
 
 

 
 

 

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 
 

ADY ENDRE: Karácsony – Harang csendül... (részlet) 

„KARÁCSONYI REGE  

HA VALÓRA VÁLNA,  

IGAZI BOLDOGSÁG  

SZÁLLNA A VILÁGRA...” 

 

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 
 

Figyelembe véve a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben meghirdetett veszélyhelyzet tényét, azt a kényszerű 

intézkedést kellett meghoznunk, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzatának (és egyben a Budajenői Közös 

Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének) épületében a személyes ügyfélfogadást határozatlan időre 

felfüggesztjük. Ezúton is tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Remeteszőlősi Kirendeltség dolgozói – a 

járványügyi helyzet miatt - otthoni munkavégzés keretében látják el feladataikat és hetente egy-egy alkalommal 

látnak el ügyeletet a hivatalban, egymástól elkülönített rendben. (Ekkor – elengedhetetlenül szükséges esetben – 

személyes ügyintézés is lehetséges, maszkviselés mellett, időpont egyeztetés után.) 

A tisztelt ügyfelek a további – személyes kontaktust nem igénylő – ügyintézési módokat továbbra is 

használhatják, az eddig megszokott módokon. Elérhetőségek: 

 
Hivatali telefon: +36 26 355 293 

Honlap: www.remeteszolos.hu 

Facebook: Remeteszőlős Önkormányzata 

 Név Telefonos 

ügyfélfogadás 

E-mail Telefon 

Igazgatási, anyakönyvi ügyek dr. Darvas Szilvia H-CS 10-16 óra igazgatas@remeteszolos.hu 20-293-5973 

Helyi adóval kapcsolatos ügyek Bartos Istvánné K, CS 8-16 óra ado@remeteszolos.hu 70-374-0263 

Közterületi ügyek Ilarion Lóránt H-CS 10-16 óra kozterulet@remeteszolos.hu 20-548-4403 

Védőnő Sinkó Márta H-CS 8-14 óra vedono@remeteszolos.hu 30-599-0015 

Főépítész Földi Zoltán telefonos 

megbeszélés szerint 

foepitesz@remeteszolos.hu 20-920-5165 

Polgármester Szathmáry Gergely telefonos 

megbeszélés szerint 

polgarmester@remeteszolos.hu 20-587-7387 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltsége 2020. december 21-től 2020. december 31-ig 

igazgatási szünetet tart.  

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

Az első hivatali munkanap 2021. január 4.  

http://www.remeteszolos.hu/
mailto:igazgatas@remeteszolos.hu
mailto:ado@remeteszolos.hu
mailto:kozterulet@remeteszolos.hu
mailto:vedono@remeteszolos.hu
mailto:foepitesz@remeteszolos.hu
mailto:polgarmester@remeteszolos.hu
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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 2020 

403 451 467 522 594 620 651 673 708 735 742 750 805 925 936 976 1.017 1.051 

 

 
Remeteszőlős lakosságának kor szerinti megoszlása (2020. január 1.): 

 

 Férfi Nő Összesen 

0-6 év:  40 35 75 

7-14 év: 72 63 135 

15-18 év: 36 25 61 

19-62 év: 269 315 584 

63 év felett: 87 109 196 

Összesen: 504 547 1.051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMETESZŐLŐS SZÁMOKBAN 

 

Jellemző adatok Mennyiség 

Ingatlanok beépítettség szerint 
Beépített ingatlanok 454 

Beépítetlen ingatlanok 82 

Ingatlanok bejelentett lakók szerint 
Lakott ingatlanok, lakások 359 

Nem lakott ingatlan 171 

Gépjárművek száma 443 

Helyi vállalkozások száma 239 

 

 
Újszülötteink 2020. évben: 

 

Janik Zselyke Szilvia  

Temesvári Lili Mira    

Heisler Jonna 

Kaszás Mátyás Maxim  

Szalai Norina 

 

Két gyermek születését még decenberben 

várjuk! 

 

 

 

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk 

az újszülött csöppségeknek és kedves 

szüleiknek! 

 
Halottaink 2020. évben: 

 

Galambos Attila 

Köves Béla Jánosné 

Kapitány Antal Sándor 

Elődné Simor Veronika 

Sipkay Sándor 

Farkas Ferenc 

Nagy Katalin Angela 

 

Vígasztalódást kívánunk az itt maradt 

családtagoknak! Emléküket 

kegyelettel megőrizzük! 



2020. december 

4 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉS 
 

Szeretném köszöntőmet a lényeggel kezdeni: boldog karácsonyt és egészségben gazdag újévet kívánok minden 

kedves Remeteszőlősinek! 

Teszem ezt azért, mert az elmúlt évben túl sok boldogságban és egészségben nem volt részünk a 2020. évben.  

Úgy tapasztalom, hogy a reklámszakemberek és a hirdetők az utóbbi időben gyakran indítanak azzal a 

felütéssel, hogy „Helló”. Helló, ősz; helló, leárazás; helló, szegfűszeges sütőtök! Lehet, hogy ez a köszönés 

sokszor jó marketing fogás, azonban most azt gondolom sokkal jobb azt mondani: viszlát, viszlát 2020., örülök, 

hogy túl vagyunk rajta! 

Mégis, mielőtt elbúcsúzunk ettől az évtől, van egy szép ünnep, ami mindannyiunk számára a megbékélést 

jelenti, egy kicsit kárpótolva bennünket az elmúlt évért. 

Nem hiszek abban, hogy ez az előbb említett reklámszakembereken múlik, akik igyekeznek minket karácsonyi 

hangulatba hozni. Mennyivel jobb, ha a karácsony hangulata/érzése mellett/felett a karácsonyi valóságot éljük 

meg!  

Martin Buber 20. századi filozófus azt írta, hogy „az érzéseink csak vannak, de a szeretet történik”.  

Kívánom Önöknek, hogy a karácsony a szeretet történése legyen minden családban sok megélt örömmel és 

boldogsággal. Olyan erővel, ami átsegít minket a 2021. éven is! 

 

Szathmáry Gergely 

polgármester 

 

 

REMETESZŐLŐS A 2020. 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 

2020 183.898 eFt 
 

 

2020. évi teljesülések (október 31-i állapot szerint) 

  

Bevétel teljesülése Kiadás teljesülése 

eFt  % eFt % 

2020. évi módosított éves összeg 183.898 86,2 183.898 55.9 

2020.10.31. teljesülés 158.543  102.973  

Költségvetés 2020. október 31-i állapot szerint 

 

Bevétel  Módosított EI.(ezer forint)  Kiadás Módosított EI. (ezer forint) 

Önkormányzat működési 

tám. 

