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VIGYÁZZUNK MAGUNKRA 

ÉS EGYMÁSRA! 

 

HARCOLJUNK A JÁRVÁNY 

ELLEN! 

 

HASZNÁLJUK A VÉDEKEZÉS 

FEGYVEREIT! 
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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

 

 
Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok! 

 

 

Az eddigi években a Remetevölgyi Hírmondó őszi számának címlapján minden alkalommal a Falunapi meghívó 

szerepelt. Most rendhagyó címlapunkkal is jelezni szeretnénk azt a mindenki által ismert szomorú tényt, hogy egy 

mikroszkopikus méretű vírus felforgatta az egész életünket és háborúba hívott minket. A háború első csatáját – a 

tavaszi járványhullámot - sikeresen megvívtuk, hiszen Remeteszőlősön egy koronavírusos megbetegedés sem történt 

(sőt kontaktkutatásra sem volt szükség). Köszönhető ez fegyelmezettségünknek és odafigyelésünknek is! 

 

Sajnos ősszel újabb ütközetre kell felkészülnünk, újra erőt és fegyelmezettséget kell felmutatnunk annak érdekében, 

hogy Remeteszőlőst elkerülje (de legalábbis megkímélje) a vírus. 

Mindannyian hazaérkeztünk a nyaralásokból, újra munkába álltunk, gyermekeink elkezdték az iskolát, óvodát és 

idősebb lakosaink is egyre több emberrel találkoznak. Újra megteltek az utak, többen használják a tömegközlekedést, 

délután tele vannak a boltok és egyáltalán újra sokan vagyunk egyszerre egy helyen.  

Ezek mind kedveznek a vírus terjedésének, ezért most újra különösen fontos, hogy a járványügyi szabályokat 

betartsuk. 

 

Nagy tisztelettel, de határozottan kérek minden kedves lakost, hogy mindezeket vegyük komolyan, hiszen a 

fegyelmezett magatartással nem csak magunkat, hanem a környezetünket is védjük! 

 

Mindannyiunk védelmét szem előtt tartva kellett Önkormányzatunknak azt a nem örömteli, de szükséges döntést 

meghoznia, hogy lemondja a Falunapot. Sajnos ez csak az első ilyen lépés, de várhatóan ezért nem lesz megtartva 

ősszel az Idősek Világnapja, a tervezett egészségnap, gyermekprogramok és talán a Mikulásnapi Piknik sem. Bízom 

benne, hogy közel az az időszak, amikor mindezeket bepótolhatjuk! 

 

Önkormányzatunk felkészült a következő járványhullámra a következőkkel: 

 

 Rendelkezésünkre áll egy nagyobb készlet FFP2 szájmaszk, melyet veszélyhelyzet idején el tudunk juttatni az 

idősek számára és a védekezésben részt vevő személyek is tudják viselni. 

 Készenlétben áll az az önkéntes csapat (képviselők és lakosok), akik az esetlegesen szükséges védekezésben 

részt tudnak venni. Az ő védőfelszerelésük (maszk, kesztyű, fertőtlenítőszer, stb.) szintén a rendelkezésünkre 

áll. 

 Veszélyhelyzet idején újra rendelkezésére tudunk állni a 65 év feletti lakosoknak, az alapvető élelmiszerek és 

a gyógyszerek beszerzésében. 

 A köztéri bútorok esetlegesen szükséges fertőtlenítésére szolgáló vegyszerek és eszközök a rendelkezésünkre 

állnak. 

 

Természetesen egyedi járványügyi probléma esetén is rendelkezésére állunk minden kedves lakosnak és igyekszünk 

segíteni annak megoldásában. 

 

A védekezés azonban csak akkor lehet eredményes, ha mindenki egyenként megteszi a védekezés rá eső részét. Ha 

ezeket mindannyian megtesszük, biztos vagyok benne, hogy a járvány hatását minimalizálni tudjuk! 

 

Kérem, vigyázzanak magukra!  

 

A magam és a Képviselő-testület nevében jó egészséget kívánok! 

 

 

         Szathmáry Gergely 

         polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

 
Határozat száma 2020. JANUÁR 15. ÉS AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

1/2020. (I.27.) a 2020. évre vonatkozó fejlesztési tervekről 

2/2020. (I.27.) a Sas utca felújításának előkészítéséről 

3/2020. (I.27.) a kerékpárút pályázathoz kapcsolódó természetvédelmi engedély beszerzéséről 

4/2020. (I.27.) a kerékpárút építési beruházására vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció összeállításáról 

5/2020. (I.27.) az egészségnapról 

6/2020. (I.27.) a Télbúcsúztató Disznótorról 

7/2020. (I.27.) a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 

8/2020. (I.27.) a Remete Csemete Alapítvány 2019. évi pénzügyi beszámolójáról 

9/2020. (I.27.) Budakeszi kilépéséről a FAÖT-ből 

10/2020. (I.27.) a Pilisi KÖTET Egyesület társulási megállapodásának jóváhagyásáról 

12/2020. (II.14.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről 

13/2020. (II.24.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról 

14/2020. (II.24.) a Sas utca felújítására vonatkozó ajánlatkérésről 

15/2020. (II.24.) a Sas utca felújításához kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátásáról 

16/2020. (II.24.) a Volánbusz Zrt. 2019. IV. negyedévi beszámolójáról 

17/2020. (II.24.) a 222 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó megkeresésről 

20/2020. (III.31.) pm járványügyi alap létrehozásáról 

21/2020. (III.31.) pm a Harcsa utca felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

22/2020. (III.31.) pm a járdaépítésre vonatkozó pályázat benyújtásáról 

23/2020. (III.31.) pm a Sas utca felújításának kivitelezőjéről 

24/2020. (III.31.) pm a Sas utca felújításához kapcsolódó süllyesztett szegély megépítésének kivitelezőjéről 

25/2020. (III.31.) pm a Sas utca felújításához kapcsolódó szegély megépítésére vonatkozó lakossági együttműködésről  

27/2020. (IV.29.) pm a 2019. évi vagyonkataszterről 

28/2020. (IV.29.) pm a Transit Autómentő Segélyszolgálattal való szerződéskötésről 

29/2020. (IV.29.) pm a remeteszőlősi COVID19 járványügyi helyzetről szóló beszámolóról 

30/2020. (IV.29.) pm a Harcsa utca felújítására vonatkozó támogatási kérelemről 

31/2020. (IV.29.) pm az 50/1 hrsz-ú számú ingatlanon építendő járda anyagtámogatására vonatkozó támogatási kérelemről 

