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Boldog, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk 

Községünk minden kedves lakosának,  

üdülőtulajdonosának  

és látogatójának! 
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HÚSVÉT 

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

Remeteszőlősi Kirendeltségének dolgozói minden kedves lakosnak jó egészségben eltöltött, örömteli Húsvéti 

ünnepeket kívánnak! 

Képviselő-testület 

Szathmáry Gergely polgármester 

Herold István alpolgármester 

Csoknyai-Horváth Gabriella 

Kőhalmi Alajos képviselő 

Petneházy Gábor képviselő 

Tóth Györgyné képviselő 

Vass Donát képviselő 

Önkormányzati Hivatal 

dr. Darvas Szilvia igazgatási főtanácsos 

Földi Marianna pénzügyi vezető 

Bartos Istvánné adóügyi előadó 

Sinkó Márta védőnő 

Ilarion Lóránt közterület-felügyelő 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

 

Magyarország Kormánya 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. 

A fentiek alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Remeteszőlős Község 

Önkormányzat polgármestere jár el. Ebben a speciális időszakban a polgármester alapvetően az Önkormányzat 

zökkenőmentes működését segíti, de halaszthatatlan illetve a működéshez elengedhetetlenül szükséges ügyekben 

döntéseket hoz, a Képviselő-testületi tagokkal történő online egyeztetéseket követően. Az alábbiakban ezeket a 

döntéseket mutatjuk be. 

 

2021. ÁPRILIS 1-IG SZÜLETETT HATÁROZATOK 

Határozat  Határozat címe 

1/2021. (II.15.) pm a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről 

2/2021. (II.15.) pm a 2021. évre szóló fejlesztési tervekről 

3/2021. (II.15.) pm a Nagykovácsi úton tervezett közvilágítási rendszer kiépítéséről 

4/2021. (II.15.) pm a közvilágítási rendszer kiépítéséhez kapcsolódó hitelfelvételről 

5/2021. (II.15.) pm a Csík utca felújítására vonatkozó BM fejlesztési pályázatról 

6/2021. (II.15.) pm a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

7/2021. (III.8.) pm hitel felvételéről 

8/2021. (III.8.) pm a Ponty utca felújításához kapcsolódó lakossági együttműködésről 

9/2021. (III.8.) pm a Harcsa utca felújításához kapcsolódó lakossági együttműködésről 

10/2021. (III.8.) pm a Csóka utca felújításához kapcsolódó lakossági együttműködésről 

11/ 2021. (III.8.) pm a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének 

módosításáról 

12/2021. (III.8.) pm a Volánbusz Zrt. 2020. IV. negyedévi beszámolójáról 

13/2021. (III.8.) pm a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról 

14/2021. (III.8.) pm a Csík utca felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

2021. ÁPRILIS 1-IG SZÜLETETT RENDELETEK 

Rendelet száma Rendelet címe 

1/2021. (II.15.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

2/2021. (II.15.) a közművelődési feladatok ellátásáról 

3/2021. (II.15.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

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

(www.remeteszolos.hu) és személyesen (előre egyeztetett módon) a Kirendeltségen.  

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

Tel: (26) 355-293 

E-mail: info@remeteszolos.hu 

 

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

A 2020. ÉVI PÉNZÜGYI ZÁRÁS 

Remeteszőlős Község Önkormányzata az előző évek bevételi és kiadási adatai alapján készíti el költségvetését és 

eszerint gazdálkodik. A bevétel három meghatározó lába az állami támogatás (10-15%), a helyi adók (45-50%) illetve a 

pályázati támogatások (0-35%). A tervezés és működés során alapvető cél, hogy a saját és állami bevételeink az éves 

működési-feladatellátási kiadásokat fedezzék, a pályázati támogatással pedig a nagyobb beruházásokat valósítjuk meg. 

Az Önkormányzat az elmúlt 11 évben nem emelte a helyi adókat (kivéve telekadó), így pénzügyi egyensúlyát 

konzervatív (szigorú) gazdálkodással valósítja meg, annak ellenére, hogy egyes állami támogatások csökkentek. A 

2020. évi pénzügyi zárás eredményeit az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 

 Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítési arány 

Bevétel 165.353 eFt 187.081 eFt 187.108 eFt (pénzmaradvánnyal együtt)  100 % 

Kiadás 165.353 eFt 187.081 eFt 128.356 eFt  68,6 % 
 

KÖZSÉGÜNK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletében fogadta el 

településünk 2021. évi költségvetését. A főbb számait a következő táblázatban mutatjuk be. 

Megnevezés 

2020. évi eredeti 

előirányzat 

2021. évi eredeti 

előirányzat 

% az előző évi 

előirányzathoz viszonyítva 

Költségvetési Bevételek 165 353 159 797 97% 

I. Önkormányzat közhatalmi  bevétele 56 100 49 750 89% 

     1.1 Illetékek       

     1.2 Helyi adók 52 000 49 500 95% 

     1.3. Átengedett közp. adók 4 000 0 0% 

     1.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev. 100 250 250% 

II. Működési célú támogatások 13 082 24 922 191% 

1. Költségvetési támogatás 10 281 22 122 215% 

    1.1. Általános támogatás összesen 6 051 14 714 243% 

    1.2. Előleg 395 851   

    1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása 2 035 4 276 210% 

    1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok  1 800 2 281 127% 

 2.  OEP-től átvett pénzeszköz 2 801 2 801 100% 

III. Felhalmozási célú támogatások 15 705 21 674 0% 

1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 0 0   

2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások  15 705 21 674 0% 

3. Működési bevételek       

IV. Működési bevételek 0 0   

1. Támogatás értékű bevétel       

2. Működési célú támogatások bevétele 0     

V. Működési bevételek 0 0 0% 

VI. Működési célú és felhalmozási bevételek 7 060 4 924 70% 

1. Egyéb működési bevételek 1 010 1 000 99% 

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 050 3 924 65% 

VII. Előző évi költségvetési maradvány 73 406 58 527 80% 

1. Előző évi pénzmaradvány 73 406 58 527 80% 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 165 353 159 797 97% 

1. Személyi juttatások 26 010 21 600 83% 

2. Munkaadót terhelő járulék 4 820 2 320 48% 

3. Dologi kiadások 44 983 34 494 77% 

4. Szoc. segély 5 150 2 003 39% 

5. Támogatás értékű kiadás 14 900 13 629 91% 

6. Felhalmozási kiadások 58 419 78 316 134% 

7. Általános tartalék 5 676 4 162 73% 

8. Normatív előleg 395 851 215% 

9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek 5 000 2 422 48% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 165 353 159 797 97% 
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TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évre vonatkozóan nem változtatott sem a helyi adók 

mértékén, sem a kedvezmények rendszerén. Ennek megfelelően a 2021. 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 2021. évi helyi adó befizetésének határideje folyó év március 19., illetőleg szeptember 17. 

A gépjárműadót a 2021. évtől a NAV szedi be, mivel ez az adónem teljes mértékben állami adónemmé alakult át, 

tehát az Önkormányzatnak ebből adóbevétele nem származik. 
A helyi iparűzési adó mértéke 1,4%, mely szintén alacsonyabb a törvényben rögzített maximális mértéknél (2%). 

Ezen adónem bevallási határideje: 2021. május 31. 

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. 

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét arra, hogy a Hivatal rendszeres adóellenőrzéseket végez a település területén, 

annak érdekében, hogy a bevallott és a valós hasznos alapterületek megfelelő összhangba kerüljenek egymással. Kérjük 

szíves közreműködésüket ebben a munkában. 

Ezúton is jelezzük, hogy a növekvő számú, mértékű és finanszírozási igényű kötelező feladataink, a gépjármű adó 

elvonásából eredő bevétel kiesés és a 8-11 éve változatlan mértékű helyi adó reálértékének csökkenése miatt a 

Képviselő-testület arra kényszerült, hogy az építményadót, a telekadót és a helyi iparűzési adót 2022. január 1. naptól 

megemelje. Ennek okán 2022. évtől az építményadó mértéke 540 Ft/m2, a telekadó mértéke 300 Ft/m2, az iparűzési adó 

mértéke pedig 1,7%-ra emelkedik. Emellett az eddigi kedvezményrendszer átalakul: 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 az 500%-át. 