10.148 Személyi kiadások 26.481 

 

Működési célú tám. 2.801 Bérjárulékok 4.349 

Közhatalmi bevételek 52.100 Dologi kiadások 47.259 

Kamat bevételek 10 Ellátottak pénzbeli jut. 4.650 

Működési  bevételek 1.698 Felhalmozás – fejlesztések 79.964 

Pályázati támogatás 39.631 Pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívül 

12.590 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 

21 Pénzeszköz átadás 

államháztartáson belül 

7.310 

Államháztartási 

megelőlegezés 

395 Államháztartási 

megelőlegezés 

395 

Felhalmozási célú bevételek 7.050 Elvonások 522 

Nyitó bevételek 70.044 Tartalék               378 

Bevétel összesen  183.898 Kiadás összesen  183.898 
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REMETESZŐLŐS KÖZSÉG KRÓNIKÁJA A 2020. 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 2020. évi költségvetés előkészítése és azon belül az évi fejlesztési terv 

meghatározása. Januárban megkezdődtek a beruházásokhoz kapcsolódó előkészítő munkálatok lefolytatása, 

mint például: 

 Sas utca felújítása 

 Buszmegállók gyalogos megközelíthetőségét biztosító középszigetek és a hozzá tartozó közvilágítási 

fejlesztések engedélyezése 

 A Remete-szurdokban húzódó turistaút felújítása (pályázati támogatással), kerékpárút kijelölése 

céljából, illetve a természetvédelmi engedély beszerzése. 

 Több saját erős, kisebb léptékű fejlesztés (pl. közterületi bútorok felújítása, közterület karbantartást 

szolgáló eszközök beszerzése 

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

megrendezéséről, illetve egy egészségnap megszervezéséről is. 

 

FEBRUÁR 

A Képviselő-testület elfogadta a 2020. évi költségvetési rendeletet, mely megalapozta – többek között - a 

fejlesztések anyagi feltételeit.  

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

aktív részvételével megtartottuk az első remeteszőlősi disznótort, kóstolóval összekötve. Akkor még nem 

tudtuk, hogy ez lesz az utolsó közösségi program, aminek a megtartását nem akadályozza meg a járvány… 

Megkezdődött a Sas utca felújításának az előkészítése. A Képviselő-testület döntött az útépítésre és a 

nyilvánossági feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérések elkészítéséről és a beszerzési eljárások 

lefolytatásáról. 

 

MÁRCIUS 

A koronavírus járvány berobbanása miatt a Kormány 40/2020. (III.11.) Kormány rendeletében veszélyhelyzetet 

hirdetett ki, ami alapvetően megváltoztatta az életünket. Ekkor az Önkormányzat egy addig ismeretlen helyzetbe 

került, hiszen nehezen volt megjósolható a pandémia hatása. Minderre felkészülve még márciusban igyekeztünk 

mindent megtenni a hatékony védekezés érdekében, a következők szerint: 

 Járványügyi alapot hoztunk létre a védekezési eszközök beszerzésének fedezetére 

 Nagyobb mennyiségben beszereztük a védekezéshez szükséges maszkokat (orvosi ill. FFP2), 

fertőtlenítő szereket, kesztyűket és egyéb eszközöket. 

 Megszerveztük a 65 év felettiek ellátását, így aki igényelte, azoknak az Önkormányzat intézte az 

élelmiszer és gyógyszer beszerzését. 

 A leginkább veszélyeztetett korosztálynak FFP2-es maszkokat juttatunk el. 

 Lezártuk a játszótereket és rendszeres fertőtlenítéseket végeztünk el a gyalogos forgalom által érintett 

közterületeken. 

Sajnos a március 15. napi önkormányzati ünnepség már a koronavírus áldozata lett, így azt megtartani nem 

tudtuk. 

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben speciális jogrend lépett életben, így a polgármesternek kellett 

gyakorolni a Képviselő-testület jogköreit. Ebben az időszakban csak az elengedhetetlenül fontos kérdésekben 

hozott döntést a polgármester, a képviselőkkel történt on-line egyeztetés után. Márciusban ilyen döntések 

születtek pályázatokon történő indulásról (Harcsa utca felújítása, járdaépítés), a benyújtott ajánlatok alapján a 

Sas utca felújításának kivitelezőjéről és a lakossági-önkormányzati együttműködésről. 

 

ÁPRILIS 

Mivel a forgalomképtelen járművek illegális közterületi tárolása problémát jelentett Remeteszőlősön, ezért meg 

kellett szervezni annak megoldását, illetve a hosszadalmas hatósági eljárások lefolytatását. 

Hivatalunkban elkészítettük a Harcsa utcai és a járdaépítési pályázatokat, így dönteni tudtunk annak 

benyújtásáról. 

Elfogadtuk a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2019. évi működéséről szóló 

beszámolót. (A szervezet látja el Remeteszőlősön –támogatásunkkal – a nevében szereplő feladatokat.) 

Elkészült a részbeszámoló a COVID19 járványügyi helyzetről és a járványügyi alap állapotáról. Már itt 

láthatóvá vált, hogy a védekezés már ekkor 2,3 MFt-ot emésztett fel. (A kiadás legjelentősebb részét az 1.200 
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FFP2 és az 1.200 orvosi maszk tette ki, melyek ára ebben az időszakban igen magas volt.) Ekkorra biztossá vált 

az is, hogy a gépjármű adó maradék részétől (40%) is elesnek az Önkormányzatok. 

  

MÁJUS 

Az Önkormányzat elkészítette a 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti értékelést és abból levonta a 

következtetéseket, egyeztetve azt a szociális feladatokat ellátó szervezettel. 

Önkormányzatunk megkapta a Remete-szurdokban húzódó turistaút felújítására és a kerékpárút kijelölésére 

vonatkozó természetvédelmi engedélyt. Ennek alapján el tudtuk végezni a tervek finomhangolását és 

elkészítettük az ajánlatkérési dokumentációt. 

Az érintett lakosság pozitív visszajelzései alapján lehetőség nyílt a Sas utca útfelújítására vonatkozó lakossági-

önkormányzati együttműködés megszervezéséről, így az ehhez szükséges döntések megszülettek. 

A Budakeszi Rendőrőrs elkészítette a 2019. évi beszámolóját, melyben foglalt statisztika alapján örömmel 

állapíthattuk meg, hogy Remeteszőlősön a közbiztonsági helyzet jónak mondható, különösképpen a környező 

települések adataival összehasonlítva. Köszönjük mindenkinek (rendőrök, közterületfelügyelő, kamerarendszer 

kezelője, egymásra figyelő lakosság), aki munkájával hozzájárult ehhez! 

 

JÚNIUS 

A Kormány a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében döntött a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 

megszüntetéséről. Ettől az időponttól a Képviselő-testület újra ülésezhetett. A hónap végén történt ülésen a 

Képviselő-testület döntött újabb két pályázat benyújtásáról, mely egy kommunális traktor beszerzésére, illetve a 

Csóka utca felújítására vonatkozott. Döntés született a 2019. és 2020. évben megépített utcákra (Hal utca, Nap 

utca, Nap köz, Sas utca) vonatkozó burkolat bontási tilalom elrendeléséről. 

A Képviselő-testület optimistán megkezdte a 2020. évi falunap megszervezését, döntött a Fővárosi 

Agglomerációs Önkormányzati Társulás (melynek tagja Remeteszőlős is) megállapodásának módosításáról, a 

hetyeni szegénykonyha támogatásának elszámolásáról, a Remete-szurdoki turistaút felújításának kivitelezőjéről 

és egy óvodai támogatási rendszer létrehozásáról. 

Az Önkormányzat megszervezte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatást (a szippantott szennyvízet a Fővárosi Vízművek szállítja el) és az erre vonatkozó rendeletet is 

megalkotta. 

