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Remeteszőlős Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

 

Remeteszőlősi Falunapra 
 

Időpont: 2021. szeptember 4. (szombat), 16-22 óra között 
 

Helyszíne: Az Önkormányzat kertje (Vénusz u. 8-10.) 

 

 

Programelemek 
 

1600 – 1800 óra: Baranta játékok, íjászat, polifoam kardozás, stb. 

1600 – 1800 óra: Ugrálóvárak, focipálya a Szőlőszem Óvoda 
felajánlásával 

1600 – 1800 óra: Népi játszótér (körhinta és ügyességi játékok) 

1600 – 1800 óra: Rendőrségi eszközök bemutatója 

1600 – 1730 óra: Kutya simogató (Duhajdombi Állatotthon) 

1730 – 1800 óra: Kutyabemutató (Duhajdombi Állatotthon) 

1800 1845 óra: Kispárna Mese zenekar: Egészségedre! 

1845 1915 óra: Bűvész bemutató (Boldog Péter) 

1930 2000 óra: Tűzzsonglőr bemutató baranta eszközökkel 
2000 2200 óra: Bulizene (Roll Skate Boogie zenekar) 

 

Étkek 1800-2000 között: 

 Helyben főtt bográcsos leves és helyben sült rétes  

 A büfét a Nagy Kohó Bár biztosítja 1600 – 2200 óra között.  
 
A támogatói jegyek (6 év alatt ingyenes, 6 év fölött 1.000 Ft) 1700–

2000 óra között vásárolhatóak meg. A támogatók jegyeket kapnak, 
melyek feljogosítják őket a helyben készült étkek fogyasztására. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Határozat száma 2021. MÁRCIUS 15. ÉS AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

15/2021. (III.30.) pm a hitel felvételéről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati határozat módosításáról 

16/2021. (III.30.) pm a KASIB Kft. megbízásáról a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozóan   

 

17/2021. (III.30.) 

zárt pm 

a településrendezési eszközök módosítására felajánlott közcélú adományról 

18/2021. (V.12.) Agglomerációs tömegközlekedéshez való hozzájárulás –  

megállapodás megújításáról 

19/2021. (V.12.) A Budakeszi Rendőrőrs beszámolója a 2020. évi munkáról 

20/2021. (V.12.) Budaörsi Rendőrkapitány kapitányának kinevezéséről 

21/2021. (V.12.) Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításáról 

22/2021. (V.12.) „önkormányzati utak, hidak fejlesztésének támogatása” 

 MFP-UHK/2021. kódszámú pályázatról 

23/2021. (V.12.) „kommunális eszköz beszerzése” támogatása, MFP-KOEB /2021. kódszámú pályázatról 

24/2021. (V.12.) 2021. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról  

25/2021. (V.12.) zajvédelmi rendelet módosításáról  

26/2021. (V.12.) 2020. évi vagyonkataszterről 

27/2021. (VI.9.) Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

28/2021. (VI.9.) Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal alapít. egységes szerkezetbe foglalva 

29/2021. (VII.12.) A Falunap időpontjáról 

30/2021. (VII.12.) A Falunap támogatói jegyeiről 

31/2021. (VII.12.) A Falunap költségvetéséről 

32/2021. (VII.12.) Remeteszőlős településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának eseti módosítása – 

véleményezési dokumentáció 

33/2021. (VII.12.) Kényszerkaszálási szerződésről 

34/2021. (VII.12.) 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelés elfogadásáról 

35/2021. (VII.12.) zöldhulladék befogadásról szóló megállapodás elfogadásáról 

36/2021. (VII.12.) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltség létszámbővítésről (adóügyi 

előadó) 

Rendelet száma 2021. MÁRCIUS 15. ÉS AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 

4/2021. (III.30.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

5/2021. (IV.12.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

6/2021. (V.12.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

7/2021. (V.12.)  2020. évi zárszámadás 

8/2021.(VII.12.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 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. 

 

 

FALUNAP – 2021. SZEPTEMBER 4. 

 

Örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasót arról, hogy 2021. szeptember 4-én, szombaton ismét megtartjuk 

településünk legnagyobb közösségi rendezvényét, a Remeteszőlősi Falunapot. A 16. Falunapunk - a szokásokhoz 

híven – számtalan programot fog tartalmazni, így minden korosztály megtalálhatja az őt érdeklő programelemeket. 

Mint minden Falunapon, most is azt a célt tűztük ki, hogy minél többen látogassák meg a rendezvényt, hiszen 

ez kiváló alkalom az egymással való találkozásra, kötetlen beszélgetésre és a közös szórakozásra. Hiszünk abban, 

hogy ez az az esemény, amikor minden remeteszőlősi találkozhat minden remeteszőlősivel, így a közös ünneplés 

lehetőséget kínál egymás jobb megismerésére, új barátságok születésére. Vagyis: a falunap az egyik legjobb alkalom 

közösségünk tovább épülésére, a remeteszőlősi identitástudat erősítésére. 

Bízunk benne, hogy a mindenkori Falunapra úgy tekinthetünk, mint egy nagyra nőtt családi kerti partira, ahol 

a remeteszőlősi család minél nagyobb része jelen van, együtt szórakozik. 

http://www.remeteszolos.hu/
mailto:info@remeteszolos.hu
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Bár a tavalyi évben a járványhelyzet nem engedte meg a Falunap megtartását, de idén mindent megtettünk 

azért, hogy a 2021. évi Falunap a korábbi időket idézze meg. Ennek érdekében úgy állítottuk össze a programot, hogy 

minden korosztály találjon számára érdekes és szórakoztató műsorokat. 

 

A Falunap programjairól néhány szó: 

  A Falunap első felében, 1600 – 1800 óra között lehetőség nyílik a régi magyar harcművészetet képviselő baranta 

eszközök biztonságos kipróbálására.  

 A gyermekek ismét ingyenesen használhatják a Szőlőszem Óvoda által biztosított ugrálóvárat. 

 A 1600 – 1800 óra közötti időtartamban bárki kipróbálhatja a népi játszóteret, ahol a kézzel hajtott fakosaras 

körhinta mellett további 8-10 fajáték is kipróbálható lesz. 

 A Duhajdombi Állatotthon ismét kitelepül a Falunapra, illetve az érdeklődőket tanácsokkal segítik a kutyatartással 

kapcsolatban. Ezt követően az Állatotthon szakemberei kutyabemutatót is tartanak. 

 A Rendőrség is kitelepül a Falunapra, ahol az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a rendőrségi eszközöket. 

 A színpadon 18 órától szerepelnek fellépők. Elsőként a Kispárna mese zenekar mutatja be az Egészségedre! című 

színdarabot gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szórakoztató módon. 

 Este ¾ 7 órakor Boldog Péter bűvész kápráztatja el a kedves közönséget. 

 A Királyi Sólymok baranta csoport este ½ 8-kor elkápráztat minket tűzzsonglőr bemutatójukkal. 

 Rendhagyó módon helyben főzött bográcsos étellel látjuk vendégül a kedves vendégeket, desszertként pedig 

helyben sült rétest kínálunk Önöknek. 

 Az esti talpalávaló zenét a Roll Skate Boogie zenekar fogja szolgáltatni.  

 A falunap ideje alatt a kitelepülő Nagy Kohó Bárban lesz lehetőség ital vásárlására. 

 

A Képviselő-testület 30/2021. (VII.12.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a falunapon ismét 

támogatói jegyeket bocsát ki. A jegy ára 6 éves kor alatt ingyenes, efelett 1.000 Ft. A támogatói jegyet vásárlók 

étkezési jegyeket kapnak, melyek felmutatásával fogyaszthatnak a falunapon elkészítendő ételekből. A támogatói 

jegyekből befolyt összeget a Képviselő-testület az eddigi gyakorlatnak megfelelően valamilyen közérdekű fejlesztésre 

használja fel. Kérjük tehát, hogy a hozzájárulást ne költségtérítésnek, hanem egy jó cél megvalósulásához történő 

minimális hozzájárulásnak tekintsék.  

