büszke vagyok arra, hogy tevékenységünket nem pártpolitikai érdekek motiválják, mely egy különleges és 

áldott helyzet, hanem helyi értékekben tudunk gondolkodni és Remeteszőlős fejlődését tudjuk zászlónkra tűzni. 

 

 

Csoknyai-Horváth Gabriella, családügyi, környezetvédelmi és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tanácsnok 

Remeteszőlős fiatal település, és a már itt született fiatal generáció számára most alakíthatjuk ki azt a 

környezetet, amelyben élünk és ők élni fognak, ezért a fejlesztési javaslatok  és az együttélési gyakorlatok 

megfogalmazása során is szem előtt tartom a környezetvédelmi szempontokat.  

Kisgyermekes szülőként a családias, egymást segítő közösség megerősítésében hiszek, ezért 

képviselőtársaimmal azon dolgozunk, hogy az óvodástól a kamaszkorig minden fiatalnak és az őket nevelő 

szülőknek is tudjunk megfelelő tájékoztatást, segítséget és közösségi programot kínálni. Többek közt ezt segíti a 

Remeteszőlősi Anyukák, Apukák:-)  Facebook csoport is. Ha Ön kisgyermeket, kiskamaszt nevelő remeteszőlősi 

Szülő, keresse fel oldalunkat!   

Mivel én magam is évekig éltem külföldön, megtapasztaltam milyen más országból jövőként megpróbálni 

beilleszkedni egy idegen közösségbe. Kicsi falunkhoz képest viszonylag komoly létszámú külföldi származású 

lakótársunk eligazodásának, beilleszkedésének segítését jelenti a „nemzetközi kapcsolatok” meghatározás.   

Talán a legszínesebb szakterület az enyém, de mindegyik egyformán fontos számomra. Kérem, ötleteikkel, 

visszajelzéseikkel segítsenek nekünk, hogy ezt a csodálatos kis falut és ezt a nagyszerű közösséget együtt 

formálhassuk szebbé, jobbá, igazi "szőlősivé"! Köszönöm! 
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Kőhalmi Alajos képviselő, műszaki és közműfejlesztési tanácsnok 

Remeteszőlős egyik őslakosaként és a közművek építésében tevékenyen részt vevő falubeliként fő feladatom 

annak a helyismeretnek és műszaki ismereteknek az átadása és hasznosítása, amit az elmúlt közel 50 évben 

Remeteszőlősön élve megszereztem. 

Külön szívügyemnek tekintem az itt élő régieket, hiszen velük együtt éltük meg itt az elmúlt fél évszázadot, 

ezért fontosnak tartom a velük való kapcsolattartást is, ügyes-bajos dolgaiknak felvállalásával is. Ebben Tóth 

Györgyné Ági képviselő-társammal is szorosan együtt fogok működni. 

Természetesnek veszem, hogy kis közösségünk közéletében aktívan és segítő szándékkal részt vegyek.  

Az Önök megtisztelő bizalmának köszönhetően újra 5 év áll előttem, hogy tudásommal és tapasztalatommal 

Remeteszőlős közösségét szolgáljam, és ezt örömmel teszem, teljes erőbedobással. 

 

 

Petneházy Gábor képviselő, településüzemeltetési tanácsnok 

Nagyon szép feladat tanácsnoki megbízatásom, már 17 éve foglalkozom vele, csak sajnos ez a legnagyobb 

költségigényű terület, az összes közül.  Az előző testület döntése alapján beszerzésre került egy Mercedes Benz 

Unimog 1450-es típusú eszköz, ami téli útfenntartásra szükséges eszközökkel ellátott. A jól bevált Mitsubishi 

típusú kisteherautónk sajnos a rendszeres és alapos karbantartása ellenére is kiöregedett. Az Unimog felkészülve 

várja a bevetést, persze a jól bevált kisteherautónk is felkészült a hóeltakarításra.  

Minden kedves lakótársunkat arra kérek, hogy úgy parkoljanak közterületen, hogy legalább 3,5 m síkfelület 

maradjon a járműve mellett (az Unimog hótolólapja közel három méter széles), mert ha biztonságosan nem fér 

el, be sem megy, és nagyon sokat kell lapátolniuk. Az esetleg már letakarított bejáratok újbóli beterítése miatt 

meg előre is elnézést kérek, de a tolólap politikától függetlenül alapvetően jobbos beállítású. Az már az első 

havas napon kiderült, hogy nem csak az utcán parkoló autók okoznak problémát, hanem az útra és padkára 

benőtt növényzet is nehezíti a munkát, ezt problémát évek óta jelzik a hulladék szállítók, de most mi is éreztük. 

Útfenntartási alapszabály, hogy az út és annak szélétől számított 50 cm-en belül 4-m. magasságig nem lóghat be 

semmi! Amennyiben láthatóan nem így van, kérem gondoskodjanak a megoldásról! 

Jó egészségben, és nagyon boldogan töltött ünnepet, és újévet kívánok! 

 

 

Tóth Györgyné képviselő, idősügyi tanácsnok 

Tanácsnokként feladatom Önökkel szorosabb kapcsolat kialakítása. Kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére, 

meglátásaira az idősebb korosztály helyzetével kapcsolatban. Hogyan lehetne könnyebbé, boldogabbá tenni az 

életüket? Milyen közös programokat tudnának elképzelni, amelyen szívesen részt vennének? Természetesen 

mindez közös döntéssel, személyes beszélgetések alkalmával. 

Addig is Áldott Karácsonyt, Boldog Új évet s jó egészséget Kívánok! Tóthné, Ági 

 

 

Vass Donát képviselő, informatikával és település marketinggel foglalkozó tanácsnok  

Céljaim - többek között – az Önkormányzat honlapjának modernizálása, informatikai témában az 

Önkormányzat működésének hatékonyabbá tétele, közösségi programok szervezése, pályázati pénzek 

felkutatása révén településünk fejlesztése. 

Céljaim között szerepel a Remeteszőlősi Kisokos elkészítése, mely a békés és harmonikus együttműködés 

szabályait közérthető és átlátható módon mutatja be a jó együttélés érdekében, mind az itt élők, mind a frissen 

ideköltözők számára. 

Bízom benne, hogy a közösségi rendezvények tovább fejlesztésében és a színesítésében is szerepet tudok 

vállalni, Remeteszőlős közösségi életének bővítése érdekében.  

Áldott Karácsonyt és boldog újévet kívánok minden kedves Remeteszőlősinek! 
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REMETESZŐLŐSRŐL 

 
Lakosságszám változása (fő): 

 

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

403 451 467 522 594 620 651 673 708 735 742 750 805 925 936 976 1.017 

 

 
Remeteszőlős lakosságának kor szerinti megoszlása (2019. január 1.): 

 

 Férfi Nő Összesen 

0-6 év:  39 27 66 

7-14 év: 66 63 129 

15-18 év: 35 25 60 

19-62 év: 255 321 576 

63 év felett: 83 103 186 

Összesen: 478 539 1.017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMETESZŐLŐS SZÁMOKBAN 

 

Jellemző adatok Mennyiség 

Ingatlanok beépítettség szerint 
Beépített ingatlanok 458 

Beépítetlen ingatlanok 80 

Ingatlanok bejelentett lakók szerint 
Lakott ingatlanok 349 

Nem lakott ingatlan 191 

Gépjárművek száma 433 

Helyi vállalkozások száma 252 

 

 
Újszülötteink 2019. évben: 

 

Bodócs Zétény 

Kovács-Szívós Zoltán 

Gábori Zsófia 

Judák Luca 

Horváth Szofi Rita 

Gugán Franciska 

Győrffy Tekla 

Liu Shangjie 

Vukadinovics Jela 

Soltész Ábel 

Hörömpöli-Méry Liza 

Puskás Johanna 

 

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk 

az újszülött csöppségeknek és kedves 

szüleiknek! 

 
Halottaink 2019. évben: 

 

Kalas Barnabásné 

Pap Kálmánné 

Palotás Anna 

dr. Hazay Balázs Tivadar 

dr. Laukó Sándor Zoltán 

dr. Zelkóné dr. Rozsnyai Erzsébet 

Vargáné Kiszel Erzsébet 

 

Vígasztalódást kívánunk az itt maradt 

családtagoknak! Emléküket 

kegyelettel megőrizzük! 
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉS 
 

Az év vége és ezzel együtt az újév kezdete már ősidők óta minden nép számára búcsúzással és ünnepléssel telik. 

A régi időkben az újév kezdete nem január 1., hanem december 25. volt. A kereszténység kialakulását 

megelőzően december 25-ét a Legyőzhetetlen Nap napjának tekintették, amely nap csillagászati értelemben a 

téli napforduló, amikor újra elkezd növekedni a nappalok hossza. A kereszténység más szokásokból is sokat 

átvett, így a sok ezer éves, téli napfordulóra eső ünnepet is bevonta a keresztény vallás ünnepkörébe, Jézus 

születését téve erre a napra. 

Egy biztos, december 25. minden nép és vallás számára a remény születését, az újrakezdés lehetőségét, a 

világosság sötétség fölött való győzelmét hirdeti. 

Kívánom magunknak, hogy a Karácsony ennek az örömében teljen el, kívánom, hogy a közös ünnepi étkezések 

legyenek alkalmak megélni a családi együttlét örömét – kívánom, hogy a Karácsony mindannyiunk számára 

öröm és örömhír legyen! 

Bízom benne, hogy a karácsonyi ünnepek testi és lelki megnyugvása - a 2019. év örömei, bánatai és 

megfeszített munkái után - alkalmat ad a jól megérdemelt pihenésre, hogy fel tudjunk készülni a 2020. év 

kihívásainak megoldására. Nem csak lelki, hanem fizikai értelemben is érvényesnek tartom azt a régi tanácsot, 

hogy a „jó alkalmat áron is megvegyétek”! 

A jövő évre való útravalóként ismét Böjte Csabát idézem: „Ne igyunk egyedül kávét! Annyi ember van, aki 

leülne velünk szívesen”. 

 

 

REMETESZŐLŐS A 2019. ÉVBEN - GAZDÁLKODÁS 

 

Gazdálkodási jellemzők 
 
Év 

Költségvetési  
főösszeg (terv) 

2003 22 707 eFt 

2004 34 904 eFt 

2005 46 184 eFt 

2006 60 393 eFt 

2007 59 050 eFt 

2008 65 512 eFt 

2009 109 716 eFt 

2010 116 632 eFt 

2011 210 288 eFt 

2012 129 096 eFt 

2013 76 043 eFt 

2014 62 987 eFt 

2015 105.766 eFt 

2016 115.564 eFt 

2017 155.466 eFt 

2018 170.009 eFt 

2019 166.988 eFt 
 

2019. évi teljesülések (október 31-i állapot szerint) 

  

Bevétel teljesülése Kiadás teljesülése 

eFt  % eFt % 

2019. évi módosított éves összeg 166.988  166.988  

2019.10.31. teljesülés 142.350 85,2 112.156 67,1 

 

Költségvetés 2019. október 31-i állapot szerint 

 

BEVÉTEL (ezer forint)  KIADÁS (ezer forint) 

Önkormányzat működési tám. 10.490 Személyi kiadások 19.722 

Működési célú tám. 1.400 Bérjárulékok 3.243 

Közhatalmi bevételek 64.083 Dologi kiadások 26.174 

Kamat bevételek 3 Ellátottak pénzbeli jut. 1.341 

Egyéb saját bevételek 4.868 Felhalmozás – 

fejlesztések 

37.996 

Pályázati támogatás 0 Pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívül 

11.857 

Nyitó bevételek 61.506 Pénzeszköz átadás 

államháztartáson belül 

11.823 

Bevétel összesen  142.350 Kiadás összesen  112.156 
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REMETESZŐLŐS KÖZSÉG KRÓNIKÁJA A 2019. ÉVBEN 

 

JANUÁR 

A januári hónap mindig az éves feladatok előkészítésével telik el. A szükséges esetekben megtörténik a 

szerződések felülvizsgálata és egyes tervek aktualizálása. 

Ebben a hónapban történt a 2019. évi költségvetés előkészítése és azon belül az évi fejlesztési terv 

meghatározása. Januárban megkezdődtek a beruházásokhoz kapcsolódó előkészítő munkálatok lefolytatása, 

mint például: 

 a Védőnői rendelő és az Önkormányzat energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó beszerzések 

(tetőépítés, infra fűtés, napelem) 

 Buszmegállók gyalogos megközelíthetőségét biztosító középszigetek és közvilágítás fejlesztésének 

tervezése 

 Köztéri szemetesek cseréje 

 Hal utca, Nap utca és Nap köz felújítása lakossági együttműködéssel 

A Képviselő-testület döntött a Remeteszőlősi közösségi rendezvényeket megnyitó Télbúcsúztató Disznótor 

megrendezéséről. 

 

FEBRUÁR 

A Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi költségvetési rendeletet, mely megteremtette – többek között - a 

fejlesztések anyagi feltételeit. Operatív jellegű döntések történtek a Hal utca és Nap utca, Nap köz felújításához 

kapcsolódó lakossági-önkormányzati együttműködésre vonatkozóan. 

Ebben a hónapban rendeztük meg második alkalommal az év első közösségi rendezvényét és a helyi lakosok 

aktív részvételével megtartottuk az első remeteszőlősi disznótort, kóstolóval összekötve. 

A beérkezett ajánlatok alapján döntött a Képviselő-testület az infra fűtési rendszer és a napelem beszerzéséről, 

illetve telepítéséről. 

A Képviselő-testület megemlékezett az ebben a hónapban elhunyt dr. Laukó Sándor jegyző úrról, aki 9 éven 

keresztül szolgálta községünket és elvitathatatlan érdemei vannak az önállóvá vált Remeteszőlős hivatalának 

felépítésében és településünk belterületbe vonásában. 

 

MÁRCIUS 

A március 15. napi önkormányzati ünnepséget a Szőlőszem Óvodába járó gyermekek műsora tette 

emlékezetessé. 

Megszületett a döntés az önkormányzati tető saját erőből történő megépítésére vonatkozóan, illetve a kivitelező 

kiválasztásában. Ehhez kapcsolódóan döntött a Testület a napelemeknek helyt adó féltető megépítéséről is, 

melyet az Önkormányzat saját dolgozói építettek meg (minimalizálva annak költségeit). 

Megszülettek a Hal utca és Nap utca, Nap köz lakossági – önkormányzati együttműködésének a feltételei, így a 

Testület elindította a kivitelezéséhez kapcsolódó beszerzési eljárást. 

 

ÁPRILIS 

A Képviselő-testület elfogadta a Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolóját, mely alapján örömmel 

konstatáltuk Községünk jó közbiztonsági helyzetét, mely a rendőrség jó munkáján túl igazolta azt, hogy a 

közterület-felügyelet és a korszerűsített kamerarendszer pozitívan járul hozzá ehhez a jó helyzethez. 

Elkészült a 2018. évi zárszámadás, mely alapján elmondható, hogy az Önkormányzat stabil anyagi helyzetben 

van és a nem növekedő normatív bevételek ellenére jó évet zárt, több nyertes pályázatnak is köszönhetően. 

Az Önkormányzat döntött arról is, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának támogatására kiírt, a 

Belügyminisztérium által kezelt, a belterületi utak felújítására vonatkozó pályázaton indul és abban a Harcsa 

utca rekonstrukciójára kér támogatást. A pályázatot benyújtottuk. 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2019. (IV.29.) önkormányzati határozatában 

döntött arról, hogy a Budakörnyéki Önkormányzatokkal együttműködve emeli a Budakeszin működő Orvosi 

Ügyelet színvonalát azzal, hogy további egy ügyeleti orvost finanszíroz az éjszakai és hétvégi időszakokban. 

A Képviselő-testület – a beszerzési eljárás lefolytatását követően – döntött a Hal utca és Nap utca, Nap köz 

kivitelezőjéről.  

 

MÁJUS 

Az Önkormányzat – az ÉTV Kft-vel együttműködve – pályázatot nyújtott be a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására, a magas önköltség kompenzálása érdekében. 

Ebben a hónapban felajánlást kaptunk a jelenlegi alpolgármester úr által vezetett Sólymok FC-től egy 

pályázaton elnyert teqball asztal remeteszőlősi letelepítésére.  
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Az Önkormányzat kiválasztotta a védőnői rendelőnek is helyet adó hivatali épület szigetelési munkáit kivitelező 

vállalkozást. 

A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat energia-megtakarítási intézkedési tervét. 

 

JÚNIUS 

Megkezdődött a falunap előkészítése és az ahhoz szükséges döntések meghozatala. 

Május utolsó napján a hosszan tartó intenzív csapadék hatására a Ponty utca felülete, a csapadékvíz elvezetést 

biztosító surrantó és a befogadó Ördögárok patak egy szakasza nagymértékben megrongálódott. Ennek alapján a 

eseményt bejelentettük a BM vis maior alapjához. Az esetet a szakbizottság a helyszínen kivizsgálta és 

leigazolta a vis maior helyzet tényét. Ennek alapján a BM vis maior alapjához támogatási kérelmet nyújtottunk 

be a helyreállítási munkálatok támogatása érdekében. A döntést még várjuk. 

 

JÚLIUS 

Véglegesítésre került a 2019. évi falunap programja, mely keretében újra meghirdettük a Remeteszőlősi 

Főzőversenyt. 

Az igazgatási szünetben az Önkormányzat saját erős fejlesztésként – saját dolgozóival – elkészítette azt a 

megfelelő tájolású és méretű féltetőt, mely a napelemnek helyt ad. A féltető egyben fedett parkolóként 

funkcionál az önkormányzati járművek számára, a közösségi rendezvények során pedig védett helyszínt biztosít. 

 

AUGUSZTUS 

A nyár közepén jelentek meg a Magyar Falu Program pályázatai, ahol 5.000 fő alatti települések nyújthattak be 

pályázatot különböző fejlesztési célokra. Önkormányzatunk egy közterület karbantartást segítő eszköz 

beszerzésére (kommunális traktor) és a Sas utca felújítására nyújtott be pályázatot. 

A Képviselő-testület megválasztotta az 5 évenként újraalakítani szükséges Helyi Választási Bizottságot. 

A Képviselő-testület megköszönte munkájukat és megjutalmazta azokat az önkormányzati dolgozókat, akik az 

Önkormányzat energetikai fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatokban – munkaidejükön is túl – aktívan részt 

vettek, hozzájárulva ezzel a sikeres befejezéshez. 

Ebben a hónapban kaptuk meg azt a jó hírt, hogy a kerékpárútra vonatkozó pályázatunk nyert. De nem csak 

nekünk, hanem Nagykovácsinak is, így a 2020. évben módunk lesz arra, hogy a Nagykovácsi-medence 

kerékpárút hálózatát közösen kialakítsuk. 

 

SZEPTEMBER 

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően szeptember 7-én megtartottuk a falunapot. A falunap keretében – 

negyedik alkalommal – megrendezésre került a Remeteszőlősi Főzőverseny, melyen 7 csapat indult kiválóbbnál 

kiválóbb bográcsos ételekkel. A falunap programjai minden korosztályt megcéloztak, így több mint ötszázan 

vettek részt a közösségi rendezvényen. Ezúton is köszönjük nekik, hogy jól tartottak minket, ezzel is 

hozzájárulva a jó hangulathoz. 

A Képviselő-testület döntött a 2019/20. nevelési évre vonatkozó óvodai ellátások kérdéséről, jóváhagyta a 

támogatott létszámot és az ehhez kapcsolódó feladatokat. Az Önkormányzat aktualizálta a Szőlőszem Óvoda 

fenntartójával kötött feladatellátási szerződést (támogatott férőhelyek száma a Szőlőszem Oviban 20 hely) és 

megerősítette, hogy a Nagykovácsi Waldorf Óvodába járó remeteszőlősi gyermekek ellátását is támogatja. A 

Képviselő-testület döntött a törvény alapján ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak ellátásának 

finanszírozásáról is. 

A Képviselő-testület ismét döntött a hetyeni szegénykonyha 2019/20. évi téli támogatásáról. 