 

JÚLIUS 

Elkészítettük és a Képviselő-testület elfogadta a 2019-2024. évre szóló gazdasági programot. Véglegesítésre 

került a 2020. évi falunap programja. 

Hosszabb tárgyalások és kedves segítségek eredményeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. úgy nyilatkozott, 

hogy a Nagykovácsi úti buszmegállók biztonságosabb megközelíthetőségét biztosító középszigetek kiépítését és 

a buszmegállók áthelyezését magára vállalja. Ehhez Önkormányzatunk biztosította a terveket és majd biztosítani 

kell a közvilágítás bővítését, melynek előkészítéséről döntött a Képviselő-testület. 

 

AUGUSZTUS 

Az őszi időszakot megnyitó augusztus 31. napi ülésen több – a kötelező feladatok ellátását segítő – döntés 

született. Ezek közül a legfontosabbak: 

 Köznevelési megállapodás megkötése a Szőlőszem Óvoda fenntartójával, a remeteszőlősi gyermekek 

óvodai ellátása érdekében. 

 Az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek étkezési hozzájárulásának megállapítása. 

 Döntés a Nagykovácsi Waldorf Óvodába járó gyermekek óvodai ellátásának támogatásáról. 

 Döntés a bölcsődei ellátás megszervezéséről és támogatásáról. (Remeteszőlős Község Önkormányzata 

megállapodást kötött Budakeszi Város Önkormányzatával, aki az új építésű Mosolyvár Bölcsődében 5 

férőhelyet biztosít a remeteszőlősi gyermekek számára.) 

Önkormányzatunk augusztusban értesült arról, hogy egy 2019. évi vis maior pályázata – csökkentett összegű - 

támogatói döntést kapott, így lehetőség nyílik a Ponty utca nagy részének helyreállítására. Ennek megfelelően a 

Képviselő-testület megkezdte a megvalósítás előkészítését. 

A Képviselő-testület jóváhagyta a Harcsa utca felújításának kivitelezésére vonatkozó ajánlatkérési 

dokumentációt. 

Szintén döntött a Testület arról, hogy a Nagykovácsi úti buszmegállók közvilágítási rendszerének kibővítéséhez 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében megvizsgálja a hitelfelvétel lehetőségét. 

A növekvő lakosságszámból adódóan a kötelező feladatok ellátásának volumene is növekedett, így az ezt 

finanszírozó kiadások is folyamatosan növekednek. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati bevételek (gépjármű 
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adó elvétele) és a normatív típusú állami támogatások mértéke is csökken, így a Képviselő-testület döntött a 

helyi adórendszer felülvizsgálatáról. 

 

SZEPTEMBER 

A nyár végére elérte országunkat a koronavírus járvány második hulláma. A növekvő fertőzési adatok 

ismeretében az Önkormányzat úgy döntött, hogy a hagyományos Falunapot nem tartja meg, mert nem lett volna 

biztosítható a látogatók biztonsága.  

A Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése - Budajenő Község Önkormányzata - új óvodát épített. A 

megnövekedett férőhelyeknek köszönhetően lehetőség nyílt megállapodás megkötésére arra vonatkozóan, hogy 

korlátozott létszámban remeteszőlősi gyermekek is igénybe vehessék az óvodát. 

A megváltozott jogszabályok okán a Képviselő-testület döntött arról, hogy az Önkormányzat épületét közösségi 

színtérnek nevez ki és csatlakozik ahhoz az államilag finanszírozott programhoz, melynek keretében kulturális 

referenseket képeznek ki a kistelepülések számára, a közösségi élet segítése érdekében. 

A megnövekedett iparűzési adó visszatérítési kérelmek miatt Önkormányzatunknak olyan fizetési kötelezettsége 

keletkezett, hogy kénytelen volt rendkívüli támogatási kérelemmel fordulni a Belügyminisztérium irányába. Az 

erre vonatkozó képviselő-testületi döntés ebben a hónapban született meg. 

 

OKTÓBER 

A COVID19 járvány második hulláma miatt hetedik alkalommal nem állt módunkban megrendezni a Idősek 

Napi rendezvényt, így a remeteszőlősi szép korúakat levélben köszöntöttük és jelképes ajándékként 1-1 FFP2 

maszkot juttatunk el nekik. Október 15-én a Képviselő-testület megtartotta a közmeghallgást. 

A Képviselő-testület jóváhagyta a Csóka utca és a Harcsa utca felújításának kivitelezésére vonatkozó 

ajánlatkérési dokumentációt. Döntés született arról is, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata a 

Nagykovácsi Általános Iskolába járó remeteszőlősi gyermekek közétkeztetésének finanszírozásához hozzájárul. 

A Képviselő-testület elfogadta az FKF Zrt. ajánlatát, így idén szerződést kötöttünk a téli hóeltakarítási és 

síkosságmentesítési feladatok ellátására. Ez alapvetően azt jelenti, hogy Önkormányzatunk végzi ezeket a 

munkákat, de az FKF Zrt. által üzemeltetett sódepókat használhatja, onnan síkosságmentesítő anyagot 

vételezhet. Az októberi ülésen döntés született a helyi adók emeléséről, melyeket a megnövekedett 

lakosságszám és a kötelező feladatok ellátása miatt megnövekedett kiadások és a csökkenő normatív típusú 

támogatások miatt kényszerült a Képviselő-testület megtenni. 

 

NOVEMBER 

Magyarország Kormánya 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletében 2020. november 4. napjától ismét 

veszélyhelyzetet hirdetett ki, így a katasztrófavédelemről szóló törvény alapján újból a speciális jogrend lépett 

életbe. Mivel a tavaszi hullám alatt már a védekezéshez szükséges eszközöket beszereztük, ezért ilyen típusú 

beruházásra nem volt szükségünk, de a Hivatalt újból on-line üzemmódra kellett átállítani. Ennek az is az oka 

volt, hogy két kollega elkapta a vírust. (Örömmel jelzem, hogy azóta minden baj nélkül leküzdötték a 

betegséget.) 

Ezzel együtt folyt tovább a munka. Aláírásra került a feladatellátási megállapodás a budajenői óvodai ellátásra 

vonatkozóan, megszületett a döntés a Csóka utca és a Harcsa utca kivitelezőjére vonatkozóan, illetve a javaslat 

az útépítésekhez kapcsolódó lakossági-önkormányzati együttműködésre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat meghosszabbította a Depónia Nonprofit Kft-vel fennálló hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést. 

Az Önkormányzat döntött arról, hogy megvizsgálja a tűzijáték megtiltására vonatkozó szabályozási 

lehetőségeket. A döntés elsődleges mozgatórugója a tüzijátékok által okozott állatvédelmi problémák 

megszüntetése. 

 

DECEMBER 

A koronavírus járvány miatt sajnos a remeteszőlősi Mikulásnapi Piknik elmaradt, így a Mikulás nem tudta 

személyesen megköszönteni a gyermekeket. 

A Kormány 2020. december 1-jén kihirdetett rendeletének megfelelően Önkormányzatunk a helyi adókról szóló 

adórendeletének hatályba lépését 2022.01.01. napra módosította. 

Döntés született a vis maior pályázat támogatásával helyreállítandó Ponty utca kivitelezőjéről és a lakossági-

önkormányzati együttműködésre tett javaslatról. 