 

 

TAVASZI INFORMÁCIÓK 

KÖZSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

A 2021. évi hulladékgazdálkodási szolgáltatások köréről a Depónia Kft. tájékoztatta Önöket az év elején megküldött 

levélben (melyben a 2021. évi matricát is megküldték). Ezek a következők: 

 A 2021. évben is a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havonta 2 alkalommal történik. 

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

szerződéssel rendelkezők, mely a 2021. évben használható fel a Közszolgáltató által meghirdetett gyűjtési 

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

felragasztott matricával, a megfelelő gyűjtési napon kell kihelyezni.  

 A 2021. évben is működik a házhoz menő üveghulladék gyűjtés rendszere, 3 havi gyakorisággal. Szelektíven 

gyűjthető csomagolási üveghulladékok: befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok 

üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek. Nem kerül 

elszállításra: ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, 

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

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

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

edény oldalára kérünk felragasztani jól látható helyre. 

 A kommunális hulladékgyűjtés (minden szerda) rendszere változatlan. 

 A szelektív gyűjtősziget továbbra is működik az Önkormányzat udvarán, munkaidőben. 

 A Depónia Kft. által üzemeltetett hulladékudvar szolgáltatásai igénybe vehetőek a remetszőlősiek számára 

(részletek: http://archiv.pilisvorosvar.hu/bejegyzesek/vorosvari/aktualis/hulladekudvar-nyitvatartas/ ) 

 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2021. évi szállítási napjai 

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

21. 4., 18. 4., 18. 1., 15., 29 13., 27 10., 24 8., 19 5., 19. 2., 16., 30. 14., 28 11., 25. 9., 23 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 2021. évi szállítási napjai 

7.,10. - - 27. 25. 22. 24. 24. 28. 26. 23. - 

A házhoz menő üveghulladék gyűjtés 2021. évi szállítási napjai  

25. - - 19. - - 26. - - 18. - - 

 

A 2021. évi hulladéknaptár a következő linken elérhető: 

https://deponia.hu/sites/default/files/hulladeknaptar/Remetesz%C3%B6l%C5%91s%202021.pdf 

mailto:ado@remeteszolos.hu
http://archiv.pilisvorosvar.hu/bejegyzesek/vorosvari/aktualis/hulladekudvar-nyitvatartas/
https://deponia.hu/sites/default/files/hulladeknaptar/Remetesz%C3%B6l%C5%91s%202021.pdf
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ÚTKARBANTARTÁS ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS 

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

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

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

rögtön megkezdjük, így április második felében megkezdődik a kátyúzás a Község területén.  

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni arról is, hogy a 2020/21. évi téli időszakban több mint 60 üzemórát közlekedett 

az önkormányzati hókotró, 358 km-t tett meg és 29,87 tonna síkosság mentesítő anyagot szórt ki a 11 alkalommal 

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

KÖZTERÜLETEK KASZÁLÁSA 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően saját munkaerővel és vállalkozó bevonásával fogjuk végeztetni a közterületek 

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

csak Önökkel együtt lehetséges! 

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

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

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

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

KUTYATARTÁS 

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

Korm. rendelet. ebtartással kapcsolatos előírásaira, mely közül kiemelt fontosságú a 17.§, mely szerint „Belterület 

közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni.” Rögzíti továbbá a rendelet 

azt is, hogy „Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával 

ne veszélyeztethessen.” 

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

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

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

meglehetősen zavaró lakótársaink számára, ha a saját ingatlanjuk előtt éri őket ilyen szerencse! 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSE 

A Képviselő-testület 10/2018. (XI.5.) önkormányzati rendeletével módosította az avar és kerti hulladék égetéséről 

szóló 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletet és a teljes évre vonatkozóan megszüntette az avar és kerti 

hulladék égetésének lehetőségét, mivel a komposztáláson túl már van lehetőség a hulladékszállítást végző Depónia 

Kft-vel azt elvitetni. A módosító rendelkezés szövege a következő: 

„2. § A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöld hulladékot elsősorban 

komposztálni kell, amennyiben ez nem lehetséges a településen biztosított zöldhulladék szállítás keretében kell 

elszállíttatni. Avar és kerti zöldhulladék égetése egész évben tilos.” 

Kérjük a tisztelt lakosságot és a telektulajdonosokat, hogy a zöldhulladék kezelés során ennek megfelelően járjanak el! 

 

 

BÖLCSŐDE, ÓVODA, ISKOLA 

 

Bölcsőde 

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

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

kötött Budakeszi Város Önkormányzatával, bölcsődei férőhelyek 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 

A bölcsődei ellátás normatív támogatása és a szülő által fizetendő ellátási díj, valamint a valós költség közötti 

különbséget Remeteszőlős Község Önkormányzata finanszírozza. 

 

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 körébe, de jelentős mértékben növeli az ellátás színvonalát. Ennek megfelelően – az 
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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. 

Az Önkormányzat 35.000 Ft/gyermek/hó összeggel támogatja az óvodai ellátást és az ingyenes gyermekétkeztetéshez 

is hozzájárul (a jogosultak esetében). 

 

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. 

Az óvodai ellátás normatív támogatása, valamint a valós költség közötti különbséget Remeteszőlős Község 

Önkormányzata finanszírozza. 

 

Iskola 

Az Érdi Tankerületi Központ a 2021/2022. tanévre vonatkozóan is meghatározta a beiskolázási körzethatárokat. A 

döntés szerint (az eddigieknek megfelelően) a remeteszőlősi gyermekek számára kötelező felvételt biztosító intézmény 

a Nagykovácsi Általános Iskola.  

Idén sajnos a koronavírus miatt elmarad az intézmény „Iskolakóstolgató” rendezvénye, de  

a leendő elsős tanítók bemutatkozó levelet írtak, melyet minden érdeklődő elolvashat az Iskola honlapján 

(https://nagykovacsi-iskola.hu/informaciok/beiratkozas/42-a-leendo-elsos-tanitok-bemutatkozasa) 

 

Itt található a 2021/2022. tanév első évfolyamára történő beiratkozás rendjéről szóló tájékoztató is.  A beiratkozás 

időpontjai a következők: 

 2021. április 15. (csütörtök) 8-18 óra között 

 2021. április 16. (péntek) 8-17 óra között 

 

A beiratkozás a szokásos módon és ütemezésben történik, de a koronavírus járvány miatt a szülőnek/gondviselőnek 

nem szükséges feltétlenül személyesen megjelenni az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. 

A beiratkozással kapcsolatos tájékoztatást – ide értve az elektronikus úton történő beiratkozással kapcsolatos további 

tudnivalókat - a Tankerületi Központ később teszi közzé az iskolák és a szülők számára. 

 

 

FEJLESZTÉSEK A 2021. ÉVBEN 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2021. (II.15.) önkormányzati határozatában döntött a 

2021. évi fejlesztési tervek megvalósításáról, illetve ennek alapján azok költségfedezetét beépítette az Önkormányzat 

2021. évi költségvetéséről szóló rendeletébe. 

 
 

Fejlesztési terv 

Bekerülési 

költség 

(bruttó eFt) 

Forrás (bruttó eFt) Műszaki tartalom 

Önkormányzat Pályázati 

tám. 

1. Harcsa utca felújítása 18.743 1.740 17.003 A Harcsa utca 175,93 fm hosszban, 3,5 m szélességgel újul meg, 

(kétoldali szegéllyel, vízelvezetéssel), a Magyar Falu Program 

támogatásával. Az egyik oldali szegély kiépítése lakossági-

önkormányzati együttműködésben történik. 

2. Csóka utca felújítása 11.638 4.716 6.922 A Csóka utca 100 fm hosszban, 3,5 m szélességgel újul meg, 

(kétoldali szegéllyel, vízelvezetéssel), a BM támogatásával. Az egyik 

oldali szegély kiépítése lakossági-önkormányzati együttműködésben 

történik. 

3. Ponty utca felújítása 18.429 5.898 12.531 A Ponty utca 238,5 fm hosszban, 3,5 m szélességgel újul meg, 

(kétoldali szegéllyel, vízelvezetéssel), a vis maior alap támogatásával. 

Az egyik oldali szegély ill. 88,5 fm útfelület kiépítése lakossági-

önkormányzati együttműködésben történik. 

4. BM Iskolánál 

gyalogos átkelőhely 

kialakítása járdával, 

közvilágítással 

kb. 44.700 

eFt 

12.700  

(10.000 eFt 

hitel) 

kb. 