32/2020. (IV.29.) pm a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Közp. 2019. évi működéséről szóló beszámolóról 

33/2020. (IV.29.) pm a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület 2019. évi beszámolójáról 

34/2020. (V.26.) pm a 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelésről 

35/2020. (V.26.) pm a kerékpárút építési beruházására vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyásáról 

36/2020. (V.26.) pm a Sas utca felújításához kapcsolódó lakossági együttműködésről 

37/2020. (V.26.) pm a Budakeszi Rendőrőrs 2019. évi beszámolójáról 

38/2020. (VI.04.) pm a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról 

39/2020. (VI.29.) az eszközbeszerzési pályázatról 

40/2020. (VI.29.) a Csóka utca felújítására vonatkozó pályázatról 

41/2020. (VI.29.) a Sas, Nap, Hal utcákra és a Nap közre vonatkozó burkolat bontási tilalom elrendeléséről 

42/2020. (VI.29.) a falunapról 

43/2020. (VI.29.) a falunapra kibocsátandó támogatói jegyekről 

44/2020. (VI.29.) a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

45/2020. (VI.29.) a hetyeni szegénykonyha támogatásának elszámolásáról 

46/2020. (VI.29.) a kerékpárút pályázatra beérkezett árajánlatokról 

49/2020. (VII.14.) a 2019-2024. évre szóló gazdasági programról 

50/2020. (VII.14.) a falunap programjáról és költségvetéséről 

51/2020. (VII.14.) a Rendészeti Szakgimnáziumnál tervezett közvilágítás kiépítésére vonatkozó árajánlat kérésről   

52/2020. (VIII.31.) a köznevelési szerződés megkötéséről 

53/2020. (VIII.31.) a 2020/2021. nevelési évben a Szőlőszem Óvodába járó gyermekek óvodai ellátásáról 

54/2020. (VIII.31.) az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek támogatásáról 

55/2020. (VIII.31.) a 2020/2021. nevelési évben a Nagykovácsi Waldorf Óvodába járó gyermekek óvodai ellátásáról 

56/2020. (VIII.31.) a bölcsődei ellátás biztosításáról 

57/2020. (VIII.31.) a Ponty utcai pályázatra vonatkozó tájékoztató tudomásul vételéről 

58/2020. (VIII.31.) a Nagykovácsi úton kialakítandó közvilágítás finanszírozásához szükséges hitelfelvétel lehetőségeiről 

59/2020. (VIII.31.) a Harcsa utcai pályázat megvalósításáról 

60/2020. (VIII.31.) a külterületi ingatlanokon található parlagfű fertőzöttség bejelentéséről 

61/2020. (VIII.31.) vadvirágos méhlegelő kialakításáról 

62/2020. (VIII.31.) a külterület 057 helyrajzi számú ingatlan művelési ágból való kivonásáról 

63/2020. (VIII.31.) az adórendszer felülvizsgálatáról 
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Rendelet száma 2020. JANUÁR 1. ÉS AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 
1/2020. (I.27.) a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 

2/2020. (II.14.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

3/2020. (IV.29.) pm  az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

4/2020. (IV.29.) pm az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról 

5/2020. (IV.29.) pm az üzemképtelen járművekhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról 

6/2020. (V.26.) pm az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

7/2020. (VI.29.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról 

8/2020. (VI.29.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

9/2020. (VI.29.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

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

10/2020. (VIII.31.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

11/2020. (VIII.31.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

(www.remeteszolos.hu) és személyesen a Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.). Információ kérhető 

továbbá az info@remeteszolos.hu elektronikus postacímen. 

Egyéb kérdések esetében az Önkormányzatot, illetve a Hivatali Kirendeltséget elérheti a +26-355-293 telefonszámon. 

 

 

A KORONAVÍRUS ELSŐ HULLÁMA REMETESZŐLŐSÖN 

 

Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet 

hirdetett ki, a koronavírus járvány miatt. 

A veszélyhelyzet idején számtalan speciális intézkedésre volt szükség, mind állami, mind önkormányzati szinten. A 

veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (későbbiekben: Kvtv.) 46.§ (4) bekezdése lépett életbe, a következők szerint: 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

A fentiek okán a Hivatal és az Önkormányzat működése átalakult.  

Mivel a veszélyhelyzet idejére a személyes ügyfélfogadás megszűnt, ezért a hivatali kolleginák otthoni 

munkavégzésre álltak át és online módon folytatták munkájukat, elektronikus ügyintézéssel. 

A képviselő hölgyekkel és urakkal e-mail, illetve telefon útján egyeztettünk a szükséges kérdésekben, elektronikus 

formában történtek a szavazások és annak eredményét polgármesteri határozatban kellett rögzíteni. Elsőként a 

Képviselő-testülettel történt egyetértés alapján hozott 20/2020. (III.31.) polgármesteri határozat szerint – tekintettel a 

koronavírus által okozott veszélyhelyzetre – járványügyi alapot hoztunk létre, 4 millió forint keretösszeggel. 

.A veszélyhelyzet idején igyekeztünk minden lehetséges védekezési módszert bevetni, a járványügyi alap 

pénzeszközeinek felhasználásával. A járványügyi alap pénzügyi mozgásait az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

  
Dátum Tétel Szállító Összeg (bruttó) 

2020.03.04. Kézfertőtlenítő szappan utántöltő (5 l) NKPHARMA Kft. 8.865 Ft 

2020.03.04. Felület fertőtlenítő (2*0,5 l) NKPHARMA Kft. 3.730 FT 

2020.03.06. Kézfertőtlenítő (alkoholos) szórófejjel (20 db) és 

folyékony szappan utántöltő 

Brillance Kft. 40.686 Ft 

2020.03.09. Kézfertőtlenítő (alkoholos) utántöltő (2x5 l) Brillance Kft. 24.285 Ft 

2020.03.20. FFP2 maszk (1.000 db), orvosi maszk (1.000 db) 

Ennek felét Nagykovácsi Önk. átvette és kifizette! 

Medropolitan Kft. 2.929.308 Ft 

(minket terhelt: 

1.432.510 Ft) 

2020.04.06. Arcvédő maszk (1 db) Latin Kert Kft. 7.390 Ft 

2020.04.06. FFP2 maszk (200 db), latex kesztyű (200 db) Suppline Kft. 616.204 Ft 

2020.04.16. Útlezáráshoz és tájékoztatáshoz szükséges táblák 

(15 db) és tartozékai 

Út-Őr Kkt. 120.625 Ft 

2020.04.23. Közterületre kihelyezendő, tájékoztatáshoz 

szükséges táblák 

Út-Őr Kkt. 47.626 Ft 

Mindösszesen: 2.301.922 Ft 

 

http://www.remeteszolos.hu/
mailto:info@remeteszolos.hu
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A fent beszerzett eszközök a következőképpen kerültek felhasználásra: 

 Fertőtlenítőszerek: az Önkormányzatba belépők számára kihelyezve, illetve az idősek ellátásában résztvevők 

számára kiadva. (Tartalékkészlet még van.) 

 FFP2 maszk: a 65 év felettiek számára 2020.04.07-10. között kiosztva 180 db. (A kiosztást Herold István 

alpolgármester, Vass Donát képviselő, a hivatali dolgozók és két Szőlőszemes óvónő végezte.). A kiosztást 

végzők szintén kaptak FFP2 maszkot. Az idősek ellátása során szintén ilyen maszkot használunk. Jelenleg kb. 

450 db FFP2 maszkunk van még készleten. 

 Az orvosi maszkokat szabadtéri munkáknál használtuk. 

 A latex kesztyűt az idősek ellátását végző emberek használták. 

 

Fontosabb járványügyi intézkedések: 

 Folyamatos tájékoztatása a lakosoknak, az aktualitásokról (facebook, levelezőrendszer, honlap) 

 A védekezéshez szükséges eszközök beszerzése 

 Idősek folyamatos ellátása (élelmiszer és gyógyszer beszerzések) 

 Idősek számára FFP2 maszkok kiosztása 

 Játszóterek fizikai lezárása 

 Hivatal és Bodza-liget napi rendszerességgel történő fertőtlenítése 

 A kijárási korlátozáshoz szükséges forgalomtechnikai eszközök beszerzése, összeállítása és szükség szerinti 

kihelyezése 

 Folyamatos kapcsolattartás a katasztrófa védelemmel, rendőrséggel, orvosokkal. A hétvégi visszatérő rendőri 

ellenőrzésekhez szükséges egyeztetések lefolytatása. 

 A Budakörnyéki Önkormányzatok polgármestereinek összehangolt intézkedése a hétvégi csoportosulások 

megakadályozása érdekében 

 Adatszolgáltatások elkészítése az EUSZA-Covid19 pályázathoz (annak reményében, hogy a védekezés 

költségeit részben vagy egészben megtérítik). 

 

A járványügyi helyzet fontosabb remeteszőlősi adatai: 

 Településünkön nem volt koronavírusos megbetegedés és kontaktkutatásról sem. 

 Remeteszőlősön 5 ember volt hatósági karanténban. Mindannyian fertőzött országból érkezett személyek 

voltak, de nem voltak betegek. 

 A veszélyhelyzeti időszakban 16 fő 65 év feletti lakos vette igénybe az önkormányzati segítséget a 

beszerzéshez. (Ezek a személyek nem egyszerre jelentkeztek, így ellátásukat meg tudtuk oldani.) 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - PÉNZÜGYEK 

 

Az Önkormányzat költségvetési helyzete 

Remeteszőlős Község Önkormányzata megalakulása óta alapelvként fogadta el, hogy költségvetését konzervatív 

módon, a stabilitást és a likviditást szem előtt tartva tervezi. Bár településünk költségvetése viszonylag alacsony 

főösszegekkel működik, mégsem volt soha olyan helyzet, hogy a kiadásaink meghaladták volna bevételeinket. Ennek 

megfelelően minden évben tudtunk egy kisebb összeget megtakarítani, mely azt a forgótőkét képezte, melyből a 

pályázati támogatáshoz szükséges önrészeket, illetve az esetlegesen szükséges előfinanszírozásokat fedezni tudtuk. 

Az Önkormányzat működésének finanszírozása három lábból áll össze: az állami költségvetésből kapott 

feladatfinanszírozási támogatás (régebben normatíva), a helyi adók (építmény, telek, iparűzési adó), valamint a 

gépjármű adó 40%-a (ez az állam által részlegesen átengedett adónem) és a pályázati források. 

Az Önkormányzat kiadásait is három nagy csoportra lehet osztani: a hivatal fenntartási költségei, a kötelező 

önkormányzati feladatok (egészségügyi ellátások, óvoda, gyermekétkeztetés, tömegközlekedés, infrastruktúra 

fenntartás, stb.) ellátásának díjai és a fejlesztések kiadásai. Ezek aránya a következőképpen néz ki a 2020. évben: 

 
Bevétel típusok Arány Kiadás típusok Arány 

Állami költségvetésből kapott támogatás 8 % Hivatali fenntartási költségek 24 % 

Saját bevétel (helyi adók, egyéb bevételek) 63 % Kötelező önkormányzati feladatok 41% 

Pályázatok 29 % Fejlesztések (önrésszel) 35% 

 

Számszerűsítve a 2020. évi költségvetési főösszegek (2020. június 30-i állapot) a következők: 

Bevételi előirányzat főösszeg:   eredeti: 165.353.353 Ft  módosított: 159.510.021 Ft 

Kiadási előirányzat főösszeg:   eredeti: 165.353.353 Ft  módosított: 159.510.021 Ft 

Tartalék összege:    eredeti: 5.675.755 Ft  módosított: 177.526 Ft 
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 Látható, hogy erre az időszakra az Önkormányzat tartalékai minimalizálódtak. Ennek okai a következők: 

 A veszélyhelyzet miatt az állam a gépjárműadó önkormányzatnak járó 40%-át is megvonta, így itt 4 millió 

forinttal csökkent a tervezett bevételünk és így a tartalékunk. 

 A veszélyhelyzeti védekezés 2,3 millió forint nem várt kiadást okozott, ami szintén a tartalékunkat 

csökkentette. 

 Bár a fentiek ismeretében több, önerőből tervezett fejlesztésről lemondtunk, további nem várt többlet kiadások 

keletkeztek az önkormányzati feladatok tekintetében (óvodai ellátás, gyermekétkeztetés részfinanszírozása). 

 

Ezek mellett örömmel mondhatjuk, hogy több megnyert pályázatnak köszönhetően továbbra is rendelkezésünkre 

állnak azok a források, amelyek a tervezett nagyobb fejlesztések finanszírozási alapját jelentik. 

Összefoglalva elmondható, hogy Önkormányzatunk működését biztosító bevételek alapvetően a helyi adók adják (az 

állami finanszírozás aránya inkább jelképesnek mondható), a fejlesztések meghatározó forrásait pedig a pályázati 

támogatások jelentik. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az Önkormányzat alapbevételei a mindennapi működés és 

üzemeltetés finanszírozására éppen hogy elegendőek, de nagyobb volumenű fejlesztésre csak pályázati támogatás 

esetén van lehetőség. 

 

Ahogy a településünk lakossága növekszik, úgy a kötelező önkormányzati feladatok volumene is nő, ez viszont egyre 

nagyobb forrásigénnyel bír. A fentiek alapján most eljutottunk oda, hogy – a növekvő feladatok finanszírozása 

érdekében - a Képviselő-testület felülvizsgálja a 2008. év óta gyakorlatilag változatlan mértékű helyi adót illetve 

annak kedvezményrendszerét. 

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy forduljanak megértéssel az ügy felé, mert látható, hogy növekvő lakosságú 

településünk és Önkormányzatunk fenntartásában alapvetően magunkra számíthatunk. Remeteszőlős egyik nagy 

különlegessége, hogy számtalan dolgot (víz, csatorna, útépítés, stb.) önállóan és összefogással oldottunk meg 

sikeresen.  

 

 

Tájékoztatás a helyi adókról 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozóan nem változtatott sem a helyi adók 

mértékén, sem a kedvezmények rendszerén. Ennek megfelelően a 2020. évre vonatkozóan az építményadó 450 

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

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

Art.) alapján a 2020. évi helyi adó második részletének befizetési határideje szeptember 15. 

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

meghatározott állami adót az Önkormányzat veti ki, de annak bevétele a 2020. évtől nem az Önkormányzatot illeti.  
A helyi iparűzési adó mértéke 1,4%, mely szintén alacsonyabb a törvényben rögzített maximális értéknél (2%).  

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

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

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

 

 

Gondolatok a helyi iparűzési adókról 

Nagyot fordult velünk a világ ebben az évben, ezt mindannyian érezzük a saját bőrünkön. 

Korábban nem kellett szembesülnünk olyan történésekkel, melyek manapság napjaink kényelmetlen részévé váltak. A 

világban zajló események hatásai alól Önkormányzatunk sem tudta függetleníteni magát. Növekvő kötelező 

feladatellátásokkal kell számolnunk, a vírus okozta kiadások is többlet terhet rónak költségvetésünkre. A 

vírushelyzetre való hivatkozással minden Önkormányzattól adóbevételeket vontak el a védekezés kiadásaira. Ezt az 

egyébként sem egyszerű anyagi helyzetet rontotta, hogy néhány - a településre bejegyzett vállalkozás - máshova volt 

kénytelen a székhelyét költöztetni, ezáltal számottevő adóbevételtől esett el a település költségvetése. 

Ezen okok következtében megállapítható, hogy igen nehéz helyzetbe került Remeteszőlős Önkormányzata. A 

pénzügyi helyzet megoldására több terven dolgozunk. Kénytelenek leszünk a 12 éve változatlan adó mértéket - mely 

Pest megye egyik legkedvezőbb adórendszere - átértékelni az ingatlan és telekadó vonatkozásában. Bízunk benne, 

hogy sikerül olyan rendszert kialakítani, mellyel továbbiakban is meg tudjuk tartani ezt a kedvező értékelést. 

Ezen kívül természetesen a kiadási oldalunkat is alaposan áttekintettük, minden költségünk betervezett, ezek 

csökkentésére már nincs további lehetőségünk. 

 

Mint említettem az egész adórendszerünk, ezen belül az iparűzési adónk is kimagaslóan kedvező (1,4 %) a 

vállalkozások számára a környező településeket és a Fővárost is figyelembe véve (2 %). Ezen nem is szeretnénk 

módosítani, hanem inkább a vállalkozások körét bővíteni kívánjuk.  

mailto:ado@remeteszolos.hu
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Tisztelettel kérjük mindazon településünket szerető lakosoktól annak megfontolását, hogy ha van vállalkozása, vagy 

olyan vállalkozó ismerőse, aki szívesen kihasználná a kedvező adózási lehetőséget, tájékoztassa Őt, valamint az 

Önkormányzatot, hogy Remeteszőlősre történt bejelentkezésével adóbevételeinket növelni tudjuk. 

Kérjük, hogy akinek vállalkozása más településre van bejelentve, vállalkozását a kedvező adókörnyezet és a Település 

támogatása érdekében jegyeztesse be Remeteszőlősre! 

Tekintetbe véve a rendkívül kedvező iparűzési adót, mindez a vállalkozók számára is igen hasznos, komoly 

megtakarítást jelent, és nem utolsó sorban szeretetett Remeteszőlősünk költségvetését is javítja.  

A nehéz pénzügyi helyzet már tavaly év végén érződött, látszott, hogy a növekvő kiadások mellett lényegesen kisebb 

anyagi lehetőségek állnak majd rendelkezésünkre a település üzemeltetésének és a tervbe vett feladataink ellátására.  

A magam részéről annyit tudtam tenni, hogy saját döntésem alapján megválasztásomkor lemondtam az 

alpolgármesteri tiszteletdíjamról (csak a képviseli tiszteletdíjat veszem fel), ezzel évente járulékokkal együtt 1.800.000 

Ft-ot, az ötéves választási ciklusban 9.000.000 Forintot tudunk megtakarítani, mely az Önkormányzat 

költségvetésében marad üzemeltetésre, fejlesztésre. A helyzetet értékelve legutóbbi testületi ülésünkön Vass Donát 

képviselőtársam hozott egy nemes gesztust és saját döntése alapján lemondott képviselői tiszteletdíjáról, mely szintén 

Remeteszőlős bevételét fogja növelni. 

Köszönjük szépen Remeteszőlős érdekében tett közös gondolkodásukat! 

 

Tisztelettel: Herold István alpolgármester 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – GYERMEKEK ELLÁTÁSA 

 

Bölcsődei ellátás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3) 

bekezdés a) pontja alapján a bölcsődei ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, abban az 

esetben, ha a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt. Jelenleg 24 fő a 3 év alatti 

remeteszőlősi gyermekek létszáma. 

A fentiek alapján látható, hogy jelenleg nem kötelező feladat Önkormányzatunk számára a bölcsőde biztosítása, mégis 

Önkormányzatunk igyekezett mindent megtenni annak segítésére, hogy a munkába vissza menni kívánó szülők 

gyermeküket bölcsődébe tudják elhelyezni. Ennek érdekében kerestük az együttműködési lehetőséget a környező 

településekkel. Végül Budakeszi Város Önkormányzatával sikerült megállapodnunk bölcsődei férőhelyek 

biztosításáról, így Képviselő-testületük 231/2020. (VII.30.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy kész 

Önkormányzatunkkal feladatellátási megállapodást kötni a bölcsődei feladatok ellátására, legfeljebb 5 fő 

remeteszőlősi kisgyermek vonatkozásában.  

A fentiek alapján örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata és Budakeszi 

Város Önkormányzata között feladatellátási megállapodás jött létre, a következők szerint: 

 Budakeszi Város Önkormányzata az új építésű Mosolyvár Bölcsődében tud helyet biztosítani maximum 5 

remeteszőlősi gyermek számára. 

 A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek – térítési díj ellenében – étkezésre jogosult. 

 Budakeszi Város Önkormányzata a feladatok teljesítéséért – a normatíva körén kívül eső, de a szükséges 

fenntartói hozzájárulás egy főre jutó összegének erejéig – hozzájárulást kér Remeteszőlős Község 

Önkormányzatától.   

A fentiek alapján örömmel tájékoztatjuk a kedves érintetteket, hogy megnyílt a lehetőség a bölcsődei szolgáltatások 

igénybevételére. A bölcsődéről részletesen tájékozódhat a https://bolcsode.budakeszi.hu/mosolyvar-bolcsode linken. 

A fejleményekre való tekintettel Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a 

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

megszüntetve a bölcsődei támogatás intézményét, hiszen így kiváltható a nagyobb költségekkel járó magánintézmény 

igénybevétele. 

 

 

Óvodai ellátás 

Az óvodai feladatellátás biztosítása érdekében Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2013. évben kötött szerződést 

a Szőlőszem Óvoda fenntartójával. Az Önkormányzat a 2019/2020. nevelési évben 35.000 Ft/hó/gyermek összeggel 

támogatja az óvodai ellátást. 

A 2020/2021. évi nevelési évben bizonyos technikai változások álltak be az óvodai ellátás ügyében: 

 A Szőlőszem Óvodát az EMMI remeteszőlősi körzetes intézményének jelölte ki. Ennek alapján 

Önkormányzatunk köznevelési szerződést kötött az intézmény fenntartójával. 

 A fentiek miatt az intézménynek alapvetően a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII.28.) Korm. rendelet 33.§ szerinti térítésmentesen biztosítandó szolgáltatást kell nyújtania. Azonban a 

https://bolcsode.budakeszi.hu/mosolyvar-bolcsode
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fenti jogszabály 34.§-ában rögzített, „térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások” is elválaszthatatlan 

részét képezik a Szőlőszem Óvoda jóváhagyott pedagógiai programjának, így az óvodába felvett gyermekek 

ezt a szolgáltatást is megkapják. Ennek havi díja 45.000 Ft, viszont az étkezés díját finanszírozza a fenntartó. 

 Annak érdekében, hogy mindenki igénybe tudja venni a Szőlőszem Óvoda szolgáltatását, a Képviselő-

testületünk megalkotta a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2020. (VI.29.) önkormányzati rendeletet, melyben 

megteremtette az óvodai ellátás támogatására vonatkozó jogintézményt. Így további 25.000 Ft/hó/gyermek 

támogatással veheti igénybe az óvodai ellátást az a gyermek, akinek családjában az egy főre eső havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg és 

Remeteszőlősön bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.  

 

Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy azon családokat is támogassa, akik valamilyen alternatív intézményben 

kívánják gyermekóvodai ellátását megoldani. Annak ellenére, hogy ezek az óvodák nem körzetes intézményei 

Remeteszőlősnek, az Önkormányzat 15.000 Ft/hó/gyermek összeggel támogatja az ide járó a gyermekek ellátását. Ez 

a támogatás a Nagykovácsi Waldorf Óvoda esetén automatikus, a többi esetben egyedi kérelem alapján állapítja meg a 

Képviselő-testület. 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – TELEPÜLÉS MŰKÖDÉS 

 

Szennyvíz szippantás Remeteszőlősön 

Remeteszőlős Község Önkormányzata közszolgáltatási szerződést kötött a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, így településünkön a szippantást ez a Közszolgáltató végzi. 

 

A közszolgáltatásra vonatkozó fontosabb szabályokról ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot: 

 A szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a Közszolgáltatótól a 061/247-7777 

telefonszámon. A Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított öt 

munkanapon belül teljesíti. 

 Közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő, alkalmanként maximum 5 m3 mennyiséget tartalmazó 

szennyvízgyűjtő berendezést köteles kiüríteni. Minden 5 m3 feletti mennyiség új megrendelésnek minősül, 

melyet az igénybevevőnek külön kell megrendelni. 

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának 

közszolgáltatási díja: 4 787,80 Ft/m3 + Áfa, ahol a közszolgáltatás díja fordulónként fizetendő, mely forduló 5 

m3 mennyiséget jelent. 

  Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni, amennyiben nem 

rendelkezik közcsatorna bekötéssel. 

 Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a szennyvízgyűjtő berendezés megközelíthetőségét úgy, hogy a 

közszolgáltatást végző a kiürítést alapfelszereltséggel el tudja látni.  

 Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe 

venni, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató 

szállítóeszközeit a vele egyeztetett időpontban igénybe venni, és részére a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

 Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére alkalmanként utólag, számla alapján, 

a számla keltétől számított 15 napon belül kötelesek kiegyenlíteni. 

 Ha az ingatlantulajdonos hibájából nem teljesül a szolgáltatás, Közszolgáltató írásban „értesítő nyomtatvány” 

útján az ingatlan postaládájába bedobva értesíti az ingatlantulajdonost, hogy a szolgáltatás teljesítésére 

megjelent, de elvégezni azt nem tudta (pl. nem tartózkodott az ingatlantulajdonos az ingatlanon). Ebben az 

esetben az értesítőn megadott telefonszámon az ingatlantulajdonosnak újbóli megrendelést kell leadnia a 

Közszolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámán. A meghiúsult kiszállásért 25 000,- Ft/alkalom összegű kötbér 

fizetendő. 

 Nem megfelelő útviszonyok, időjárási viszonyok esetén, illetve ha a szolgáltatás elvégzése akadályba ütközik 

(pl. parkoló autók állják el az ingatlan bejáratát), ez a Közszolgáltató részére nem felróható oknak minősül, de 

a diszpécserszolgálat tájékoztatja az ingatlantulajdonost és új időpontot egyeztet vele. 

 

 

Közterületek kaszálása 

 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is saját munkaerővel fogjuk végeztetni a közterületek 

kaszálását. Az Önkormányzat igyekszik nagy gondot fordítani a parlagfű elleni védelemre, de eredményes 

védekezés csak Önökkel együtt lehetséges! 
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 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! 

 

 

FEJLESZTÉSEK 

 

Kerékpárút létesítése a Nagykovácsi-medencében 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának régi célja a Nagykovácsi-medence és Budapest közötti kerékpárút kapcsolat 

kialakítása. Több kísérlet volt ez ügyben az elmúlt években (egy alkalommal kistérségi szinten, máskor az Amerikai 

Iskolával együttműködve), azonban állandóan abba a problémába ütköztünk, hogy a kerékpárút Remete-szurdokon 

való átvezetése nem volt lehetséges. Bár a Nagykovácsi-medencébe ki- és belépő kerékpárosok 99%-a a szurdokot 

használja évtizedek óta közlekedésre, a természetvédelmi szabályok nem engedték meg ennek hivatalossá tételét és 

kialakítását. 

Az ezt követő időszakban változás történt, mert több olyan kerékpárútra adtak engedélyt, mely fokozottan védett 

területen halad keresztül. Ezt támogatja az a tény is, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. a Budai-hegységben több olyan 

útvonalon jelölt ki kerékpárutat, mely védett területeken halad keresztül. 

A 2018. év nyár elején a Pest megyei önkormányzatok számára kerékpárút építési pályázat jelent meg. Erre 

felkészülve elkészítettünk a medence kerékpárút hálózatának kialakítására egy olyan koncepciót, mely egységesen 

kezeli a teljes Nagykovácsi-medencét (Nagykovácsi, Remeteszőlős, Adyliget), figyelembe veszi a teljes medence 

kerékpáros forgalmát és a budapesti útkapcsolatát. Ennek keretében Nagykovácsi és Remeteszőlős összehangoltan 

elkészítette a vonatkozó terveit, melynek eredményeként Budapest-Adyliget és Remeteszőlős (Nap utca), valamint 

Nagykovácsi és Remeteszőlős (13-as km-kő) között nagykovácsi beruházásban, Remeteszőlős (Remete-szurdok) és 

Budapest-Máriaremete között remeteszőlősi beruházásban készülnének el a kerékpárutak (Nagykovácsi), illetve 

kerékpározható utak (Remeteszőlős). 

A pályázatot és az annak részét képező terveket - Nagykovácsival koordinált módon - mindkét Önkormányzat 

elkészítette és benyújtotta támogatási kérelmeit. A benyújtott pályázatok mind Remeteszőlős, mind Nagykovácsi 

esetében nyertek. Remeteszőlős esetében a nyertes pályázat összköltsége bruttó 33.063.742,- Ft, az igényelt támogatás 

31.410.554,- Ft. Ennek keretében a Remete-szurdokban húzódó egykori bányafeltáró út (jelenleg turistaút) javítása-

felújítása (kőzuzalékkal), egyes helyeken a csúszó hegyoldal, illetve patak meder stabilizálása történik meg, illetve 

dupla sorompó rendszer kerül kiépítésre a szurdok bejáratánál. 

 

A pályázathoz kapcsolódóan hosszú és bonyolult tervezési és engedélyezési eljárásokat folytattunk le, mert a Remete-

szurdok – mint fokozottan védett terület – ebből a szempontból érzékeny kérdés. A tervezési-engedélyezési folyamatot 

az alábbiakban foglaljuk össze: 

 A pályázati terveket a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal egyeztetve készítettük el. 

 A terveket benyújtottuk a Közlekedési Hatósághoz, aki 2018.10.11. napon kelt határozatában rögzítette, hogy 

a tervezett beruházás nem tartozik útépítési engedélyezés kötelezettsége alá. 

 Ennek ismeretében ismét egyeztettünk a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és finomítottunk a terveken, a 

részleteket kidolgozva (többszöri bejárás után). Ennek alapján a DINPI 2019.03.28-án kelt levelében támogató 

természetvédelmi kezelői véleményt adott. 

 Ennek ismeretében megkerestük a tervekkel a Magyar Természetjáró Szövetséget, aki 2019.05.10. napján kelt 

levelében támogató szakmai állásfoglalást adott. 
 A Pilisi Parkerdő Zrt-vel történt egyeztetés alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény 91.§ 1/b. pontja szerint az Erdészeti Hatóságnál kezdeményeztük a 

kerékpározható út kijelölését a Remete-szurdokban. A hatóság válaszlevelében rögzítette, hogy a 
tervdokumentációban szereplő tevékenységek nem minősülnek engedélyezés alá eső tevékenységeknek, 

inkább a karbantartás megnevezéssel illethetők. Az erdészeti hatóság leírta, hogy a Remete-szurdokban a 

meglévő út karbantartása és kerékpározhatóvá tétele, valamint a kerékpározhatóság jogszabály szerinti 

megjelölése ellen kifogást nem emel, és az ügyben erdészeti hatósági eljárás lefolytatását sem látja 

szükségesnek a benyújtott dokumentáció alapján. 

 Mindezek ismeretében – a DINPI kérésére – megkerestük a Természetvédelmi Hatóságot és bemutattuk az 

addig keletkezett hatósági iratokat és a megvalósítani kívánt beruházás terveit. Ennek alapján – figyelembe 

véve a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§-t - a PMKH Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya a beruházáshoz megadta a természetvédelmi engedélyt. 
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A fentiek birtokában lefolytattuk a beszerzési eljárást, így a nyertes vállalkozó a kivitelezést szeptember közepe után 

megkezdi. A javító-helyreállító munkák várhatóan november végére elkészülnek. Ezt követően történik meg a 

kerékpározható út kijelölése a Remete-szurdokban. 

 

 

Sas utca felújítása 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a Sas utca felújítására 

(mint a legrosszabb állapotú meredek utcára). A Képviselő-testület a pályázat benyújtását a 63/2019. (VIII.27.) 

önkormányzati határozatában hagyta jóvá, a következő paraméterek mellett: 

 Támogatási összeg: 17.782.565 Ft 

 Támogatás mértéke: 100 % 

 

A benyújtott pályázatunk támogató döntést kapott. A Támogatói Okiratot 2019. december 13-án kaptuk meg. A 

pályázat belső költségvetési struktúrája (melyet a pályázati kiírás alapján állítottunk össze) a következő: 

 . Útépítési tervdokumentáció – bruttó 317.500 Ft 

 . Műszaki ellenőri szolgáltatás – bruttó 444.500 Ft 

 . Tájékoztatás és nyilvánosság – bruttó 381.000 Ft 

 . Sas utca felújítása – bruttó 16.639.565 Ft 

Mindösszesen: bruttó 17.782.565 Ft 

 

A támogatás csak az utca egyik oldali szegélyének kialakítását támogatta. Az út műszaki védelme és tartóssága 

érdekében Önkormányzatunk a másik oldali szegélyt is betervezte a fejlesztésbe. Ennek finanszírozásában az érintett 

lakosság együttműködését kérte. A Sas utcaiak készek voltak az együttműködésre, így az árajánlat kérésnél már két 

oldali szegéllyel tudtunk számolni. 

Az Önkormányzat 2020. év elején lefolytatta a beszerzési eljárást. Az ajánlatkérésre a Strabag Általános Építő Kft. 

adta a legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot, bruttó 16.558.285 Ft vállalkozási árral. (A pályázati támogatás (100%) 

összege 16.639.565 Ft.) 

A másik oldalon – lakossági együttműködésben - kialakítandó süllyesztett szegélyre szintén a Strabag Általános Építő 

Kft. adta 1.812.417 Ft vállalkozási árral, 3 év jótállással a legelőnyösebb ajánlatot.  

A fentiek alapján a Sas utca 2020. tavaszán megépült. Ezúton is köszönjük a lakosság együttműködését! 

 

 

Közlekedésbiztonsági fejlesztés tervezése a Remeteszőlősi buszmegállóknál 

A Képviselő-testület 2018. év szeptembere óta dolgozik a Nagykovácsi úti buszmegállóknál kialakítandó 

gyalogátkelőhelyek ügyében. Az előzmények a 2008. évre vezetnek vissza, ugyanis azóta futottunk neki több körön a 

buszmegállók kérdésének, hiszen alapvető célunk a buszmegállók gyalogos megközelíthetőségének biztonságosabbá 

tétele. 

A 2018. évtől több előrelépést tudtunk elérni az ügyben, a következők szerint: 

 A Képviselő-testület 55/2018. (IX.3.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a Nagykovácsi úti 

buszmegállók gyalogos megközelíthetőségét biztosító járdák már meglévő tervét felül kívánja vizsgálni, 

egyeztetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel (mint az országos közút kezelője) és a tervezőkkel. 

 A Magyar Közúttal lefolytatott szakmai konzultáció azzal az eredménnyel zárult - megvizsgálva a helyszínt, a 

helyszíni körülményeket és a gyalogosforgalmat -, hogy a Magyar Közút tudná támogatni egy önálló gyalogos 

átkelőhely létesítését az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola előtt. A többi remeteszőlősi buszmegálló 

esetében a közvilágítás kiegészítése, középszigetek kialakítása és a megközelítést biztosító járdák kiépítése 

merült fel a közútkezelő számára elfogadható megoldásként. 

 Ennek figyelembe vételével a Képviselő-testület 65/2018. (X.2.) önkormányzati határozatában úgy döntött, 

hogy kezdeményezni kívánja gyalogátkelőhely kijelölését a Nagykovácsi úton, a 63-as busz Rendészeti Iskola 

nevű buszmegállójánál, a 11104. számú országos közúton (Nagykovácsi út), a 10+400 kilométer szelvény 

környezetében. A kijelölés alapján elkészültek a gyalogátkelőhelyek (és a közvilágítás) tervei, melyet a 

Képviselő-testület 96/2019. (XI.25.) önkormányzati határozatában hagyott jóvá. 

 A többi remeteszőlősi buszmegállókhoz tervezett középszigetek tanulmánytervét elkészítettük, melyet a 

Képviselő-testület 11/2019. (I.28.) önkormányzati határozatában hagyott jóvá. Ez alapján elkészültek a 

Nagykovácsi úton kialakítandó középszigetek tervei, melyet a Képviselő-testület 95/2019. (XI.25.) 

önkormányzati határozatában hagyott jóvá. 

 A fentiek alapján folyamatban vannak a Rendészeti Iskolánál kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyéhez a 

szakhatósági állásfoglalások beszerzése, illetve a Nagykovácsi úti – az átkelést segítő – középszigetekről 
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szóló tervek Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történő jóváhagyatása. 

 A 2020. év elején – hatékony segítséggel – sikerült eljuttatni a tervezett átkelőhelyekről szóló terveket a 

döntéshozás arra a szintjére, ahol meg lehetett győzni az illetékeseket arról, hogy ezek megvalósítása a teljes 

Nagykovácsi-medence lakosságának az érdekét szolgálja.  

 Az ezt követő járványügyi helyzet miatt megakadtak az ügyek, de nyár elején újra fel lehetett venni a fonalat, 

így komoly döntések tudtak születni a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél. Itt azt a tájékoztatást adták, hogy a 

2020. évben forrást tudtak teremteni a Rendészeti Iskolánál kialakítandó gyalogátkelőhely megvalósítására. 

Ennek két feltétele volt: szülessen meg a gyalogátkelőhelyre vonatkozó építési engedély és Remeteszőlős 

Község Önkormányzata vállalja a közvilágítás kiépítését (mivel az a kötelező önkormányzati feladat és nem 

esik a Közút kompetenciájába). A 2021. évben tudná a Közút vállalni a Rácski telepi, az Erdészházi és a 13-as 

kilométerkői buszmegállóknál a középszigetek és a járdák kialakítását. 

 

A fentiek alapján remélhetjük, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában az elkövetkezendő időszakban 

megépülhetnek azok a közlekedésbiztonsági beruházások (buszmegállók részleges áthelyezése, oda vezető járda, 

közvilágítás, középsziget), melyek a 63-as buszt igénybe vevők közlekedését biztonságosabbá teszik. 

A buszmegállók majdani áthelyezését követően a buszöblök az országút területére kerülnek (jelenleg magánterületen 

vannak), így a jövőben lehetőség fog nyílni arra, hogy a buszmegállókhoz kulturált, fedett várókat alakítsunk ki. 

 

 

 

PÁLYÁZATOK 

 

Ponty utca felújítása a vis maior alap támogatásával 

A többször ismétlődő szélsőséges időjárási helyzetek súlyosan megrongálták a Ponty utca szilárd burkolatát, az út 

alapját, a vízelvezető rendszert és az Ördögárok patak medrét. Ezen utcák útalapjának és burkolatának helyreállítása 

szükségessé vált, 150 fm hosszon, illetve az Ördögárok patak medre is érintett 12 fm hosszban.  

A vis maior helyzetet 2019.05.30. napon bejelentettük a Belügyminisztériumhoz, melynek megfelelően a Pest Megyei 

Kormányhivatal által összehívott és koordinált bizottság 2019.06.14-én helyszíni vizsgálatot végzett. A vizsgálat a 

következőket állapította meg: 

 A Ponty utca útfelülete 150 fm hosszon a vis maior helyzet miatt oly mértékben károsodott, hogy a helyreállítás 

indokolt. 

 A helyreállítás során szükséges megvalósítani az utca szegélyvédelmét, illetve további egy vízelvezető surrantó 

kiépítését, melyet az Önkormányzatnak saját forrásból kell megvalósítania. 

 Az esőzések miatt az Ördögárok patak partfala 12 fm hosszban megsuvadt, így annak helyreállítása szükséges 

 

Mivel a Bizottság rögzítette, hogy a Ponty utcában történt esemény vis maiornak tekinthető, ezért jogosultakká 

váltunk a támogatási kérelem (pályázat) benyújtására. Pályázatunkban a Sas és Harcsa utcák útalappal együtt történő 

helyreállítását megcélzó műszaki programot nyújtottunk be, szakértői szakvélemény alapján. A támogatási kérelmünk 

összköltsége 29.380.815 Ft, melyre 90%-os támogatási intenzitást kérelmeztünk. 

A Belügyminisztérium döntése végül 2020. július 13. napon született meg. A döntés szerint Önkormányzatunkat 

12.531.000 Ft összegű támogatás illeti meg, 90%-os támogatási arány mellett. A megítélt támogatás végül kevesebb, 

mint a fele lett a kérelmezettnél, mert a vízépítési-helyreállítási munkákat nem kívánták támogatni.  

Mindezeket áttekintettük a tervezőkkel, akikkel történt egyeztetés alapján a követkők mondhatóak el: 

 A csökkentett támogatás még elegendő a Ponty utca aszfalt-makadámos szakaszának rendbe tételére. Ez 

remixált útalap helyreállítással és az aszfaltburkolat újraépítésével valósítható meg. 

 A vízépítési-helyreállítási munkákat az Önkormányzat saját forrásból valósítja meg. 

 A vis maior bizottság előírta a vízelvezetést biztosító „K” szegély megépítését. Ezt önkormányzati-lakossági 

együttműködésben meg tudjuk valósítani. 

 

A fentiek alapján a módosított terveket el kell készíteni a tervezőknek és azt jóvá kell hagyatni a vis maior 

Bizottsággal. Ezt követően megkezdődhet a beruházás előkészítése. Terveink szerint a Ponty utca vonatkozó 

szakaszának helyreállítását 2021. tavaszán el tudjuk végezni. 

 

 

Pályázat a Harcsa utca felújítására 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program 2020. 

évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján a Magyarország területén működő 5000 fő, és 
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ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatainak (továbbiakban: önkormányzat), több témában. 

Önkormányzatunk indult az önkormányzati utak, hidak fejlesztésének támogatására, a Harcsa utca felújításával. 

A Magyar Államkincstár 2020.07.09. napon kelt levelében arról tájékoztatott minket, hogy pályázatunk megfelelt a 

pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 17.003.433 Ft támogatásra váltunk 

jogosultakká. 

 

Mindezek alapján örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Harcsa utca 2021. tavaszán megújul, 176 fm hosszban, 

3,5 m szélességgel. A Sas utcához hasonlóan a támogatás csak az utca egyik oldali szegélyének kialakítását támogatta. 

Az út műszaki védelme és tartóssága érdekében Önkormányzatunk a másik oldali szegélyt is betervezi a fejlesztésbe. 

Ennek finanszírozásában kérni fogjuk az érintett lakosság együttműködését. 

 

A pályázat megvalósítása az alábbi rendben történik: 

 A pályázati tervek alapján a kiviteli terv elkészítése (műszaki tartalom, árazatlan költségvetés) 

 Ajánlatkérési dokumentáció elkészítése és testületi jóváhagyása a 2020. októberi ülésen 

 Beszerzés lefolytatása 

 Kivitelező kiválasztása a 2020. decemberi ülésen 

 Építési beruházás megvalósítása (2021. tavasz) 

 

 

Pályázat a Csóka utca felújítására 

A Belügyminisztérium pályázatot írt ki belterületi utak felújítására, ahol az igényelhető maximális támogatás elérheti a 

20 MFt-ot, 65%-os támogatási intenzitás mellett. 

Önkormányzatunk a Csóka utca felújítására vonatkozóan nyújtott be támogatási kérelmet, annak igen rossz állapota 

miatt.  A teljes tervezett beruházás költsége bruttó 10.649.531 Ft. A biztosítandó önrész mértéke 3.727.336,-Ft. 

A pályázati keret 9 mrd Ft, azonban az induló önkormányzatok száma meghaladja az 1.500-at. Reményeink szerint az 

első körös, vagy akár a második körös (őszi) döntésben támogatáshoz jutunk. 

  

 

Pályázat eszközfejlesztésre, a belterületi közterületek karbantartására 

A Miniszterelnökség pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében, az „eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartására” alprogramjában, az 5000 fő alatti települések számára. A rendelkezésre álló keretösszeg 3 mrd. Ft. A 

maximális támogatás mértéke 15 millió forint, 100% támogatási intenzitás mellett. A pályázatban Önkormányzati 

tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, 

rendszeres felújítását biztosító erőgépek vagy munkagépek beszerzésére van lehetőség. 

Önkormányzatunk egy Iseki kommunális traktorra, hozzá csatlakoztatható szárzúzó-mulcsoló adapterre, illetve 

seprűberendezésre (univerzális hengerkefe, szennygyűjtő tartály, permetszóró) vonatkozóan nyújtott be támogatási 

kérelmet. A teljes tervezett beruházás költsége bruttó 15.000.000 Ft. Amennyiben nyerünk a pályázaton, úgy a 

jövőben további – a traktorra csatlakoztatható – eszközöket (pl. ágdaráló, lombporszívó, stb.) tudunk beszerezni, 

növelve ezzel a közterületi munkák hatékonyságát (ami a munkaerőhiány miatt nem túl könnyű). 

 

 

Pályázat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon új járda építésének anyagtámogatására 

A Magyar Falu Program 2020. évi programjában meghirdették az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő 

új járda építésének anyagtámogatására vonatkozó pályázatot. 

Önkormányzatunk döntött arról, hogy indulni kíván a pályázaton. Ennek keretében a következő fejlesztés 

támogatására kértünk támogatást: 

 A gyalogos bejáró újra építése és a bejárat környékén történő szélesítése 

 A parkoló felőli bejárat megépítése 

 Az irattár megközelíthetőségét biztosító járda megépítése 

 

A pályázatban bruttó 3.567.811 Ft összegű támogatást kértünk, mely a burkolat és az alépítmény anyagárát foglalja 

magában. Az építési munkálatokat az Önkormányzat saját dolgozóival készítené el, remeteszőlősi önkéntes apukák 

közreműködésével. 

 

 

 

 
Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2020. szeptember 