Az Önkormányzat elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési tervet. 
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MEGVALÓSÍTOTT PÁLYÁZATOK REMETESZŐLŐSÖN 

 

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

Község Önkormányzata 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 egy pályázat került kiírásra a Belügyminisztérium által.  

További – a tavalyi évben elindult – Magyar Falu Program keretében jelennek meg még pályázati felhívások, 

amelyek valóban hasznos támogatási célokat jelölnek meg. 

A tavalyi év nyertes támogatási kérelmeihez kapcsolódóan a 2020. évben is több fejlesztést sikerült véghez 

vinni, de saját költségvetési forrásból fedezett fejlesztéseket is megvalósítottunk. 

A fentiekről a következő cikkben számolunk be. 

 

SAS UTCA FELÚJÍTÁSA 

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

felújítására. A benyújtott pályázatunk támogató döntést kapott.  

A pályázat belső költségvetési struktúrája 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 támogatott beruházás keretében a nagyon rossz állapotban lévő aszfaltburkolatot elbontottuk. Az így feltárt 

útalapon elvégeztük a szükséges javításokat (a szükséges helyeken pályacsere, a többi részen útalap felújítás 

remix technológiával), új kiegyenlített útpályát építettünk ki, melyre ráépítettük az aszfalt kopóréteget. Ennek 

köszönhetően 200 fm hosszúságban több mint 600 m2 új útfelületet alakítottunk ki. 

A Sas utca vízelvezetését az út oldallejtés szerinti völgyoldalára épített „K” szegéllyel illetve 2 db víznyelővel 

és 25 fm csőáteresszel biztosítottuk, mely által összegyűjtött vizet az utca alján elhelyezkedő vízládába vezettük 

(innen a víz az Ördögárok patakba kerül a Patak sétányi rendszeren keresztül). 

 

Figyelembe véve a Sas utca meredekségét és az úton lefolyó csapadékvíz sebességét, a Képviselő-testület úgy 

döntött, hogy az út másik oldalán is szegélyt kíván kiépíteni, mert az még nagyobb műszaki védelmet ad az 

útszerkezetnek. Ezen szegély kiépítését a pályázat nem támogatta, így azt lakossági-önkormányzati 

együttműködésben valósítottuk meg. Ezúton is köszönjük a Sas utcai lakosok pozitív hozzáállását és segítségét! 

 

KERÉKPÁROZHATÓ ÚT REMETESZŐLŐS ÉS BUDAPEST-MÁRIAREMETE KÖZÖTT 

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 pályázat 

támogatásával megépül 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 

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.) 
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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%. 

A pozitív pályázati döntés ismeretében lefolytattuk a természetvédelmi engedélyezési eljárást, mely alapján a 

PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya PE-06/KTF/03392-5/2020. 

számon a természetvédelmi engedélyt megadta a meglévő turistaút felújítására és egyúttal a kerékpárútként 

történő kijelölésére. 

Az engedély alapján a vegetációs időszakon kívül 2020. decemberére elvégeztük a munkálatokat a főbb 

műszaki tartalommal: 

 Ahol a hegyoldal felőli suvadások veszélyeztették a turistautat, ott kézzel rakott, kiékelt kőfallal 

stabilizálták a partoldalt. 

 Ahol az Ördögárok patak alámosott a turistaútnak, ott szintén kézzel rakott, kiékelt kőfallal stabilizálták 

a patakmeder oldalát. 

 A szurdok Budapest felöli végén található horhosban húzódó útszakaszt a lefolyó csapadék erodálta, 

illetve a partfal is instabil volt. Itt vesszőfonatos támrendszerrel stabilizálták a partfalat és a vízlefolyást 

segítő kőszórásos folyókát alakítottak ki. 

 Azokon a részeken, ahol feltétlenül szükséges volt (ezt a Természetvédelmi Hatóság jelölte ki), ott 

kőzúzalékkal javítottuk az útfelületet. 

 A szurdok remeteszőlősi bejáratánál duplasorompót helyeztünk el, a motoros behajtás megnehezítése 

végett.  

 A barlang megközelítését biztosító kis útszakaszon fagerendákat helyeztünk el lépcsős rendszerben. 

 A szurdok két végén található tájékoztató táblákat felújítottuk. 

 A Remeteszőlős belterületén közlekedési irányító táblákat helyeztünk el, a kerékpáros forgalom segítése 

és irányítása érdekében. 

 

A Budapest-Adyliget és Remeteszőlős Nap utca, valamint Nagykovácsi-Sebestyéndomb és Remeteszőlős – 13-

as kilométerkő közötti szakaszok Nagykovácsi Nagyközség beruházásában épülnek meg, várhatóan a 2021. év 

első felében. 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a Nagykovácsi-medence kerékpárút hálózata a jövő év közepére kiépül, 

így jelentősen biztonságosabbá válik a 3 település közötti kerékpáros közlekedés. 

 

RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának költségvetési főösszege – pályázati támogatások nélkül – 112 MFt. 

Az elmúlt időszak járványügyi eseményei miatt Önkormányzatunk a 2020. évi költségvetés módosítására 

kényszerült, melyet a Képviselő-testület 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendeletében hagyott jóvá. A 

járványügyi beavatkozások az Önkormányzat tartalékait felemésztették, így módosított költségvetésünk a 159 

MFt főösszeg mellett csupán 177.526 Ft általános tartalékot tud biztosítani. 

A 2020. évben tervezett költségvetés szerint a helyi iparűzési adó bevétele 28 MFt, melyből jelen napig csupán 

14 MFt teljesült. 

 

2020. őszén Remeteszőlős legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozása záróbevallást nyújtott be 

Önkormányzatunkhoz, mely alapján láthatóvá vált, hogy számlaegyenlege 19.036.258 Ft túlfizetést mutat, mely 

összeget 30 napon belül vissza kellene fizetnünk a Vállalkozónak. 

Az iparűzési adó visszatérítésére – figyelembe véve az általános céltartalék összegét és a tervezett iparűzési adó 

bevétel rossz teljesülését – Önkormányzatunknak nem volt lehetősége. Az összeg kifizetése az Önkormányzat 

működését ellehetetlenítette és a kötelező feladatok finanszírozását veszélyeztette volna.  

 

Ennek megoldására Önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújtott be a megyei önkormányzatok és a 

települési önkormányzatok rendkívüli támogatására (REKI) kiírt pályázatra. Belügyminiszter úr 2020. december 

3-án támogatói döntést hozott, így 19.036.258,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette 

Önkormányzatunkat.  

Ennek köszönhetően Önkormányzatunk pénzügyi kötelezettségének eleget tud tenni és a megterhelő tartozás 

kiegyenlítése után tudja megkezdeni a 2021. évet. 
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FONTOSABB HELYI ÜGYEK 
 

FEJLESZTÉSEK A 2021. ÉVBEN 

Útépítés 

Az elmúlt években Remeteszőlős 9 km belterületi úthálózatának több mint fele megújult. A fejlesztések első 

időszakában a földes utcákra helyeztük a hangsúlyt, külön fókuszálva a meredek utcákra és gyűjtő útjainkra. 

Ezek az elmúlt években szilárd burkolatot kaptak.   

Ezt követően a felújítási rendbe a több évtizede megépült, bizonytalan útalappal rendelkező meredek utcák 

kerültek. Ennek a szakasznak a megvalósítása tavaly előtt megkezdődött, de az idei évben is sikerült a Sas utcát 

(mint legmeredekebb utcánk) felújítani. 

A felújítások döntő módon pályázati forrásból történtek, mivel az útépítés meglehetősen drága dolog. Egy-egy 

átlagos hosszúságú remeteszőlősi utca felújítása 17-25 MFt összegbe kerül, így azt az Önkormányzat tisztán 

saját forrásból megvalósítani nem tudja, hiszen egy ilyen kiadás évekre előre elvenné a fejlesztési forrásokat.  

Mindezek alapján mindent megteszünk azért, hogy útépítésre kiírt pályázatokat keressünk és azokon induljunk 

Jól jellemzi ezt a 2020. év, amikor 3 utcára nyújtottunk be pályázatot. Ebből a szempontból ez különleges év 

volt, mert mindhárom pályázatunk nyert, így a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatunkból a Csóka utcát, 

a vis maior pályázatunk támogatásával a Ponty utca nagy részét, a Magyar Falu Program keretében pedig a 

Harcsa utcát tudjuk megújítani a 2020. évben.  

 

Csóka utca 

A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázaton 

Önkormányzatunk 6.922.195 Ft összegű vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült, a Csóka utca 

felújítására. A projekt teljes összköltsége 10.649.531 Ft, tehát a támogatási intenzitás 65%. A pályázat által nem 

támogatott süllyesztett szegélyt a Képviselő-testület lakossági – önkormányzati együttműködésben szeretné 

megvalósítani. Ez ügyben az érintett lakosságot külön levélben fogjuk megkeresni. 

A fejlesztés keretében 100 fm hosszan, 3,5 m szélességben fog a Csóka utca megújulni, a 2021. év tavaszán. 

 

Ponty utca 

A tavalyi évben - 2019.05.30. napon - a hosszan tartó intenzív csapadék hatására a Ponty utca felülete, a 

csapadékvíz elvezetést biztosító surrantó és a befogadó Ördögárok patak egy szakasza nagymértékben 

megrongálódott. Tekintettel a fenti helyzetre a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 

megfelelő bejelentések megtétele és hatósági ellenőrzések után támogatási kérelmet nyújtottunk be a vis maior 

alaphoz. 2020. július 13. napon Belügyminiszter úr támogatói döntést hozott, de csökkentett mértékben (a 

pályázati elemek egy részének megvalósítását önkormányzati finanszírozási körbe rendelte). 

Összességében a döntés szerint Miniszter úr 12.531.000 Ft összegű támogatást állapított meg, 90%-os 

támogatási arány mellett. Ennek megfelelően a teljes projektköltség összege 13.923.333 Ft. 

A pályázat által nem támogatott süllyesztett szegély, illetve 88,5 fm hosszú út aszfaltfelület kiépítését a 

Képviselő-testület lakossági – önkormányzati együttműködésben szeretné megvalósítani. Ez ügyben az érintett 

lakosságot külön levélben fogjuk megkeresni. 

A fejlesztés keretében 238,5 fm hosszan, 3,5 m szélességben fog a Ponty utca megújulni, a 2021. év tavaszán. 

 

Harcsa utca 

A Magyar Falu Program keretében 17.003.433 Ft összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást kapott 

Önkormányzatunk, a Harcsa utca felújítására. A felújítás keretében 175,93 fm hosszban, 3,5 m szélességgel újul 

meg az utca. A pályázat az oldallejtés szerinti völgyoldalon elhelyezkedő K szegély kiépítését is támogatja. 

A pályázat által nem támogatott süllyesztett szegélyt a Képviselő-testület lakossági – önkormányzati 

együttműködésben szeretné megvalósítani. Ez ügyben az érintett lakosságot külön levélben fogjuk megkeresni. 

 

Buszmegállók a Nagykovácsi úton 

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

gyalogátkelőhelyek ügyében. Ennek érdekében elkészítettük a tanulmányterveket a Rendészeti Szakgimnázium 

elé tervezett gyalogátkelőhelyre, illetve a többi remeteszőlősi buszmegálló elé tervezett középszigetekre 

vonatkozóan. A tanulmánytervekben foglaltakat a közút kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. elfogadta, így 

Önkormányzatunk az engedélyezési eljárásokat is lefolytatta. 

Nyár elején komoly döntések születtek a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél. Itt azt a tájékoztatást adták, hogy a 

2021. évben forrást tudtak teremteni a Rendészeti Iskolánál kialakítandó gyalogátkelőhely megvalósítására. 

Ennek két feltétele volt: szülessen meg a gyalogátkelőhelyre vonatkozó építési engedély és Remeteszőlős 
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Község Önkormányzata vállalja a közvilágítás kiépítését (mivel az kötelező önkormányzati feladat és nem esik 

a Közút kompetenciájába). A 2021-2022. évben tudná a Közút vállalni a Rácski telepi, az Erdészházi és a 13-as 

kilométerkői buszmegállóknál a középszigetek és a járdák kialakítását és a buszmegállók részbeni áthelyezését.  

Remeteszőlős Község Önkormányzata igyekszik minden forrást mozgósítani a megvalósulás érdekében, ezért a 

Képviselő-testület részben saját forrásból, részben kisebb összegű (10 MFt) hitel felvételével fogja biztosítani a 

fedezetet a buszmegállók közvilágítási rendszerének bővítésére. (Az előzetes kalkulációk szerint a 4 

közvilágítási rendszer kiépítési költsége bruttó 17.350 eFt összegre kalkulálhatóak, jelenlegi áron.) 

A fentiek alapján várhatóan a 2021. évben a Magyar Közút kiépíti a Rendészeti Szakgimnázium 

buszmegállójának átkelőhelyét, a 2021-2022. évi időszakban pedig a 3 remeteszőlősi buszmegálló 

közlekedésbiztonsági átalakítását. 

 

 

BÖLCSÖDEI, ÓVODAI ELLÁTÁSOK 

Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a remeteszőlősi gyermekek által igénybe vehető intézmények köre 

bővült. Önkormányzatunk minden esetben finanszírozással járul hozzá az ellátásokhoz. 

 

Bölcsőde 

Bár a bölcsődei ellátás biztosítása jelenleg nem kötelező feladat Remeteszőlős Község számára, mégis a 

Képviselő-testület igyekezett megoldást találni erre a kérdésre. Ennek megfelelően Önkormányzatunk 

megállapodást kötött Budakeszi Város Önkormányzatával, bölcsődei férőhely biztosítása érdekében, a 

következők szerint: 

 Intézmény: Budakeszi, Mosolyvár Bölcsőde (Ez új építésű bölcsőde.) 

 Keretszám a remeteszőlősi gyermekek számára: 5 fő 

 Felvétel: az igényt Remeteszőlős Község Önkormányzatához kell bejelenteni folyó év március 31-ig 

 

Óvoda 

Az óvodai ellátás tekintetében Remeteszőlős számára a Szőlőszem Óvodát jelölte ki körzetes óvodának az 

Oktatási Hivatal. Az intézmény nevelési programjában számtalan olyan plusz szolgáltatás szerepel, ami nem 

tartozik a kötelezően ellátandók körében, de jelentős mértékben növeli az ellátás színvonalát. Ennek 

megfelelően – az önkormányzati dotáción túl – a szülők által fizetendő ellátási díj magasabb az átlagosnál 

(45.000 Ft/hó/gyermek) azonban az étkezésért nem kell külön fizetni. A remeteszőlősi gyermekek számára – az 

intézmény férőhelyének mértékéig – a felvétel biztosított. Rászorultság esetén az Önkormányzat – kérelem 

alapján – támogatást nyújthat az ellátási díj egy részének a kifizetéséhez. 