32.000 

eFt 

(Magyar 

Közút) 

A Közlekedési Hatóság kijelölése és építési engedélye alapján a BM 

iskolánál gyalogátkelőhely épül, közvilágítással, a buszmegálló 

áthelyezésével és az oda vezető járdák kialakításával. A 

gyalogátkelőhely, járda és új buszmegálló építését a Magyar Közút, 

az új – budapesti hálózatra kapcsolódó – közvilágítási rendszer (12 

oszlop) kiépítését az Önkormányzat finanszírozza. 

https://nagykovacsi-iskola.hu/informaciok/beiratkozas/42-a-leendo-elsos-tanitok-bemutatkozasa
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A 4. pontban ismertetett közlekedésbiztonsági beruházás (gyalogátkelőhely kialakítása a BM iskolánál) egy nagyobb 

volumenű program első eleme. A program alapvető célja a Nagykovácsi úti buszmegállók gyalogos megközelítésének 

a biztonságossá tétele. Ennek keretében a buszmegállókhoz vezető járdát, középszigetet, kibővített közvilágítási 

rendszert kívánunk építeni (ahol szükséges ott a buszmegálló is áthelyezésre kerül) a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel 

való együttműködésben. Ezen konstrukció lényegi eleme, hogy az útépítési beruházásokat a Magyar Közút végzi és 

finanszírozza, a közvilágítási rendszereket pedig Önkormányzatunk valósítja meg. 

Ebben az évben a BM Iskolánál történik meg a beruházás, de már készülnek a remetszőlősi buszmegállóknál 

megvalósítani kívánt közlekedésbiztonsági beruházások kiviteli tervei is. 

Ennek alapján jó reménységünk van arra, hogy a 2022. évben – a fenti megvalósítási rend szerint – átépül a Rácski 

telepi, az Erdészházi és a 13-as kilométerkőnél található buszmegálló. A beruházási tervek ezeken a helyeken is a 

buszmegállókhoz vezető járda, középsziget és kibővített közvilágítási rendszer kiépítését tervezik megvalósítani. 

 

 

A KÖRNYÉK HÍREI  

 

Amerikai Nemzetközi Iskola fejlesztése 

Az Iskola megvásárolta a mellette elhelyezkedő szabad területet, melyen sport- és rekreációs jellegű beruházásokat 

kíván megvalósítani. A fejlesztés deklarált célja, hogy az iskolába járó gyermekeket közelebb tudják vinni a 

természethez, haszonkert vagy farm, esetleg egy kis tó kialakításával. Pedagógiai programukban fontos célként jelenik 

meg az, hogy a gyermekekkel megismertessék hogyan fejlődnek az állatok, hogyan nőnek a növények. 

Mindemellett a már meglévő és részben beépített területen is terveznek további fejlesztéseket, mivel a 925 diák 

megfelelő színvonalú oktatásához szükség van egy további testnevelési célú épület kialakítására, valamint a 

nemzetközi érettségi vizsgák helyszínéül szolgáló vizsga- és oktatási épület létrehozására. 

 

Az első és legfontosabb fejlesztési céljuk a jelenlegi iskola melletti tornaterem és vizsgaépület megépítése. Ez az 

elkövetkező 2-3 évben valósul meg.  

A sport- és rekreációs jellegű beruházások a tervezési fázisban vannak, de várhatóan az előzőekben ismertetett építési 

munkálatok befejezését követően valósulnak meg. Fontos megjegyezni, hogy az új területvásárlással lehetőségük nyílt 

egy Budapesthez közelebb eső útcsatlakozás és belső szerviz út megépítésére, csökkentve ezzel a Nagykovácsi út 

forgalmának az akadályozását. 

 

 

Megkezdődik a Kecskehát fejlesztése 

A Kecskehát a Nagykovácsi út déli oldalán, a 11 kilométerszelvénynél helyezkedik el, szemben a Rácski teleppel. A 

terület fejlesztésére vonatkozóan Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Nagykovácsi-Kecskehát Táj- és 

Környezetvédő Egyesület településfejlesztési együttműködési megállapodást kötött, még a 2001. évben.  