Várunk tehát szeretettel minden kedves érdeklődőt a Remeteszőlősi Falunapra, ahol a szórakozás, a jó ételek 

és a kellemes italok csak eszközök, a fő cél egymás minél jobban történő megismerése! 

 

 

HELYI HÍREK 

 

KORONAVÍRUS JÁRVÁNY 

Az elmúlt másfél évben az életünket teljes mértékben felforgatta a koronavírus járvány. Eddig három hullámon estünk 

túl, de a járványügyi szakemberek arra figyelmeztetnek minket, hogy a nyakunkon van a negyedik hullám. 

Bár az elmúlt három hullám tekintetében a remeteszőlősi lakosság fertőzöttségéről szinte semmilyen hivatalos 

információval nem rendelkezünk (személyiségi jogok miatt), a közzé tett adatokat összefoglaljuk az alábbi 

táblázatban. 

 

Térség Fertőzöttek száma Elhunytak száma 

Magyarország 811.121 fő* 30.052 fő* 

Pest megye 112.500 fő* nincs adat 

Remeteszőlős 33 fő** 0 fő*** 
* 2021.08.23. napi adat, forrás: koronavirus.gov.hu 

** 2021.02.14. napi adat, forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

*** 2021.03.04. napi adat, forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

 

Bár létszámarányt tekintve az átlagosnál jóval kevesebb volt Községünkben a megfertőződöttek száma, így is 

előfordult a fertőzés minden súlyossági foka Remeteszőlősön is. Nem hivatalos információink szerint a fenti időpontot 

követően is az országos trenddel egyezően történtek megbetegedések, de továbbra is érzékelhető volt, hogy a 

létszámarányos adatok Községünkben jóval kedvezőbbek voltak. 

Reméljük, hogy minden kedves lakos fel tudta venni a védőoltásokat a védettség megszerzése érdekében. Aki ezt nem 

tette meg, tisztelettel kérjük, hogy oltassa be magát, önmaga, családja és lakókörnyezet érdekében is! 

Jelenleg azt tudjuk mondani, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kibocsátott tájékoztató szerint a 32. 

héten az agglomerációs szennyvízmintákban alacsony SARS-CoV-2 koronavírus koncentráció volt kimutatható. Az 

értékek jellemzően stagnálnak, vagy csökkenő tendenciát mutatnak a korábbi hetek eredményeihez képest. 

Bízunk benne, hogy az oltakozás során megszerzett védettség és a járványügyi előírások fegyelmezett betartása 

minden remeteszőlősit megóv az esetleges következő hullámban is! 
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KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT A NAGYKOVÁCSI-MEDENCÉBEN 

Régi problémát jelentett az, hogy a kerékpárosok nem tudták biztonságos körülmények között megközelíteni illetve 

elhagyni a Nagykovácsi-medencét. Az országúton (Nagykovácsi út) a nagy forgalom (8-10.000 jármű/nap) 

veszélyessé tette a kerékpározást, de a Budapestre történő kerékpáros bejutás is számtalan akadályba ütközött.  

Mindemellett a fenti nehézségek ellenére is számtalan remeteszőlősi, nagykovácsi és adyligeti lakos választotta a 

leginkább környezetbarát közlekedési formát munkahelyük megközelítésére. A kerékpározási szokások vizsgálatakor 

láthatóvá vált, hogy a biciklivel Budapestre közlekedők optimalizálni igyekeztek és kialakultak az általuk használt 

útvonalak. Ezek a következők: 

 Remeteszőlős – Remete-szurdok – Budapest, Csatlós utca 

 Nagykovácsi – a szilvásban húzódó magánút – Remeteszőlős, Patak sétány – Remete-szurdok - Budapest, 

Csatlós utca 

 Adyliget – laktanya előtti járda/zöldsáv – a laktanya és a mező között húzódó mező – Remeteszőlős – Remete-

szurdok – Budapest, Csatlós utca 

 

Több kísérlet volt a helyzet megoldására az elmúlt években (egy alkalommal kistérségi szinten, máskor az Amerikai 

Iskolával együttműködve), azonban állandóan engedélyezési és finanszírozási problémákba ütköztünk.  