Az alkalmi lehetőséget kihasználva a Testület döntött arról, hogy beszerez egy keveset futott, Unimog U-1450 

típusú kommunális tehergépkocsit. A vételár – tolólappal és szóróberendezéssel együtt – nem érte el a bruttó 7 

millió forintot. Ennek köszönhetően a 2019/2020. évi télen már hatékonyabb és nagyobb kapacitású járművel 

tudjuk végezni a téli síkosságmentesítést. 

 

OKTÓBER 

Hatodik alkalommal rendezte meg Remeteszőlős Község Önkormányzata a Nyugdíjas Napot 2019. október 3-

án. A jeles napon az érintettekkel a szentendrei Közlekedési Múzeumba látogattunk. Az ünnep alkalmával 

Pilisvörösváron közösen megkóstoltuk a 2019. évi Országtortát, majd az Önkormányzat udvarán pezsgővel 

koccintottunk az ünnepi alkalomra. 

2019. október 13-án sikeresen lezajlott Remeteszőlősön is az önkormányzati választás, ahol a polgármester 

mellett 6 fő képviselőt választottunk, hiszen Községünk lakosságának létszáma meghaladta az 1.000 főt. A 

választás során több gyakorlott képviselő mellett 3 fő új Képviselőt (ebből két hölgy) választottunk. Már most 

mondhatjuk, hogy az új testület teljes elánnal vetette bele magát a munkába. 
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NOVEMBER 

November 6-án történt meg az új testület alakuló ülése, ahol az ilyenkor kötelező döntéseket kellett meghozni 

(alpolgármester választás, bizottság alakítás, illetmények, munkarend, szervezeti és működési szabályzat, stb.). 

Az első normál, operatív döntések meghozatalára is alkalmas ülést a Képviselő-testület november 25-én tartotta 

több mint 20 napirendi ponttal. Döntés született a Közös Hivatal fenntartásáról, a tanácsnokok 

megválasztásáról, a képviselői körzeti rendszer kidolgozásáról, a 2020. évi költségvetési koncepcióról, a 

Nagykovácsi úti buszmegállóknál kialakítandó középszigetek és a Rendészeti Szakgimnáziumnál kialakítandó 

gyalogátkelőhely terveiről, gazdasági övezet kialakításának a kérdéseiről, és több támogatott szervezet 

(Szőlőszem Óvoda, Remete Csemete Alapítvány, Hetyeni szegénykonyha, stb.) beszámolóinak elfogadásáról. 

A Testület döntött arról, hogy továbbra is tagja kíván maradni a Fővárosi Agglomerációs Települések 

Társulásának, illetve döntött a Patak sétányi játszótér patak felőli oldalán kialakítandó sövénykerítésről. 

 

DECEMBER 

December 3-án megtartottuk a közmeghallgatást. December 6-án a Mikulás meglátogatta a remeteszőlősi 

gyerekeket egy piknik keretében, ahol forró punccsal, forralt borral és házi süteményekkel vártuk a csengőszót. 

A Képviselő-testület döntött a körzeti rendszer beosztásáról, a lakossággal való hatékonyabb kapcsolattartás 

érdekében. Megkezdődött a kerékpárút pályázat előkészítése, a Testület döntött a projektmenedzsment és a 

nyilvánosságot biztosító szervezetek személyeiről. Döntés született a 2020. évi munkatervről is. 

 

 

FEJLESZTÉSEK REMETESZŐLŐSÖN 

 

A Pest megyei önkormányzatok számára az uniós pályázati ablakok nincsenek nyitva, így Remeteszőlős Község 

is csak hazai pályázati kiírásokon indulhat. A külső fejlesztési források tehát meglehetősen szűkek, így nagyon 

sok Pest megyei önkormányzat indul egy-egy ilyen (hazai finanszírozású) pályázaton. 

Ha szűkösek is ezek a források, de számíthatunk rá, mert megjelennek minden évben. Az önkormányzati 

feladatellátás segítésére csupán egy pályázat került kiírásra a Belügyminisztérium által. Ezen a pályázaton 

Önkormányzatunk indult a Harcsa utca felújítását megcélozva. Az országos keret igen alacsony volt, így a 

pályázó kb. 2.100 önkormányzat közül csupán kb. 450 kapott támogatást. Remeteszőlős tartaléklistára került. 

Ezen kívül még több pályázaton nyújtott be támogatási igény iránti kérelmet Önkormányzatunk: a vis maior 

alaphoz a Ponty utca helyreállítására (rekonstrukciójára), illetve a Magyar Falu Program keretében 

eszközbeszerzésre (kommunális traktor) és a Sas utca felújítására. 

 

A tavalyi év nyertes támogatási kérelmeihez kapcsolódóan a 2019. évben is több fejlesztést sikerült véghez 

vinni, de saját költségvetési forrásból fedezett fejlesztéseket is megvalósítottunk. 

A fentiekről a következő cikkben számolunk be. 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÉDŐNŐI RENDELŐ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 

Önkormányzatunk a 2017. év tavaszán az egészségügyi alapellátást szolgáló védőnői szolgálat helyiségeinek 

fejlesztésére (fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás hasznosítása és hőszigetelés) támogatási kérelmet 

nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra. A pályázat tervezett összköltsége 20.193.757,-Ft volt, 

95% támogatási intenzitás mellett.  

Fontos megemlíteni, hogy a beruházás során a teljes épületet kívántuk energetikailag megújítani, a pályázat 

támogatási célja pedig csak a védőnői intézmény részeire vonatkozott. Így az épület 120 m2 teljes 

alapterületének 23,3%-án (28 m2) végezni kívánt fejlesztés költségeit a saját forráshoz kellett számítanunk. Ez 

azt jelentette, hogy a teljes projektköltség 23,3%-át saját erőből kell állnunk, és a fennmaradó 76,7%-os összeg 

95%-át támogathatja a pályázat. A pályázati támogatáshoz biztosítandó önrész 774.431 Ft, a nem támogatott 

épülethez biztosítandó önrész 4.705.146 Ft, tehát összesen 5.479.577 Ft.  

A benyújtott pályázattal kapcsolatos támogató nyilatkozatot végül 2018. január 5-én kaptuk meg, így a 

Belügyminisztérium 14.714.180 Ft összegű támogatást ítélt meg a védőnői intézmény leszigetelésére, 

napelemek felszerelésére és az infra fűtésrendszer kiépítésére. 

 

A döntésre alapozva a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a fejlesztés kivitelezése előtt egy olyan tetőt épít az 

Önkormányzatra – önerőből -, amely biztosítja a konténerek csapadék elleni teljes védelmét. A tető építésének 

és az épület felújításának tervezése során alapvető célunk volt, hogy a Védőnői Rendelő és az Önkormányzat 

olyan arculatot kapjon, ami illik az általa ellátott funkciókhoz (középületi jelleg), illeszkedik a falu arculatához 

(modern vonalak) és látványában harmonizál a közeli természetes, erdei környezettel (faburkolat).  
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Az engedélyezését követően elvégeztük a beruházásokat, így a Falunapon a kedves lakosok már az 

energetikailag és arculatilag megújult épületet tekinthették meg.  

A napelemnek helyet adó fedett pergolát (mely egyben parkoló és közösségi tér) az Önkormányzat dolgozói 

építették, Ilarion Lóránt közterület-felügyelő vezetésével. 

 

A tervezett beruházás – a nagyarányú saját erős munkáknak köszönhetően – a pályázati költségvetési keretet 

nem lépte túl, így a fejlesztést a 2019. évben a 2017. évi árszínvonalon meg tudtuk valósítani, a következők 

szerint: 

 Pályázat által támogatott tevékenységrész (szigetelés, napelem, infrafűtés) – br. 15.647 eFt 

 A pályázati projekt része, de nem támogatott (saját erő, önkormányzati részek) – br. 6.252 eFt 

 Összesen: bruttó 21.899 eFt 

 

NAP UTCA, NAP KÖZ ÉS HAL UTCA FELÚJÍTÁSA 

Remeteszőlősnek több olyan utcája van, melyek egykori szilárd burkolata teljesen tönkrement, így egyes 

időszakokban nehezen járhatóak. Ezek az utcák nagy részben beépültek, azonban elhelyezkedésüknél fogva 

kevesebb hangsúlyt kaptak az útépítések során. Mindezek alapján a Képviselő-testület megvizsgálta, hogy azok 

felújításának költségét be tudja-e illeszteni az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe. A mérnöki 

költségbecslés és a kontroll ajánlat eredményeinek ismeretében a Nap utca és köz, a Hal utca és a Ponty utca 

felújítását beterveztük a 2019. évi költségvetésbe, itatott makadám technológiával. A Képviselő-testület fentiek 

alapján együttműködésre tett javaslatot az érintett utcákban.  

A Nap utcára és közre (73%), valamint a Hal utcára (75%) vonatkozóan érkezett vissza annyi együttműködési 

nyilatkozat, ami lehetővé tette az önkormányzati-lakossági együttműködést. Ennek megfelelően a Képviselő-

testület döntött a két utca lakossági-önkormányzati együttműködésben történő megépítéséről és annak 

feltételeiről.  

Megtörtént az árajánlatok bekérése, ahol a legkedvezőbb ajánlatot a Strabag Általános Építő Kft. adta bruttó 

13.285.091 Ft árral, így a Testület döntött a szerződéskötésről. Ennek köszönhetően a nyár és ősz folyamán a 

Nap utca, a Nap köz és a Hal utca felújítása történt meg. A beruházás némileg elhúzódott az építőipari 

konjuktúrából eredő kapacitáshiányok miatt, de a Nap utca és Nap köz felújítása így is lezárult, a Hal utca 

esetében még kisebb befejező munkálatok vannak hátra. 

Ezúton is köszönjük az érintett lakosok együttműködési készségét és türelmét. 

 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉS TERVEZÉSE A REMETESZŐLŐSI BUSZMEGÁLLÓKNÁL 

A Magyar Közúttal lefolytatott szakmai konzultáció során megállapítást nyert, hogy a remeteszőlősi 

érintettségű, Nagykovácsi úton elhelyezkedő buszmegállók gyalogos megközelítése veszélyes, ezért a Közút azt 

a szakmai javaslatot tette, hogy vizsgáljuk meg a buszmegállóknál középszigetek létrehozását, a közvilágítás 

megerősítésével. Ez a megoldás a Mészégetői megállónál jól működik és egyben a sebességet is csökkenti.  

A fentiek alapján a Képviselő-testület 66/2018. (X.2.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy tervezőt 

bíz meg azzal, hogy a 63-as busz Rácski telep (11+200 kmsz környezete), Erdészház (12+100 kmsz környezete) 

és 13-as kilométerkő (13+050 kmsz környezete) nevű megállóinál vizsgálja meg, hogy kialakítható-e a 

Nagykovácsi úton (11104. sz. országos közút) középsziget, illetve szükséges-e ezeken a helyeken a közvilágítás 

megerősítése. A tanulmányterv – mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel is leegyeztetésre került – kimutatta, 

hogy megfelelő közlekedésbiztonsági beavatkozás elvégezhető az úton és erre az út geometriai paraméterei is 

lehetőséget adnak. A tanulmányterv a következő javaslatokat tette: egyes buszmegállók részleges áthelyezése, 

középszigetek kialakítása, közvilágítás bővítése a megállók környezetében. 

A mindezek alapján a Képviselő-testület 11/2019. (I.28.) önkormányzati határozatában döntött a koncepció 

jóváhagyásáról és az engedélyezési tervek elkészítéséről. Ezt követően mind az úttervező, mind a közvilágítási 

szakember részéről elkészítette a kiviteli terveket, melyre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közútkezelői 

engedélyeket megadja. A Testület a 95/2019. (XI.25.) önkormányzati határozatban hagyta jóvá a terveket. A 

közútkezelői engedély megszületését követően megkezdjük a beruházás előkészítését és a megvalósításhoz 

szükséges források felkutatását, illetve az egyedi támogatási kérelmek benyújtását. 

 

GYALOGÁTKELŐHELY TERVEZÉSE A BM ISKOLÁNÁL 

Az előzőekben történt egyeztetést a BM Iskolánál található buszmegállók tekintetében is elvégeztük. A 

Magyar Közúttal lefolytatott szakmai konzultáció azzal az eredménnyel zárult - megvizsgálva a helyszínt, a 
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helyszíni körülményeket és a gyalogosforgalmat -, hogy a Magyar Közút tudná támogatni egy önálló gyalogos 

átkelőhely létesítését az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola előtt.  

Ennek megfelelően összehívtunk egy helyszíni bejárást és egyeztetést a gyalogos átkelőhely ügyében. A 

bejáráson részt vett a Magyar Közút, a Közlekedési Hatóság, a Pest Megyei Rendőrkapitányság, Nagykovácsi 

Nagyközség Önkormányzata és az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola képviselői, valamint 

Önkormányzatunk a tervezővel. A szakmai döntés meghozatalára jogosult szervezetek (Magyar Közút, a 

Közlekedési Hatóság, a Pest Megyei Rendőrkapitányság) kijelölték a gyalogátkelőhely lehetséges helyét és 

meghatározták a főbb műszaki paramétereit.  

Ennek megfelelően a Képviselő-testület döntött arról, hogy tervezési megbízást ad ki a gyalogos átkelőhely 

útépítési, forgalomtechnikai és közvilágítási terveinek elkészítése érdekében. A tervezők elkészítették a 

munkaterveket, melyeket előzetesen eljuttattunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, aki közútkezelőként 

támogatja a terv megvalósulását. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 96/2019. (XI.25.) önkormányzati 

határozatban jóváhagyta gyalogátkelőhely tervét, így megkezdtük a gyalogátkelőhely engedélyezési eljárásának 

lefolytatását. 

Bízunk benne, hogy ha megszületik a gyalogátkelőhelyre vonatkozó engedélyünk, akkor bátran fordulhatunk a 

Belügyminisztérium felé egyedi támogatásért, hiszen a beruházás nagyban szolgálná a Rendészeti 

Szakgimnáziumhoz, illetve a területén működő egyéb háttérintézményekhez kapcsolódó gyalogos forgalom 

biztonságát. 

 

HÓKOTRÓ 

 

A nyár végén egyedi lehetőség nyílt arra, hogy 

Önkormányzatunk egy keveset használt kommunális 

tehergépkocsit vásároljon. Kihasználva az alkalmat a 

Képviselő-testület 69/2019. (X.1.) önkormányzati 

határozatában döntött arról, hogy az Unimog U-1450 típusú  

kommunális tehergépkocsit megvásárolja. A vételár – 

tolólappal és szóróberendezéssel együtt – nem érte el a bruttó 

7 millió forintot, ami a piaci ár alatti összeg. Az esztétikai 

javításokat követően a teherautó már a december 1. napi 

havazásnál megmutatta jó képességeit. 

Természetesen emellett az Önkormányzat régi harcosát – a 

Mitsubishi L200 4WD tehergépkocsiját - is felkészítettük a 

téli hókotrásra.  

Így elvárásaink szerint a 2019/2020. évi télen már 

hatékonyabban és nagyobb kapacitással tudjuk végezni a téli 

síkosságmentesítést. 

 

Ehhez kapcsolódóan tisztelettel kérjük a kedves lakosságot, hogy a hókotrást segítse azzal, hogy legalább a 

havazás idején nem parkol az utakon, mert ez jelentős mértékben akadályozza a hókotrást! Mindannyiunknak 

az az érdeke, hogy a hókotró minden utcába be tudjon menni és el tudja végezni a síkosságmentesítési 

munkákat. 

 

 

FONTOSABB HELYI ÜGYEK 
 

 

FEJLESZTÉSEK A 2020. ÉVBEN 

Útépítés 

Az elmúlt években Remeteszőlős 9 km belterületi úthálózatának több mint 50%-a megújult. Ez egyrészt azt 

jelenti, hogy jelentősebben tudtunk előrelépni az utak kérdésében, másrészt kijelöli a továbblépés irányát is. 

Mivel a gyűjtőútjaink és a meredek földes utcáink is megkapták már a szilárd burkolatot és a csapadékvíz 

elvezetést, ezért a felújítási rendben soron következnek a több évtizede megépült, bizonytalan útalappal 

rendelkező meredek utcák.  
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Az útépítésre kiírt pályázatok esetében ezek az utcák jelentik a prioritást, bár meg kell jegyezni, hogy ezekre a 

kiszolgáló utakra elég nehéz olyan pályázati pontokat kapni (nincs intézmény, ill. tömegközlekedés az 

utcákban), amivel versenyképesek lehetünk. 

Mindemellett a 2019. évben 3 utcára nyújtottunk be pályázatot. A Harcsa utcára, a Belügyminisztériumhoz 

benyújtott pályázatunkat forráshiány miatt elutasították, a Ponty utcára benyújtott vis maior pályázatunkkal 

kapcsolatban még nem született döntés, a Magyar Falu Program keretében benyújtott, Sas utcára vonatkozó 

pályázatunk viszont nyert. 

A fentiek alapján örömmel tudjuk tájékoztatni Önöket arról, hogy a meredek utcák közül legrosszabb állapotban 

lévő Sas utca a Magyar Falu Program támogatásával a 2020. évben meg tud újulni. A Magyar 

Államkincstár tájékoztatása szerint a fejlesztésre 17.782.565 Ft összegű támogatást kapunk, mely összegből a 

Sas utca 3,5 m szélesen, a teljes hosszon (200 fm) meg fog újulni. 

A beruházást 2020. első félévében szeretnénk elvégezni, miután lefolytattuk az ehhez szükséges beszerzési 

eljárást. 

A fejlesztéssel kapcsolatban Önkormányzatunk meg fogja keresni az érintett lakosságot, hiszen az útépítésen túl 

a csapadékvíz elvezetést is szeretnénk megnyugtató módon megoldani, ebben pedig szeretnénk kérni az 

önkormányzati – lakossági együttműködést. 

Minden tél után szükséges a járhatatlan utcák helyreállítása a biztonságos közlekedési körülmények biztosítása 

érdekében. Ezek száma – a folyamatos beruházásoknak köszönhetően – trendszerűen csökken, de a régi 

aszfaltos utcák (pl. Sólyom utca, Madár utca, Pisztráng utca, Harcs utca, Keszeg utca, Amúr utca) állapota 

viszont romlik. Elképzelhető, hogy ezeket a következő tél úgy megviseli, hogy szükség lehet helyreállító 

munkálatokra. Amennyiben a romlásuk radikális időjárási eseményekre vezethető vissza, akkor arra 70-90%-os 

támogatást lehet kérni a vis maior alapból. 

 

Gyalogos infrastruktúra 

Tudott, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata évek óta küszködik a Nagykovácsi úti buszmegállók 

biztonságosabb elérhetőségének a megoldásáért. Ennek fontos jele, hogy a járdát megterveztettük és 

engedélyeztettük a Nagykovácsi út mentén. Ennek megépítési költségei 100 MFt-os nagyságrendűek volnának, 

amit az Önkormányzat saját forrásból biztosítani nem tud. De ha tudna, akkor sem tudná megoldani azt a 

problémát, hogy a 11104. út részben nem a saját ingatlanán halad, mert az állam helyett nem tud kisajátítani 

magánterületeket az országos közút számára. 

Ezt a tényt figyelembe véve a Képviselő-testület úgy döntött, hogy több lépcsős egyeztetést folytat le a közút 

kezelőjével, a közlekedési hatósággal és a közlekedési szakemberekkel. A Magyar Közúttal lefolytatott szakmai 

konzultáció azzal az eredménnyel zárult - megvizsgálva a helyszínt, a helyszíni körülményeket és a 

gyalogosforgalmat -, hogy a Magyar Közút tett egy olyan javaslatokat, ami a Nagykovácsi úti buszmegállók 

megközelíthetőségét segíti.  

Mindezek alapján Önkormányzatunk elkészítette az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumnál kialakítandó 

gyalogátkelőhely tervét és benyújtotta engedélyezésre a Közlekedési Hatósághoz. A tervek alapján az egykori 

laktanya előtti buszmegálló kis mértékben áthelyeződne, a bejárathoz közel pedig egy középszigettel 

kiegészített gyalogátkelőhely jönne létre. A gyalogátkelőhely és mindkét oldali buszmegálló között járda 

kerülne kialakításra, illetve jelentős mértékben megerősítésre kerülne a közvilágítási rendszer. 

A fenti cél megvalósítására vonatkozóan szeretnénk egyedi kormányzati vagy miniszteri támogatást kapni, 

melyre vonatkozóan jó reménységgel vagyunk. 

Szintén elkészítettük a Rácski telep, az Erdészház és a 13-as km-kő buszmegállóinak gyalogos 

megközelíthetőségét segítő középszigetek tervét és jóváhagyásra benyújtottuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt-

hez. A tervek tartalmazzák mindhárom buszmegállóhoz középsziget, a buszmegállókhoz vezető járdák és a 

közvilágítás megerősítésének műszaki megoldásait, a forgalomtechnikai jelek mellett. 

Ez ügyben szintén folyik a megvalósításhoz szükséges kb. 60 MFt forrás felkutatása. 

Nagyon fontosnak véljük megjegyezni, hogy 12 éve küzdünk a Nagykovácsi úti gyalogátkelőhely ügyében, 

ezért a fenti fejlemények nagy előrelépésnek tekinthetők. Az ország legnagyobb rendészeti iskolájánál és a 

katonai lakótelepnél olyan gyalogátkelőhely létesülhet, ami a hozzá épített járdák és a megerősített közvilágítási 

rendszerrel biztonságosabbá tehetik 1.500 ember napi mozgását. Ennek megvalósításához reméljük a 

szakminisztérium támogatását is. 

A többi remeteszőlősi buszmegállónál kialakítandó középszigetek, a megerősített közvilágítás és a 

forgalomtechnikai jelek szintén javítani fognak a gyalog közlekedők biztonságán. 
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Kerékpárút létesítésére 

Ahogy arról már tájékoztattuk Önöket, a Nagykovácsi-medence két települése sikeresen pályázott a kerékpárút 

hálózat kialakítására vonatkozóan. Remeteszőlős és Nagykovácsi ennek megfelelően összehangolva készíttette 

el a kerékpárutak terveit és koordinált módon nyújtotta be a pályázatait is, így elmondható, hogy a 2020. évben 

megépülhet a medence kerékpárút hálózata, a következők szerint: 

 Kerékpárút kialakítása Nagykovácsi és Remeteszőlős között (Nagykovácsi-Sebestyéndomb – 13-as km-

kő), önálló pályatesten, az országút mellett, Nagykovácsi kivitelezésében. 

 Remeteszőlős (Patak sétány, Vénusz utca) belterületén a kerékpáros forgalom irányítása 

forgalomtechnikai eszközökkel, Önkormányzatunk kivitelezésében. 

 Kerékpárút kialakítása Remeteszőlős, Nap utca és Budapest közigazgatási határa (lakótelep) között, a a 

laktanya kerítése, illetve az országút mellett, Nagykovácsi  kivitelezésében 

 Kerékpáros forgalom bevezetése Remeteszőlősre (Nap utca, Csillag sétány, Vénusz utca), 

forgalomtechnikai eszközökkel, Önkormányzatunk kivitelezésével. 

 A kerékpározhatóság feltételeinek javítása (a már meglévő út felújítása folyamatos szemeloszlású 

kőzúzalékkal) a Remete-szurdokban, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen kialakított műszaki 

tartalom szerint, Önkormányzatunk kivitelezésében, a vegetációs időszakon kívül. (Így a Remete-

szurdokból Budapest-Máriaremeténél kilépve rögtön csatlakozni tudunk a budapesti kerékpárút 

hálózathoz, a Zsíroshegyi úton.) 

 

A Pest megyei önkormányzatok számára kiírt pályázatra beadott támogatási kérelmünkre a 

Pénzügyminisztérium 31.410 eFt támogatást ítélt meg. A projekt összköltsége 33.063 eFt, így a pályázat 

támogatási intenzitása 95%. 

 

 
 

KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK REMETESZŐLŐSÖN 

Az elmúlt években egyre több önkormányzati rendezvénnyel igyekszünk a közösségi életet szolgálni. A 

2020. évben is meg szeretnénk tartani a Falu disznótorát, a Remeteszőlősi juniálist, a Falunapot, az Idősek 

világnapját, a novemberi Haloween járást és a Mikulásnapi Pikniket is. 

Több kezdeményezés van újabb közösségi programok szervezésére, amelyben a sport, illetve a kultúra 

kaphat vezető szerepet. Bízunk benne, hogy ezek is népszerűek lesznek. 

Hiszünk abban, hogy ezen rendezvények legfontosabb szerepe a közösségformálás, tehát Remeteszőlős 

erősödését szolgálják. Már most szeretettel bíztatunk mindenkit, hogy minél több rendezvényt látogassanaak 

meg! 
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HATÁROZATOK, RENDELETEK 

 

Határozatok 2019. AUGUSZTUS 29. ÉS DECEMBER 13. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 
67/2019. (X.1.) a 2019/2020. nevelési év óvodai feladatainak ellátásáról 

68/2019. (X.1.) az ingyenes gyermekétkeztetésről 

69/2019. (X.1.) hókotró berendezés beszerzéséről 

70/2019. (X.1.) a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányának kinevezéséről 

71/2019. (X.1.) a Volánbusz Zrt. 2019. II. negyedévi beszámolójáról 

72/2019. (X.1.) a Bursa Hungarica ösztöndíjról 

73/2019. (X.1.) a hetyeni szegénykonyha támogatásáról 

74/2019. (X.1.) a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületének támogatásáról 

75/2019. (X.1.) a községi naptárról 

78/2019. (XI.6.) szavazatszámláló bizottság létrehozásáról 

79/2019. (XI.6.) a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

80/2019. (XI.6.) Szathmáry Gergely főállású polgármester illetményének megállapításáról 

81/2019. (XI.6.) Herold István társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

82/2019. (XI.6.) a települési képviselők tiszteletdíjáról 

83/2019. (XI.6.) a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság létrehozásáról 

84/2019. (XI.6.) a 2019. év hátralévő részére vonatkozó munkarend meghatározásáról 

85/2019. (XI.6.) a Környezet a Gyermekekért Alapítvány támogatásáról 

86/2019. (XI.25.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról 

87/2019. (XI.25.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének jóváhagyásáról 

88/2019. (XI.25.) a településüzemeltetési tanácsnok megválasztásáról 

89/2019. (XI.25.) a műszaki és közműfejlesztési tanácsnok megválasztásáról 

90/2019. (XI.25.) a családügyi, környezetvédelemi, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tanácsnok megválasztásáról 

91/2019. (XI.25.) az idősügyi és szociális tanácsnok megválasztásáról 

92/2019. (XI.25.) az informatikával és településmarketinggel foglalkozó tanácsnok megválasztásáról 

93/2019. (XI.25.) a körzeti rendszer kidolgozásáról 

94/2019. (XI.25.) a 2020. évi költségvetési koncepcióról 

95/2019. (XI.25.) a Nagykovácsi úton kialakítandó középszigetek tervéről 

96/2019. (XI.25.) a Rendészeti Szakgimnáziumnál kialakítandó gyalogátkelőhely tervéről 

97/2019. (XI.25.) térségi területfelhasználási engedélyezési eljárás elindításáról 

98/2019. (XI.25.) a Mikulás ünnepségről 

99/2019. (XI.25.) az időskorúak karácsonyi ajándékozásáról 

100/2019. (XI.25.) a 2019/2020. évi téli időszak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatairól 

101/2019. (XI.25.) a Nagykovácsi Waldorf Óvoda támogatási kérelméről 

102/2019. (XI.25.) a Buda Környéki Televízió működésének támogatásáról 

103/2019. (XI.25.) a Kis Mazsolák Egyesület által benyújtott, a 2018/2019. nevelési év óvodai ellátásáról szóló beszámolóról 

104/2019. (XI.25.) a Volánbusz Zrt. 2019. III. negyedévi beszámolójáról 

105/2019. (XI.25.) a hetyeni szegénykonyha támogatásának elszámolásáról 

106/2019. (XI.25.) a Remete Csemete Alapítvány 2018. évi beszámolójáról 

107/2019. (XI.25.) a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásban való tagság fenntartásáról 

108/2019. (XI.25.) a Patak sétány 110. sz. előtti játszótér kerítéséről 

109/2019. (XI.25.) a rajzpályázatról 

110/2019. (XI.25.) a polgármesternek járó szabadságmegváltásról 

112/2019. (XII.13.) a képviselői körzeti rendszer kialakításáról 

113/2019. (XII.13.) a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

114/2019. (XII.13.) a Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátására vonatkozó szerződés módosításáról 

115/2019. (XII.13.) a kerékpárút pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról 

116/2019. (XII.13.) a kerékpárút pályázathoz kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátásáról 

117/2019. (XII.13.) a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

118/2019. (XII.13.) a 2020. évi munkatervről 

118/2019. (XII.13.) a térfigyelő kamerarendszer időszakos karbantartásáról 

Rendelet száma 2019. AUGUSZTUS 29. ÉS DECEMBER 13. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 
5/2019. (XI.06.) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

6/2019. (XI.25.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának rendeletei és Képviselő-testületének határozatai megtekinthetők a 

honlapon (www.remeteszolos.hu) és személyesen a Hivatalban. 

 

http://www.remeteszolos.hu/
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A REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA 

A színes szabadtéri programok miatt a tavaszt minden évben nagyon várjuk, ezért március 2-án, az 

Önkormányzat udvarán a remeteszőlősi télbúcsúztató disznótor idején télűző álarcokat készítettünk. Folytattuk 

hagyományunkat, de nem a megszokásokat és ismét futni hívtunk mindenkit március 22-én egy éjszakai futásra. 

Áprilisban garázsvásárt szerveztünk, ahol rengeteg portéka cserélt gazdát. Szinte hihetetlen, hogy nem esett az 

eső és szombat délelőtt benépesülhetett a Bodzaliget! Számunkra az egyik legfontosabb szempont, hogy a 

gyerekek is megtapasztalhassák: milyen egy bolhapiac, hogyan kell alkudni, adni-venni és mindezt egy 

csodálatos helyen, jó emberek között, biztonságban tehetik. A falunapi főzőversenyen idén csorbalevest 

főztünk, majd egy novemberi délután adventi kézműves délutánunkon rengeteg gyönyörű koszorú, képeslap 

készült. „Remeteszőlős, én így szeretlek!” rajzpályázatunkra csodaszép alkotások születtek, melyeket mindenki 

megcsodálhat az önkormányzat épületében. Első közösségi adventi naptárunk a Remeteszőlősi Önkormányzat 

folyosóján várja a gyerekeket. (Játékszabály: Vigyél egy ajándékot és tegyél egyet a 

helyére!) 

A hideg idő beálltával gondolunk a környékbeli madarakra is, akik tavasszal oly sok 

örömöt szereznek nekünk! Ismét megtöltjük hétről hétre a Bodzaliget madáretetőit, 

melyhez várjuk további családok csatlakozását. A pihenőpark hirdetőtábláján lehet 

feliratkozni, vagy akár e-mailben is lehet jelentkezni (info@remetecsemete.com). 

Magokat az Alapítvány biztosít. 

Programjainkról hírt adunk honlapunkon (www.remetecsemete.com), a hirdető 

táblákon és e-mail útján (aki kéri: info@remetecsemete.com címre írjon nekünk), 

valamint a facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/RemeteCsemete/). 

 

Kellemes karácsonyt és boldog újévet kíván Önöknek a Remete Csemete Alapítvány! 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEM ADVENTI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével összefüggésben több eseményhez is riasztották a katasztrófavédelem 

tűzoltó egységeit. Ilyen esetek pl.: tetőtűz, kazánrobbanás, pince kazánház füsttel telítődött személy füstmérgezést 

szenvedett, melléképület- kazánház teljes terjedelmében égett.  

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetőek a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz 

és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb 

tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény ellenőrzését. 

A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a lerakódott korom begyulladhat vagy eltömítheti a 

füstcsatornákat. A statisztikák szerint sok esetben a kitakarítatlan kémények okozzák a kéménytüzeket. Ne próbáljuk 

házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt, gázkészüléket, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, 

kellő szakismeret szükséges! 

A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező, 

belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, 

hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál. A szénmonoxid 

érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább 1,5 

méterre kell szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak „konkurenciái” lehetnek a különféle gépi szellőző berendezések. Ilyen 

szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a 

szárítóberendezés, hiszen ha a helyiségből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, akkor a kémény lesz a 

légutánpótlás egyetlen forrása.  

Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát haladéktalanul hívjon segítséget a 112 ingyenes központi segélyhívó telefonszámon! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2019. december 

Településünkkel kapcsolatos kérdését, kérését, ötletét 

szívesen várjuk az info@remeteszolos.hu 

elektronikus levelezési címre! Amennyiben igényli, 

első kézből kaphatja meg településünk aktuális híreit. 

Ehhez kérjük, jelentkezzen be a fenti e-mail címen! 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

A településről szóló friss információkat nem 
csak a 

www.remeteszolos.hu 
honlapon tekintheti meg, 

hanem követheti a facebook-on is, a 
Remeteszőlős Önkormányzata néven! 

https://www.facebook.com/RemeteCsemete/
mailto:info@remeteszolos.hu
http://www.remeteszolos.hu/