Nagykovácsi Nagyközség településszerkezeti tervében a 2004. év óta szerepel a Kecskehát nevű területrész fejlesztése. 

A területrész szabályozási paramétereit a 2005. évben határozta meg a Nagykovácsi Képviselő-testület. A 2006. évben 

meghatározásra kerültek az építési engedélyek kiadásának feltételei, valamint az Egyesület fejlesztéssel kapcsolatos 

költségviselési feladatai. Ennek meghatározó eleme az volt, hogy a belterületbe vonáshoz szükséges háttérfejlesztések 

(közművesítés, útépítés, stb.) költségeit az Egyesület finanszírozza.  

A területre vonatkozó Szabályozási Tervet és Helyi Építési Szabályzatot a 2009. évben fogadta el a Nagykovácsi 

Képviselő-testület. Mivel az Egyesület igazolta Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata felé a szükséges 

háttérfejlesztési összeg rendelkezésre állását, ezért a belterületbe vonás döntései a 2012. évben megszülettek. 

Mindemellett az építési munkálatok addig nem kezdődhettek meg – figyelembe véve a fenti döntéseket -, amíg az 

Egyesület az alapvető infrastruktúra (víz, csatorna, gáz, csapadékvíz elvezetés, út) elemeit nem építi meg. 

 

Az elmúlt 17 évben az Egyesület a terület jogi, hatósági és tulajdonjogi kérdéseit rendezte, amely során most jutott el 

arra a szintre, hogy az alapvető infrastruktúra elemeit meg kívánja építeni.  

Mindezek alapján elmondható, hogy a következő időszakban megkezdődnek a közmű és útépítési munkálatok a 

Kecskehát területén. A közmű- és útépítési munkálatok megkezdése előtt az Egyesület egy ideiglenes kihajtót épít a 

Nagykovácsi útra az Uránusz köz és a Nap utca közötti területrésszel szemben, a Magyar Közút által jóváhagyott 

tervek szerint. 

Az építési munkálatok befejezését követően megkezdődik a Nagykovácsi út két oldalán található belterület 

(Nagykovácsi - Kecskehát, Remeteszőlős - Rácski telep) közös csomópontjának a kialakítása. Erre vonatkozóan 

elmondható, hogy az Egyesület a Remeteszőlős,Vénusz utca és Nagykovácsi úti csomópont körforgalommá történő 

átalakítását tervezi, szintén a Magyar Közút által jóváhagyott műszaki tartalom szerint. 
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COVID-19 

 

A koronavírus járvány harmadik hullámának csúcsánál vagyunk, de jó hír, hogy a 11. heti adatok alapján 

a szennyvízben mért koronavírus koncentráció országos szinten jellemző növekedése megállt, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint.  

A legtöbb vizsgált település eredménye stagnál, emelkedést ezen a héten egyik város esetében sem tapasztaltak, míg 

csökkenést Salgótarján, Tatabánya, valamint az öt vizsgált Budapest környéki település (Tököl, Biatorbágy, 

Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta) közös mintája esetében mértek.  

A remeteszőlősi lakosság fertőzöttségéről semmilyen hivatalos információval nem rendelkezünk, személyiségi jogok 

miatt. Bár számszerű adatokat nem tudunk, mégis bizonyára elmondhatjuk: minket sem került el a koronavírus járvány 

harmadik hulláma.  

Bár nem hivatalos információink szerint az átlagosnál jóval kevesebb volt Községünkben a megfertőződöttek száma, 

így is előfordult a fertőzés minden súlyossági foka Remeteszőlősön is.  

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye alapján jó reménységünk lehet arra vonatkozóan, hogy túl vagyunk 

a harmadik hullám csúcsán, de ez nem ok arra, hogy a járványügyi szabályokat fegyelmezetten ne tartsuk be.  

 

 
 

Kérjük, aki teheti éljen a védőoltás lehetőségével! Tisztelettel bíztatunk mindenkit, a védőoltással kapcsolatban 

olvassák el a hivatalos tájékoztatókat, melyeket itt tekinthetnek meg: https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok  

 

 
 

Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2021.április 

 

Hála és megbecsülés az 

orvosoknak, az ápolónőknek és 

ápolóknak! 

 

Köszönet az emberfeletti 

munkáért és kitartásért! 

https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok