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 pályázathoz kapcsolódóan mindkét település hosszú és bonyolult 

tervezési és engedélyezési eljárásokat folytatott le, sikerrel. A pályázati támogatást mindkét település elnyerte, így az 

elmúlt időszakban megépültek azok a kerékpárutak, illetve kerékpározásra kijelölt útvonalak, amelyek a biztonságos 

kerékpározás és a Budapestre való bejutás feltételeit megteremti. 

 

 

 

 

Bízunk benne, hogy a kerékpárút mindannyiunk örömét szolgálja! Mindemellett tisztelettel kérünk minden kedves 

kerékpározó felnőttet és gyermeket, hogy a KRESZ (pl. jobbkéz szabály!) betartásáról ne feledkezzenek meg!!! 
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REMETESZŐLŐSI SZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGKEZDÉSE 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2021. (III.30.) számú önkormányzati határozatában 

a TSZT és a HÉSz eseti módosításáról döntött. Az erre vonatkozó tervek elkészültek, melyeket az érintett 28 db 

hatóságnak, a szomszédos önkormányzatoknak megküldtük, illetve – a partnerségi egyeztetés keretében – azt az 

önkormányzati honlapon közzé tettük, elindítva az eljárást. Az előzetes tervdokumentációban foglaltakat a Képviselő-

testület – előzetesen – a 32/2021. (VII.12.) önkormányzati határozatában vette tudomásul. A tervmódosítás lényegi 

elemei a következők: 

 1. számú módosítási tétel:  

Remeteszőlős Község Önkormányzata a 35/2019. (III.26.) önkormányzati határozatában döntött a Nagykovácsi út és 

az Adyliget laktanya közrefogásában elhelyezkedő 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában arról, hogy térségi 

területfelhasználási engedélyt kíván beszerezni gazdasági övezet kijelölésének céljából. Az Állami Főépítész 

engedélyezte a felsorolt ingatlanokra vonatkozóan a térségi területfelhasználási engedélyt. A tervezett Gksz 

területfelhasználási kategória képzéséhez Remeteszőlős Község Önkormányzata a község Településszerkezeti 

Tervének módosítását rendelte el. Ezzel egyidejűleg a Helyi Építési Szabályzat módosítását jelen eljárás keretein belül 

nem, csak egy későbbi tervmódosítás részeként kívánja érvényesíteni gazdaságstratégiai okokból. 

 2. számú módosítási tétel:  

A tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölésével egyidejűleg, a biológiai aktivitás érték szinten 

tartása érdekében javasolt véderdő kijelölés területe a külterületen fekvő, településszéli 02 hrsz.-ú ingatlanon. 

 3. számú módosítási tétel:  

A Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenyégi rendeltetési célú 

építmények elhelyezhetőségének szabályozása. A módosítás célja a Nagykovácsi út mellett fekvő Lke-1 jelű építési 

övezetbe sorolt 217-235 hrsz.-ú ingatlanokon a terület fő rendeltetésének (lakó) használatát nem zavaró hatású 

kézműipari építmény, műhely elhelyezhetőségének engedménye a Helyi Építési Szabályzat módosításával. 

 4. számú módosítási tétel:  

Az 53 hrsz.-ú telek közterületi kapcsolatának rendezése. A tervezett 09/2 hrsz.-ú kivett magánút művelési ágú 

földrészlet Szabályozási Terven történő rögzítése kiszolgáló és egyéb utak területébe. 

 5. számú módosítási tétel 

A TKR megalkotásával kapcsolatos HÉSZ jogharmonizációt érintő módosítások kidolgozása. 

 

A tervdokumentáció megtekinthető az önkormányzati honlapon: https://remeteszolos.hu/cikkek/hirek/partnersegi-

egyeztetes-tszt-hesz-eseti-modositasa-egyszerusitett-eljarasban-velemenyezesi-tervdokumentacio 

A közzétett tájékoztató alapján a 2021. szeptember 10. napig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt 

tehetnek írásban, postai úton (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.), illetve elektronikus levélben: 

igazgatas@remeteszolos.hu, polgarmester@remeteszolos.hu  

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a lakossági fórumot – tekintettel a jelenlegi nyári időszakra – 2021. 

szeptember hónapban fogjuk megtartani. 

 

 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI 

 

KÖZTERÜLETEK KASZÁLÁSA 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően saját munkaerővel és vállalkozó bevonásával végezzük 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 

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.”  

https://remeteszolos.hu/cikkek/hirek/partnersegi-egyeztetes-tszt-hesz-eseti-modositasa-egyszerusitett-eljarasban-velemenyezesi-tervdokumentacio
https://remeteszolos.hu/cikkek/hirek/partnersegi-egyeztetes-tszt-hesz-eseti-modositasa-egyszerusitett-eljarasban-velemenyezesi-tervdokumentacio
mailto:igazgatas@remeteszolos.hu
mailto:polgarmester@remeteszolos.hu
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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.  

Mindemellett tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a telektulajdonosokat, hogy az eddigieknek megfelelően novemberi 

hónapban (lombhullás idején) ismét lesz egy alkalommal ingyenes zöldhulladék szállítás! 

 

 

FEJLESZTÉSEK 

HARCSA UTCA FELÚJÍTÁSA  

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

felújítására (mint a szakértő által egyik legrosszabb állapotúnak minősített meredek utcára).  
A benyújtott pályázatunk támogató döntést kapott. A Támogatói Okiratot 2020. július 9-én kaptuk meg. A pályázat 

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

 Tervek: bruttó 381.000 Ft 

 Útépítés: bruttó 15.860.433 Ft 

 Műszaki ellenőr: bruttó 381.000 Ft 

 Nyilvánosság: bruttó 381.000 Ft 

 Mindösszesen: bruttó 17.003.433 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 Harcsa utcaiak készek voltak az együttműködésre, így az árajánlat kérésnél már 

két oldali szegéllyel tudtunk számolni. 

Az Önkormányzat 2020. év őszén lefolytatta a beszerzési eljárást. A legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot - bruttó 

15.724.328 Ft vállalkozási árral – a Strabag Általános Építő Kft. adta. Ennek megfelelően 86/2020. (XII.02.)) 

önkormányzati határozatban döntés született a kivitelező személyéről. 

A fentiek alapján a 176 fm hosszú, 3,5 m széles Harcsa utca 2021. tavaszán megépült. Ezúton is köszönjük a lakosság 

együttműködését! 

 

CSÓKA UTCA FELÚJÍTÁSA 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 2020.07.06. napon támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, a belterületi utak felújítására vonatkozó pályázatra. A 

támogatási kérelmet a szintén nagyon rossz állapotban lévő Csóka utcára adtuk be, a következő főbb jellemzőkkel: 

Pénzügyi adatok: 

 Projekt összköltség: 10.649.531 Ft 

 Támogatási összeg: 6.922.195 Ft 

 Támogatás intenzitása: 65% 

A főbb geometriai adatok: 

 Hossz: 100 fm 

 Szélesség: 3,5 m 

 Felület: 350 m2 

 

A benyújtott pályázat alapján a 2020. szeptember 18. napján támogató miniszteri döntés született. Az Önkormányzat 

2020. év őszén lefolytatta a beszerzési eljárást. A legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot - bruttó 10.200.720 Ft 

vállalkozási árral – a Strabag Általános Építő Kft. adta. Ennek megfelelően a 83/2020. (XII.02.) önkormányzati 

határozatban született döntés a kivitelező személyéről. Fontos rögzíteni, hogy az útépítés során – a Harcsa utcához 

hasonlóan – a beruházás lakossági-önkormányzati együttműködéssel valósult meg. 

A fentiek alapján a Csóka utca 2021. tavaszán megépült. Ezúton is köszönjük a lakosság együttműködését! 

 

PONTY UTCA HELYREÁLLÍTÁSA 

A tavaly előtti 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 Önkormányzatunk bejelentést tett a BM által működtetett vis maior 
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alaphoz. A vis maior eseményt vizsgáló bizottság helyszíni vizsgálata után a pályázatot benyújtottuk. 2020. július 13. 

napon Belügyminiszter úr támogatói döntést hozott és 12.531.000 Ft összegű támogatást állapított meg, 90%-os 

támogatási arány mellett 

A támogatói döntés rögzítette, hogy a támogatott műszaki tartalmon felül az Önkormányzatnak meg kell építenie az út 

mentén hiányzó 90,0 fm hosszúságú „K” szegélyt, valamint 2 db surrantót önkormányzati forrásból (tehát a pályázat 

nem támogatja), illetve hogy a Ponty utca a pályázati támogatással a 0+88,5 és 0+238,5 kmsz. között állítható helyre. 

A Belügyminisztérium által megítélt támogatás, illetve az általa jóváhagyott műszaki tartalom alapján bekértük az 

árajánlatokat a kivitelezési munkákra vonatkozóan. Az ajánlatkérés során külön ajánlatot kértünk a 90 fm hosszú „K” 

szegély és a nem támogatott útszakasz (0+0 – 0+88,5 kmsz) megvalósítására is. 

A legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot - bruttó 12.529.185 Ft vállalkozási árral – a Geoszolg Mélyépítőipari és 

Vállalkozó Kft. adta, csakúgy, mint a kiegészítő munkákra. Ennek megfelelően a 93/2020. (XII.18.) ill. 94/2020. 

(XII.18.) önkormányzati határozatokban született döntés a kivitelező személyéről. 

A kiegészítő munkálatok megvalósítása lakossági – önkormányzati megvalósításban történt meg. 

A fentiek alapján a Ponty utca 2021. tavaszán megépült. Ezúton is köszönjük a lakosság együttműködését! 

 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉS TERVEZÉSE A REMETESZŐLŐSI BUSZMEGÁLLÓKNÁL 

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. 

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. A következő 

évben tudná a Közút vállalni a Rácski telepi, az Erdészházi és a 13-as kilométerkői buszmegállóknál a középszigetek 

és a járdák kialakítását. 

A Rendészeti Iskolánál kialakítandó gyalogátkelőhely Közút által történő megépítésének két feltétele volt: szülessen 

meg a gyalogátkelőhelyre vonatkozó építési engedély és Remeteszőlős Község Önkormányzata vállalja a közvilágítás 

kiépítését (mivel az kötelező önkormányzati feladat és nem esik a Közút kompetenciájába).  

A feltételek teljesültek, hiszen a Képviselő-testület 79/2020. (X.26.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy 

10 MFt hitelből és saját forrásból a közvilágítást ki kívánja építeni, emellett pedig a gyalogátkelőhely építési 

engedélye 2020.12.28. napon jogerőre emelkedett. 

A fentieknek megfelelően mind a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mind Önkormányzatunk lefolytatta a beszerzési 

eljárást. A kivitelezők kiválasztása megtörtént, így a Rendészeti Iskolánál a Magyar Közút átépíti a buszmegállókat, 

középszigetet, a megközelítést biztosító járdát és középszigetet épít ki, valamint egy kijelölt gyalogátkelőhelyet is 

létesít. A gyalogátkelőhely környezetét az Önkormányzat által kiépített közvilágítási rendszer fogja megvilágítani, a 

Budapest határtáblától a buszmegállóig. A beruházás 2021. év őszén valósul meg. 

 

 
 

Itt jegyezzük meg, hogy ígéretünk van arra, hogy a következő évben a Remeteszőlőshöz kapcsolódó többi 

buszmegállónál (Rácski telep, Erdészház, 13. kilométerkő) is megtörténnek a közlekedésbiztonsági beruházások, a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Remeteszőlős Község Önkormányzatának együttműködésében.  
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PÁLYÁZATOK, TERVEZETT FEJLESZTÉSEK 

 

PÁLYÁZAT A CSÍK UTCA FELÚJÍTÁSÁRA 

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

20 MFt-ot, 85% támogatási intenzitás mellett. 

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

miatt.  A pályázat keretében a következő műszaki tartalom megvalósítására nyújtottunk be támogatási kérelmet: 

 

Geometriai adatok: 

 Hossz: 209 fm 

 Szélesség: 3,5 m 

 Felület: 735 m2 

A pályázati költségvetés 

 Útépítés: 23.911.789 Ft 

 Csapadékvíz elvezetés: 327.152 Ft 

 Műszaki ellenőr: 431.800 Ft 

 Mindösszesen: 24.670.741 Ft 

 

A fentiekből látszik, hogy a 20 MFt-os pályázati támogatást a szilárd burkolat kiépítése felemészti (a nagy útfelület 

miatt), így a fennmaradó költségeket (vízépítés, forgalomtechnika, műszaki ellenőr) saját forrásból kell biztosítanunk.  

Így a vállalandó önrész összeg 4.670.741 Ft lett, ami nominálisan 81%-os támogatási arányt jelent. 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a fenti pályázatunkkal kapcsolatban támogató miniszteri döntés született. 

Ennek megfelelően az ősz folyamán lefolytatjuk a beszerzési eljárást és a 2022. év tavaszán felújítjuk a Csík utcát! 

 

 

PÁLYÁZAT A MADÁR UTCA FELÚJÍTÁSÁRA 

A Miniszterelnökség pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében, az „Önkormányzati útfelújítás” 

alprogramban. Az önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítására olyan önkormányzatok indulhattak, melyek 

állandó lakossága nem haladja meg az 5000 főt. A rendelkezésre álló keretösszeg 8 mrd. Ft. A maximális támogatás 

mértéke 40 millió forint, 100% támogatási intenzitás mellett.  

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

miatt. 

A pályázat keretében a következő műszaki tartalom megvalósítására nyújtottunk be támogatási kérelmet: 

 

Geometriai adatok: 

 Hossz: 224 fm 

 Szélesség: 3,5 m 

 Felület: 785 m2 

A pályázati költségvetés 

 Tervek: bruttó 381.000 Ft 

 Útépítés: bruttó 22.798.508 Ft 

 Műszaki ellenőr: bruttó 444.500 Ft 

 Nyilvánosság: bruttó 381.000 Ft 

 Mindösszesen: bruttó 24.383.468 Ft 

 

A tervezett beruházás keretében az útalap javítását, a szilárd burkolat és a csapadékvíz elevető rendszer felújítását 

tervezzük elvégezni. 

A pályázatot befogadták, de az első döntési körben tartaléklistára helyezték támogatási kérelmünket. Bízunk benne, 

hogy az őszi fordulóban pályázatunk a támogatottak listájára kerül. 

 

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 olyan professzionális seprőgép beszerzésére vonatkozó támogatási kérelmet nyújtott be, mely 

az UNIMOG teherautónkkal kompatibilis és a teherautóra szerelve hatékonyan tudnánk használni a közterületek 

rendben tartásánál. 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy pályázatunkkal kapcsolatban támogatói döntés született, így bruttó 3.171.800 Ft 

támogatást kaptunk az eszköz beszerzésére. Ennek megfelelően az eszköz legyártását megrendeltük. 

 

 

 
Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2021. augusztus 