Önkormányzatunk megállapodást kötött a Közös Hivatal székhely településével, Budajenő Község 

Önkormányzatával, aki az új építésű Budajenői Óvodában 3 férőhelyet biztosít remeteszőlősi gyermekek 

számára. Ezen intézmény alapellátást nyújt, így itt csupán az étkezési díjat szükséges a gyermeknek kifizetni. 

(Természetesen itt is vannak plusz szolgáltatások, azonban azt külön szükséges rendezni.) Amennyiben a kedves 

szülő ebbe az intézménybe kívánja beíratni gyermekét, az igényt Remeteszőlős Község Önkormányzatához kell 

bejelenteni folyó év március 31-ig. 

 

 

VÁLTOZÁSOK A HELYI ADÓBAN 2022.01.01. NAPTÓL 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának költségvetési főösszege – pályázati támogatások nélkül – 112 MFt. 

Az elmúlt időszak járványügyi eseményei miatt Önkormányzatunk a 2020. évi költségvetés módosítására 

kényszerült, melyet a Képviselő-testület 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendeletében hagyott jóvá. A 

járványügyi beavatkozások (védőfelszerelések beszerzése és a gépjármű adó megvonása) az Önkormányzat 

tartalékait felemésztették, így módosított költségvetésünk a 183 MFt főösszeg mellett csupán 378 eFt általános 

tartalékot tud biztosítani. 

A 2020. évben tervezett költségvetés szerint a helyi iparűzési adó bevétele 28 MFt, melyből csupán 14 MFt 

teljesült. 

Az állami jellegű támogatások (feladatfinanszírozás) mértéke folyamatosan csökken. Jelenleg a 183 MFt-os 

költségvetési főösszeg mellett a feladatfinanszírozás összege 13 MFt. Ez azt jelenti, hogy a teljes 

költségvetésünk (pályázati támogatásokat levonva) csupán 11%-a az állami támogatás, a kötelező feladatok 

ellátásához szükséges forrásokat az Önkormányzatnak saját bevételből kell megoldani.  

Ezt külön feladatként rögzíti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, amely leírja, hogy a gazdasági 

önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. 
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Mindemellett a kötelező feladataink száma, mértéke és finanszírozási igénye folyamatosan növekszik, melyet a 

feladatfinanszírozási rendszer nem követ, sőt a gépjármű adó elvonása tovább súlyosbítja a helyzetet. Ez azt 

jelenti, hogy a kötelező feladatokat egyre inkább saját bevételből kell megoldanunk, a növekvő lakosságszám 

mellett. A növekvő lakosságszám nem jelent plusz támogatást az állami finanszírozásban, de a kötelező 

feladatok volumenét növeli. 

A helyi adók mértéke 7-10 éve változatlanok, mindeközben az ingatlanok értéke többszörösére növekedett, 

köszönhetően – többek között – a település fejlesztéseinek is. Így az ingatlanok értéke és az adó mértéke közötti 

olló megnyílt. Mindemellett a környező településeken az adó mértéke megnőtt, így a remeteszőlősi összegeket 

jelentősebb mértékben meghaladták. 

 

Összefoglalva: a növekvő volumenű kötelező feladatok, az állami támogatások folyamatos csökkenése valamint 

az ingatlanok értéke és az adó mértéke közötti olló növekedés miatt, a Képviselő-testület arra kényszerült, hogy 

módosítsa az építményadóról és a telekadóról szóló 8/2013. (X.1.) és a helyi iparűzési adóról szóló 5/2016. 

(II.29.) önkormányzati rendeleteket az alábbi szempontrendszer szerint: 

 A közös teherviselés elve szerint az adóemeléssel minden adónem esetében számoltunk. Így a terhek 

megoszlanak és kisebb mértékű adókorrekciók is meghozzák a remélt eredményt. 

 Az építmény használati tárgy (nem luxuscikk), ezért ezen adónemben kisebb emeléseket eszközöltünk, 

az eredeti kedvezményrendszer megszüntetése mellett. 

 A telek vagyontárgy (befektetési eszköz), nem a mindennapok megélhetéséhez szükséges, ezért itt 

nagyobb mértékű emelést fogadott el a Képviselő-testület. 

 Anyagilag a legérzékenyebbek a nyugdíjból élő lakosok, ezért meghatározott esetekben az ő adózásuk 

esetében továbbra is fenntartunk bizonyos adókedvezményeket. 

 

A Képviselő-testület az építményadóról és a telekadóról szóló 8/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 12/2020. (X.26.) és a helyi iparűzési adóról szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 13/2020. (X.26.) önkormányzati rendeletekben a következő adómértékeket határozta meg: 

 Építményadó  

o mértéke: 540 Ft/m2,  

o az eddigi kedvezményrendszer megszüik,  

o az egyedül élő nyugdíjasok és a nyugdíjas házaspárok részére 20.000 Ft/ingatlan 

adókedvezmény biztosítható kérelemre, amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelem nem 

haladja meg egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 600%-át, házaspár esetén a 500%-át. 

 Telekadó mértéke: 300 Ft/m2 

 Iparűzési adó mértéke: 1,7%. 

 

A rendelet a hatálybalépésének dátumát 2021. január 1. napban állapította meg a Képviselő-testület, azonban a 

Kormány 2020. december 1-jén kihirdette a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Kormányrendeletet, mely 

megtiltja az Önkormányzatoknak, hogy a 2021. évre nézve adót emeljenek, adó kedvezményt vonjanak el, vagy 

új adót vezessenek be. 

Mindezek alapján az Önkormányzat 2020. december 18-án megalkotta a helyi adórendeletek hatálybalépésének 

módosításáról szóló 14/2020. (XII.18.) önkormányzati rendeletet és a hatálybalépés dátumát 2022. január 1. 

napra módosította. Mindezek alapján elmondható, hogy a helyi adók emelése egy évvel eltolódik. 

 

 

TÜZIJÁTÉK HASZNÁLATÁNAK TILTÁSA SZILVESZTERKOR 

A veszélyhelyzetben érvényes kijárási korlátozások miatt jelenleg este 8 órától reggel 5 óráig kijárási tilalom 

van érvényben. Ennek megfelelően ebben az időszakban tilos közterületen tartózkodni.  

A fentieket figyelembe véve 2020.12.31. napon este 6-8-ig, illetve január elsején reggel 5-6-ig lehetett volna 

pirotechnikai eszközöket használni az utcán, ám az ezzel kapcsolatos kérdések most véglegesen eldőltek. A 

2020.12.10. napon tartott kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva, a miniszterelnökséget vezető miniszter 

úgy nyilatkozott, hogy a kijárási tilalom miatt be fogják tiltani a tűzijátékok értékesítését. 

Mivel pirotechnikai eszközök a vonatkozó rendelkezés szerint csak december 28. és 31. között vásárolhatók 

meg országszerte, ezért senki birtokában nem lehet tűzijáték. Ebből következően sem a közterületi, sem a saját 

kertekben nem használhatóak pirotechnikai eszközök 2020. év szilveszterén. 

Ennek a környezetünkben lakó vad- és háziállatok biztos, hogy örülni fognak……. 
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HATÁROZATOK, RENDELETEK 

 
Határozatok 2020. SZEPTEMBER 1. ÉS DECEMBER 18. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

67/2020. (IX.29.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosításáról 

68/2020. (IX.29.) a térítésmentes óvodai ellátás biztosításáról 

69/2020. (IX.29.) a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázatról 

70/2020. (IX.29.) a helyi adórendszer felülvizsgálatáról 

71/2020. (IX.29.) hitelkeret igényléséről a Nagykovácsi úti közvilágítás fejlesztés finanszírozásához 

72/2020. (IX.29.) közösségi színtér kijelöléséről 

73/2020. (IX.29.) a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerről 

74/2020. (IX.29.) a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

75/2020. (IX.29.) a közmeghallgatásról 

76/2020. (X.26.) a Csóka utca felújítására vonatkozó árajánlat kérésről 

77/2020. (X.26.) a Harcsa utca felújítására vonatkozó árajánlat kérésről 

78/2020. (X.26.) a Harcsa utca felújításához kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátására vonatkozó árajánlat kérésről 

79/2020. (X.26.) a Nagykovácsi útra tervezett közvilágítás fejlesztéshez kapcsolódó hitelfelvételről 

80/2020. (X.26.) a közétkeztetés díjkülönbözetéhez való hozzájárulásról a Nagykovácsi Általános Iskolában 

81/2020. (X.26.) a 2020-2021. évi téli időszak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatairól 

82/2020. (XII.02.) pm a térítésmentes óvodai ellátás biztosításáról 

83/2020. (XII.02.) pm a Csóka utcai útfelújítás kivitelezőjéről 

84/2020. (XII.02.) pm a Csóka utcai útfelújításhoz kapcsolódó süllyesztett szegély kivitelezőjéről 

85/2020. (XII.02.) pm a Csóka utcai süllyesztett szegély megépítésére vonatkozó együttműködési javaslatról 

86/2020. (XII.02.) pm a Harcsa utcai útfelújítás kivitelezőjéről 

87/2020. (XII.02.) pm a Harcsa utcai útfelújításhoz kapcsolódó süllyesztett szegély kivitelezőjéről 

88/2020. (XII.02.) pm a Harcsa utcai süllyesztett szegély megépítésére vonatkozó együttműködési javaslatról 

89/2020. (XII.02.) pm a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

90/2020. (XII.02.) pm a tűzijáték megtiltására vonatkozó szabályozási lehetőségek megvizsgálásáról 

91/2020. (XII.02.) pm a Volánbusz Zrt. 2020. I-III. negyedévi beszámolójáról 

92/2020. (XII.18.) pm a Harcsa utca felújításához kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátásáról 

93/2020. (XII.18.) pm a Ponty utca helyreállításának kivitelezőjéről 

94/2020. (XII.18.) pm a Ponty utca helyreállításához kapcsolódó süllyesztett szegély kivitelezőjéről  

95/2020. (XII.18.) pm a Ponty utca helyreállításához kapcsolódó együttműködési javaslatról 

96/2020. (XII.18.) pm a bölcsődei ellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás módosításáról 

97/2020. (XII.18.) pm a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

98/2020. (XII.18.) pm a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 

Rendelet száma 

 

2020. SZEPTEMBER 1. ÉS DECEMBER 18. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 

12/2020. (X.26.)  az építményadóról és a telekadóról szóló 8/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

13/2020. (X.26.) a helyi iparűzési adóról szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

14/2020. (XII.18.) pm. a helyi adórendeletek hatálybalépésének módosításáról 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának rendeletei és Képviselő-testületének határozatai megtekinthetők a 

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

 

 

BŐVÜLŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  
 

SZENNYVÍZ SZIPPANTÁS 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 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.  

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati 

rendeletet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. A 

rendelet teljes szövege megtalálható honlapunkon (www.remeteszolos.hu).  

 

A közszolgáltatásra vonatkozó fontosabb szabályokról ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot: 

 Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről.  

 Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, az ingatlantulajdonos 

köteles azt a közcsatornába bevezetni. 

http://www.remeteszolos.hu/
http://www.remeteszolos.hu/
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 Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, az ingatlantulajdonos 

köteles a keletkező szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását 

biztosítani. 

 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. 

 

A további információkat a remeteszőlősi honlapon, a https://remeteszolos.hu/cikkek/hirek/remeteszoloson-a-

szippantasi-kozszolgaltatast-a-fovarosi-vizmuvek-zrt-vegzi-tajekoztatas linken tekinthetik meg. 

 

 

HULLADÉKUDVAR NYÍLT PILISVÖRÖSVÁRON 

A Depónia Nonprofit Kft. a lakosság környezetszemléletű tudat-formálását célozva hulladékudvarokat hozott 

létre illetve üzemeltet. A hulladékudvarok olyan gyűjtőhelyek, ahol szakképzett személyzet segítségével 

különböző fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék helyezhető el. 

Mivel Remeteszőlős Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a Depónia Nonprofit Kft., ezért az általa 

üzemeltetett pilisvörösvári hulladékudvart a remeteszőlősi lakosok igénybe vehetik. 

A pilisvörösvári hulladékudvarban a lakcímüket igazolni tudó remeteszőlősi lakosok helyezhetnek el 

hulladékot. Az átvehető hulladékok típusait és mértékét mindig a telepkezelő határozza meg! 

 

A hulladékudvar főbb adatai a következők: 

 Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fácán utca 4525/12 hrsz. 

 Nyitva tartás: hétfő: 8.00-12.00, csütörtök: 8.00 - 16.00, szombat: 8.00 - 12.00 

 

Az elhelyezhető szennyeződésmentes hulladékok típusai a következők: 

1. Nem veszélyes hulladékok 

o Újrahasznosítható hulladékok: 

 papír hulladék kötegelve (pl.: tasak, csomagoló papír, napilap, szórólap, könyv, 

hullámkarton) - korlátlan mennyiség 

 csomagolási műanyag hulladék lehetőleg kiöblítve, kilapítva (pl.: PET palack, 

kozmetikai és tisztítószeres flakon, csomagoló fólia) - korlátlan mennyiség 

 fém hulladék kiöblítve, kilapítva (italosdoboz, konzervdoboz) - korlátlan mennyiség 

 csomagolási üveghulladék kiöblítve (pl.: vissza nem váltható üvegek, befőttes üveg) - 

korlátlan mennyiség 

o Építési-bontási hulladék: beton, tégla, cserép, csempe, kerámia - max. 150 kg/ingatlan/év  

o Személygépjármű-, motor-, kerékpár gumiabroncs - max. 10 db/ingatlan/év 

o Használt étolaj és zsír - korlátlan mennyiség 

2. Veszélyes hulladékok 

o Ólomakkumulátor - max. 5 kg/ingatlan/év 

o Szárazelem - max. 5 kg/ingatlan/év 

o Elektronikai hulladék (hűtő, TV, monitor) - korlátlan kg/ingatlan/év - Kizárólag egészben 

(megbontás nélkül) adható le! 

o Motorolaj - max. 5 kg/ingatlan/év 

o Festék, oldószer, lakk - max. 5 kg/ingatlan/év 

3. Nem vesznek át a telepen 

o Vállakozásból származó hulladék, illetve vállalkozás által beszállított hulladékot 

o Vegyes települési (kommunális) hulladékot, lomhulladékot 

o Zöldhulladékot 

o Teherautó gumiabroncsot és akkumulátort 

o Meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladékot 

o Építésből, bontásból származó hulladékok közül pl.: nyílászárót, burkolóanyagokat 

szigetelőanyagokat, azbesztet 

https://remeteszolos.hu/cikkek/hirek/remeteszoloson-a-szippantasi-kozszolgaltatast-a-fovarosi-vizmuvek-zrt-vegzi-tajekoztatas
https://remeteszolos.hu/cikkek/hirek/remeteszoloson-a-szippantasi-kozszolgaltatast-a-fovarosi-vizmuvek-zrt-vegzi-tajekoztatas
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KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

A közművelődési törvényt a 2020. évben módosította az Országgyűlés, mely szerint bevezetésre került a 

„közművelődési alapszolgáltatások” fogalma, mint kötelező feladat.  

A közművelődési alapszolgáltatásokat eddig is ellátta Remeteszőlős Község Önkormányzata, hiszen 

feladatellátási megállapodást kötött Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával, mely eredményeként a 

remeteszőlősi lakosok is használhatják az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szolgáltatásait. Ennek 

érdekében Remeteszőlős Község Önkormányzata is részt vesz az intézmény finanszírozásában. 

 

Az új szabályok az eddig is nyújtott közművelődési alapszolgáltatásokon felül további egy szolgáltatás 

biztosítását írta elő. Mindezek alapján kidolgozásra kerültek az erre vonatkozó minimum előírások is, melyek a 

következők: 

o Közösségi színteret kell kijelölni, mely rendszeresen működő létesítmény, helyiség együttes, épület. 

o A közösségi színtérben középfokú végzettséggel rendelkező szakembert kell foglalkoztatni. 

 

A fenti előírások természetesen fontos és hasznos célokat jelölnek meg, hiszen a kistelepüléseken élők 

közművelődési alapszolgáltatásokhoz való hozzáférését segítik. Ennek az egyéni emberre és a közösségekre 

gyakorolt pozitív hatása tagadhatatlanul lényeges. Mindemellett azt is rögzíteni kell, hogy ezek megvalósítása 

további kötelező – költségvetési kiadást jelentő - feladatot ró az Önkormányzatra. 

Fontos azonban azt is tudnunk, hogy a közművelődési szakember képzését a Nemzeti Művelődési Intézet –az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának támogatásával – ingyenesen végzi.  

 

A fentiek alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat épületét kulturális színtérnek nevezte ki és egyben 

jelentkezett a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett képzési programra. Az Intézet delegált egy főt a 

kulturális szakember képzési programra, aki januártól heti 2 napot jár képzésre és heti 3 alkalommal pedig 

dolgozni fog Remeteszőlős közművelődési feladatain (pályázatírás, igényfelmérés, értéktári munka, rendelet 

írás, rendezvény szervezés). A képzési program keretében az első egy év bérköltségét az Intézet fizeti, ezt 

követően pedig a közművelődési szakember az Önkormányzat alkalmazásába kerül. 

 

Összességében örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a program keretében egy lelkes, tettre kész hölgyet 

nyertünk meg kulturális referensnek, akinek már most is sok gyakorlata van a kulturális programok 

szervezésében, megtartásában. Kulturális referensünk neve Haik Viktória, akinek bemutatkozását az 

alábbiakban olvashatja. 

 

Haik Viktória, kulturális referens bemutatkozása 

 

Haik Viki vagyok, színész. A Gózon Gyula Kamaraszínházban játszom. Színházi 

feladataimon túl, tevékenységeim mind valamilyen módon a 

közösségformáláshoz kötnek. 

Az idei évben harmadszor veszek részt mentorként a Pajtaszínház programban, 

aminek köszönhetően vidéki amatőr társulatok felkészülését segítem a Nemzeti 

Színházban megrendezésre kerülő Pajtaszínház fesztiválra. 

Tíz éve vezetem a Kispárna Mesezenekart, dalainkat gyerekeknek írjuk.  

Drámapedagógiai foglalkoztatót tizenegy évig vezettem a Holdvilág 

Kamaraszínházban. 

Fontos számomra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül 

Remeteszőlősre vezetett az utam. 

Kulturális referensként szeretném gazdagítani ennek az igazán különleges 

településnek a közösségi életét, olyan ünnepi rendezvényeket, maradandó 

élményt adó eseményeket szervezni, amik bízom benne az itt lakók örömére 

lehetnek.    

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

mailto:info@remeteszolos.hu
http://www.remeteszolos.hu/
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Örömmel tájékoztatjuk a kedves remeteszőlősi lakosokat, hogy újra kiállítjuk a  

betlehemi jászolt  

a Patak sétány - Madár utca sarkán lévő keresztnél. 

 

A kedves hagyományt Muhari Kálmán polgármester úr indította el 2005-ben. Az általa készített 

jászolt minden év karácsonyán kihelyeztük a Patak sétány – Madár utca sarkán elhelyezkedő 

keresztnél, így a remeteszőlősi gyermekek láthatták a kis Jézus születését. 

Ezzel az a régi hagyomány elevenedett fel Remeteszőlősön is, melyet Assisi Szent Ferenc 

indított el, az első betlehemi jászol felállításával. (Ő az itáliai Greccio városában 1223-ban arra 

kérte egy barátját, a nemes Jánost, hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon 

szalmát, szamarat és ökröt, és értesítse a pásztorokat, elevenítse fel Jézus születésének 

történetét.) 

A 2005. évben megépített betlehemi jászolt az idő vas foga megette, így Önkormányzatunk – 

lakossági kezdeményezésre – újra elkészítette és 2020. december 18-án kihelyezi a kereszt elé. 

Bízunk benne, hogy a jászol kicsik és nagyok örömét fogja szolgálni! 

 

A jászol felállításához kapcsolódóan szeretettel bíztatunk minden gyermeket, hogy legyenek 

ők is „Háromkirályok” és látogassák meg a kis Jézust (akinek a születésnapját ünnepeljük) 

Karácsony estéjén. 

Bíztatunk minden gyermeket, hogyha teheti, készítsen saját maga egy kis karácsonyi díszt 

és vigye el ajándékként a kis Jézusnak, elhelyezve ott. (A dísz felakasztására kampókat 

helyezünk el.) 

A kis Jézus sem üres kézzel fogja várni a látogatókat és az ajándékozó gyermekeket 

december 24-ig szaloncukorral kínálja, melyet mindenki elvehet a jászol teraszáról. 

 

 
 

Boldog karácsonyt kívánunk Mindenkinek! 

 

ÚJRA VÁRJA A KARÁCSONYI JÁSZOL A REMETESZŐLŐSI 

GYERMEKEKET 
 

 

 

 
Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2020. december 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Greccio
https://hu.wikipedia.org/wiki/1223
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus

