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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 

Földi Marianna pénzügyi vezető 

Mongné Beró Emőke adóügyi előadó 

Káldi-Vörös Henrietta igazgatási előadó 

Sinkó Márta védőnő 

Ilarion Lóránt közterület-felügyelő 

 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK – 2022.04.03. 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Remeteszőlősön rendben lezajlott a választás. A Remeteszőlősi 

Szavazatszámláló Bizottság – nemzetközi megfigyelők jelenlétében – végezte a feladatát.  

Ezúton köszönjük a Szavazatszámláló Bizottság (választott és delegált tagok) és a Helyi Választási Iroda minden 

kedves tagjának az áldozatos munkát! 

 

Remeteszőlősön kimagasló volt a részvételi arány (87,00%). 

 

Bizonyára sokan örülnek az eredménynek, sokan pedig nagyon csalódottak. 

Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy büszkék vagyunk Remeteszőlős sokszínűségére és ezúton biztosítunk mindenkit 

arról, hogy mi mindenkiben – akármelyik oldalra szavazott – a remeteszőlősit, a „falubelit” és a barátot látjuk. Ezután 

is kedves szomszédként, utcabeliként és remeteszőlősiként tekintünk egymásra! 

Éppen ezért szeretném többszörösen aláhúzva kedves figyelmükbe ajánlani, hogy mi Remeteszőlősiek egy közösség 

vagyunk, arra tekintünk, ami összeköt, ezért kívánjuk, hogy ez maradjon is így! 

 

Az országgyűlési választások eredményeit az alábbi táblázatban mutatjuk be, a https://vtr.valasztas.hu oldalról 

legyűjtött adatok alapján. 

 

Szervezet 

A listás választás eredménye 

Országos Pest megye Pest megye 2 oevk.* Remeteszőlős 

Szavazatok Eredmény Szavazatok Eredmény Szavazatok Eredmény Szavazatok Eredmény 

FIDESZ - KDNP 2 811 321 53,73% 369 486 51,46% 32 185 46,75% 278 43,44% 

DK – JOBBIK – 

MOMENTUM – 

LMP – MSZP - 

PÁRBESZÉD 

1 807 979 34,56% 257 289 35,83% 28 764 41,78% 283 44,22% 

MI HAZÁNK 318 735 6,09% 42 090 5,86% 3 107 4,51% 27 4,22% 

MKKP 169 889 3,25% 28 579 3,98% 3 726 5,41% 37 5,78% 

MEMO 56 192 1,07% 9 121 1,27% 795 1,15% 11 1,72% 

NORMÁLIS PÁRT 37 983 0,73% 4 746 0,66% 264 0,38% 4 0,63% 

* Az egyes szavazókörök eredményeiből legyűjtött adatok alapján. 

 

 
Országgyűlési képviselő választás eredménye 

Jelölt Pest megye 2 oevk. Remeteszőlős 

 Szavazatok Eredmény Szavazatok Eredmény 

MENCZER TAMÁS (FIDESZ – KDNP) 33 615 47,49% 276 43,13% 

DR SZÉL BERNADETT (DK – JOBBIK – 

MOMENTUM – LMP – MSZP – PÁRBESZÉD) 
31 217 44,10% 310 48,44% 

JAKAB EDINA (MKKP) 2 280 3,22% 20 3,13% 

GYÖRGY JÓZSEF (MI HAZÁNK) 2 620 3,70% 19 2,97% 

DR. BOGÓ DÁNIEL LÁSZLÓ (MEMO) 762 1,08% 10 1,56% 

KEREKES ERZSÉBET (NORMÁLIS PÁRT) 289 0,41% 5 0,78% 

 
 

https://vtr.valasztas.hu/
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

2022. ÁPRILIS 1-IG SZÜLETETT HATÁROZATOK 

Határozat  Határozat címe 

1/2022. (I.31.) pirotechnikai eszközök használatának korlátozása 

2/2022. (I.31.) BM fejlesztési pályázat benyújtása 

3/2022. (I.31.) a Magyar Falu Program 2022. évi pályázatai – Sólyom utca felújítása 

4/2022. (I.31.) a Magyar Falu Program 2022. évi pályázatai – kommunális teherautó beszerzése 

5/2022. (I.31.) a Magyar Falu Program 2022. évi pályázatai – közösségi színtér leburkolása 

6/2022. (I.31.) Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2022. évre 

7/2022. (I.31.) Remeteszőlős külterületi 096 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ajándékozási felajánlása 

8/2022. (I.31.) Utcai sótárolók kihelyezése 

9/2022. (I.31.) Télbúcsúztató Disznótor 

10/2022. (I.31.) kérelem az állami tulajdonú külterületi utak önkormányzati tulajdonba adása érdekében 

11/2022. (I.31.) TOP_Plusz-1.2.1-21 uniós pályázat – prioritás kijelölése 

12/2022. (I.31.) polgármester illetményének megállapítása 

13/2022. (I.31.) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 

14/2022. (I.31.) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítása 

15/2022. (I.31.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megtárgyalása 

16/2022. (II.11.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése – pontosítása, a 15/2022. (I.31.) 

önkormányzati határozat módosítása. 

17/2022. (II.28.) a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” elnevezésű uniós pályázatról 

18/2022. (II.28.) az Ördögárok patak belterületi szakaszának rekonstrukciójára vonatkozó pályázatról szóló polgármesteri 

beszámolóról és projekt előkészítő tanulmány készítéséről 

19/2022. (II.28.) a Volánbusz Zrt. 2021. IV. negyedévi beszámolójáról 

20/2022. (II.28.) a Csík utca felújítására vonatkozó lakossági együttműködésről 

21/2022. (II.28.) a Madár utca felújítására vonatkozó lakossági együttműködésről 

22/2022. (II.28.) a Remeteszőlős TSZT, HÉSZ módosítására vonatkozó záró szakmai véleményezési tervdokumentáció 

elfogadásáról 

23/2022. (II.28.) az Önkormányzat bejáratának arculatáról 

24/2022. (II.28.) az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

25/2022. (II.28.) a kutyafuttató kérdéséről 

26/2022. (III.29.) a pirotechnikai eszközök használatának korlátozásáról 

27/2022. (III.29.) a bölcsődei és óvodai feladatellátás bővítéséről szóló megállapodásról 

27/2022. (III.29.) a bölcsődei és óvodai feladatellátás bővítéséről szóló megállapodásról 

28/2022. (III.29.) a lakott területen történő állategészségügyi védekezésről 

30/2022. (III.29.) a Nagykovácsi 012/63 helyrajzi számú, kivett közút kezelésbe vételéről 

31/2022. (III.29.) a 11104. j. bekötőút 10+164 – 11+076 km szelvények között elhelyezkedő kerékpárút szakaszának 

kezelésbe vételéről 

32/2022. (III.29.) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

 

2022. ÁPRILIS 1-IG SZÜLETETT RENDELETEK 

Rendelet száma Rendelet címe 

1/2022. (II.11.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

2/2022. (II.28.) a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és a költségtérítésről szóló 11/2014. 

(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

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

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

 

VÁLTOZÁSOK A KÖZÖS HIVATAL REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉGÉN 

 

A Remeteszőlősi Hivatalba látogató kedves ügyfelek új kolleganőkkel találkozhatnak a 2022. évben.  

Az adóügyeket intéző Bartos Istvánné nyugdíjba ment, így a 2021. év végén szomorú szívvel el kellett őt engednünk, 

megérdemelt pihenését tölteni.  

Az új adós ügyintézőnk Mongné Beró Emőke, aki már nagy elánnal vetette bele magát a munkába. Az új adósunk 

kedden, csütörtökön 9-16 óra között, pénteken 9-12 óra között várja az önök megkeresését. 

 

Az igazgatási és anyakönyvi feladatokat ellátó dr. Darvas Szilviának gyermeke született, így a 2022. év végéig 

gyermekgondozási szabadságon van. Ezen időszak alatt Káldi-Vörös Henrietta helyettesíti őt mindenben. A 

helyettesítő kolleganő május 31-ig hétfő, kedd és szerdai napokon 9-14 óra között, júniustól pedig a hét minden napján 

várja Önöket 9-14 óra között (kivéve péntek, akkor 9-12 óra között). 

http://www.remeteszolos.hu/
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AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI HÍREI 

A 2021. 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. 

A 2021. évi pénzügyi zárás eredményeit az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 

 Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítési arány 

Bevétel 159.797 eFt 224.578 eFt 209.017 eFt 93,38% 

Kiadás 159.797 eFt 224.578 eFt 135.782 eFt 60,46% 
 

KÖZSÉGÜNK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletében fogadta el 

településünk 2022. évi költségvetését. A főbb számait a következő táblázatban mutatjuk be. 

Megnevezés 
2021. évi eredeti 

előirányzat 
2022. évi eredeti 

előirányzat 
% az előző évi előirányzathoz 

viszonyítva 

Költségvetési Bevételek 157 647 177 866 113% 

I. Önkormányzat közhatalmi  bevétele 47 600 39 600 83% 

     2.1 Illetékek       

     2.2 Helyi adók 47 500 39 500 83% 

     2.3. Átengedett közp. adók       

     2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev. 100 100 100% 

II. Működési célú támogatások 24 922 37 859 152% 

1. Költségvetési támogatás 21 271 26 978 127% 

    1.1. Általános támogatás összesen, bér 
támogatás 14 714 15 672 107% 

    1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása 4 276 5 014 117% 

    1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok  2 281 2 392 105% 

    1.5. Polgármester bértámogatása 0 3 900 0% 

 2. Működési előleg 851 891 105% 

 3.  OEP-től átvett pénzeszköz 2 800 9 990 357% 

III. Felhalmozási célú támogatások 11 774 0 0% 

1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 0 0 0% 

2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások  11 774 0 0% 

3. Működési bevételek 0 0 0% 

IV. Működési bevételek 0 0 0% 

1. Támogatás értékű bevétel 0 0 0% 

2. Működési célú támogatások bevétele 0 0 0% 

V. Működési célú és felhalmozási bevételek 4 924 5 939 121% 

1. Egyéb működési bevételek 1 000 1 000 100% 

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 924 4 939 126% 

VI. Előző évi költségvetési maradvány 58 527 84 568 144% 

1. Előző évi pénzmaradvány 58 527 84 568 144% 

VII. Beruházási hitel felvétele 9 900 9 900 100% 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 157 647 177 866 113% 

1. Személyi juttatások 21 600 32 519 151% 

2. Munkaadót terhelő járulék 2 320 2 117 91% 

3. Dologi kiadások 33 186 37 288 112% 

4. Szoc. segély 2 003 1 270 63% 

5. Támogatás értékű kiadás 13 629 11 489 84% 

6. Felhalmozási kiadások 77 046 67 727 88% 

7. Általános tartalék 2 012 15 410 766% 

8. Normatív előleg 851 891 105% 

9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek 5 000 7 741 155% 

10. Beruzási hitel tőke törlesztése 0 1414 0% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 157 647 177 866 113% 
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TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. 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 2022. évi helyi adó befizetésének határideje folyó év március 19., illetőleg szeptember 17. 

A gépjárműadót a 2022. 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 vagy pénteken. 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 9-12 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 2023. 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. 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI, KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

 

TŰZIJÁTÉK TILTÁSA REMETESZŐLŐSÖN 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2020. évben már vizsgálta a tűzijáték betiltásának lehetőségét, Herold István 

alpolgármester úr kezdeményezésére. Ennek alapján a Képviselő-testület 90/2020. (XII.02.) önkormányzati 

határozatában úgy döntött, hogy egyetért abban, hogy a tűzijáték használat az állatvilágra gyakorolt káros hatása miatt 

nem kívánt Remeteszőlős Község területén.  

A döntés alapján megkerestük a törvényességi felügyeletünket, akik arról tájékoztattak minket, hogy a pirotechnikai 

eszközök használatát a 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet 104.§-a megengedi a szilveszteri időszakban. Mivel 

felsőbb rendű jogszabály rendelkezik a kérdésről, így önkormányzati rendelettel azt tiltani nem lehet. 

Mindemellett láttuk, hogy a szilveszteri tűzijáték a Községünk területén élő védett és nem védett állatok (legfőképpen: 

madarak), valamint a kedvtelésből tartott állatok életét nagyon károsan befolyásolja.  

A tavalyi évben a járványügyi helyzet miatt kijárási tilalom volt életben, illetve ideiglenes rendelettel a pirotechnikai 

eszközök árusítását is megtiltották, így megtapasztalhattuk a tűzijáték-mentes szilveszter előnyeit. 

 

Mindemellett tudtunk arról, hogy Tata Város Önkormányzata önkormányzati rendeletében megtilthatta – 

természetvédelmi okok alapján – a pirotechnikai eszközök szilveszteri alkalmazását. A példa alapján a Képviselő-

testület újra megvizsgálta a kérdést és úgy látta, hogy a természetvédelmi indokok a mi esetünkben is fennállnak, ezért 

a Képviselő-testület 1/2022. (I.31.) önkormányzati határozatban döntött a lehetőségek részletes kivizsgálásról és a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park szakmai véleményének bekéréséről. 

 

A vizsgálat és a szakmai vélemények eredményének összegzése alapján arra jutottunk, hogy több olyan 

természetvédelmi indok van, amely alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény felhatalmazása szerint – a Képviselő-testület jogszerűen betilthatja a pirotechnikai eszközök használatát még a 

szilveszteri időszakban is. Az indokok röviden: 

 Remeteszőlős Község belterülete közvetlen határos a fokozott védelem alatt álló Remete-hegyi erdőkkel, mely 

a Budai Tájvédelmi Körzet része. A belterület és az erdő között nincs védőövezet (puffer zóna), így a 

belterületen használt tűzijáték zavaró hatásai közvetlenül érik a természetvédelmi területet. 

 A Remete-hegyi erdőkben számtalan védett madárfaj él, melyhez télen további védett – északi területről érkező 

– madárfajok is csatlakoznak. A szilveszteri időszakban megszaporodó tűzijátékok fény- és hanghatása, a 

védett madarak élőhelyét – leginkább a szenzitív éjszakai időszakban – kedvezőtlenül befolyásolják. 

mailto:ado@remeteszolos.hu
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 Remeteszőlős Község Önkormányzata – mint helybeni természetvédelmi hatóság – megakadályozhatja, vagy 

mérsékelheti azoknak a tevékenységeknek a hatását, amelyek a védett természeti terület állapotát vagy 

rendeltetését kedvezőtlenül befolyásolnák. 

 

Ennek megfelelően – a természetvédelmi érdekek érvényesítése érdekében – Remeteszőlős Község Önkormányzata a 

Remete-hegyi erdőkkel határos belterület 500 m-es sávjában a tűzijáték használatát megtilthatja. 

 

A fentieknek megfelelően elkészítettük az erre vonatkozó tiltórendelet tervezetet, melyet megküldtünk a Pest Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási Főosztályának véleményezés céljából. 

A hivatali véleményezést követően – a véleményben foglalt javaslatok figyelembevételével – véglegesíti és elfogadja a 

Képviselő-testület a rendelet tervezetet. 

 

A rendelet elfogadását követően Remeteszőlős Község belterületén a pirotechnikai eszközök (tűzijáték, petárda, 

stb.) használata tiltva lesz. A rendelet be nem tartása esetén a közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt 

indul eljárás a tettes ellen, de a rendőrség is jogosult lesz eljárni az ügyben. 

A rendelet végleges elfogadásáról tájékoztatni fogjuk Önöket. 

 

RENDELET A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉRŐL – FAKIVÁGÁS SZABÁLYOZÁSA 

Bár erről a témáról a 2021. évi Hírmondóban is tájékoztattuk Önöket, aktualitása okán ismét felhívjuk a tisztelt 

figyelmüket arra, hogy Remeteszőlős Község belterületén, a magáningatlanon történő fakivágás is engedélyhez kötött a 

fás szárú növények védelméről szóló 11/2021. (XI.9.) önkormányzati rendelet alapján.  

 

Ennek lényegi elemei a következők: 

 Általános előírások 

o A fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása a mindenkori használó kötelessége. 

o Egészséges fát kivágni csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával és fakivágási engedély 

birtokában, pótlási kötelezettség teljesítése mellett szabad. 

o Az inváziós fás szárú növényfajok, gyomfák és tájidegen fák kivágására nem kell engedélyt kérni. 

(Rendelet 3. számú melléklete) 

o Építési tevékenységgel összefüggésben fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben és az építési 

engedélyben foglaltaknak megfelelően szabad. 

o Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa (pl. kiszáradt fa) kivágásáról és eltávolításáról 

tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni, és az Önkormányzatnak az élet- és 

vagyonveszélyeztetés tényét bejelenteni. 

o Az egészséges fás szárú növények kivágása csak a tenyészeti időszakon kívül, a szeptember 1. és 

március 15. közötti időszakban lehetséges. 

 Eljárási előírások 

o Fakivágási engedélyt akkor kell kérni, ha a fa törzskörmérete 1 méteres magasságban a 15 cm-t 

meghaladja. 

o Az engedély kérelmet a tervezett kivágást megelőzően legalább 60 nappal kell benyújtani az 

Önkormányzathoz.  

o A pótlás mértéke a kivágott növények darabszámának kétszerese, építési beruházás esetén a 

mennyiségének (törzsátmérő!) a másfélszerese. 

o A pótlást követően a fa életképességét a telepítéstől számított 5 évig biztosítani kell. 

 Egyéb előírások 

o A pótlás során alkalmazott ültetési rendnél a legkisebb ültetési távolságokról szóló rendelkezéseket be 

kell tartani. A 3 m-nél magasabbra növő fa esetében a telekhatártól legalább 2,5 m-t el kell tartani! 

o A pótlás során a rendeletben meghatározott őshonos (a területre jellemző) fajtákat, illetve azok díszfa 

változatait, valamint intenzív művelést nem igénylő, minősített „régi” gyümölcsfajokat kell 

alkalmazni. 

o A pótlás során a közművezetékek elhelyezkedését figyelembe kell venni, azok védőtávolságába fás 

szárú növény nem ültethető. 

o A rendelet 2022. január 1. napon lépett hatályba. 

 

A rendeletet az Önkormányzat honlapján megtekinthetik a következő címen: https://remeteszolos.hu/wp-

content/uploads/2021/11/11_fas_szaru_nyovenyek.pdf . 

 

https://remeteszolos.hu/wp-content/uploads/2021/11/11_fas_szaru_nyovenyek.pdf
https://remeteszolos.hu/wp-content/uploads/2021/11/11_fas_szaru_nyovenyek.pdf
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KUTYAFUTTATÓ KIJELÖLÉSE 

Remeteszőlős Község területén nagyon sok kutyabarát ember lakik, így meglehetősen sok ebet sétáltatnak a Község 

belterületén. A kutyák által termelt „ajándékcsomagokat” a sétáltatók többsége összeszedi (és a köztéri kukákban 

elhelyezi), de nem mindenki tesz így. Ebből többször fordul elő konfliktus.  

Meg kell említeni, hogy 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.” 

A másik problémát a póráz nélküli sétáltatás jelenti. Fontos tudni, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. 17.§-a előírja, hogy a „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.” 

Mivel a remeteszőlősi külterületek meghatározó hányada védett erdő, ezért itt érvényes a 2012. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Szabs. tv.) 193.§-ának előírása, mely szerint „természeti és védett természeti területen, vagy 

vadászterületen,” szintén kötelező a póráz használata. 

Összességében megállapítható, hogy sem Községünk belterületén, sem az erdőben nem sétáltatható a kutya póráz 

nélkül. Erre is visszavezethetően keletkezett az a lakossági igény, hogy Remeteszőlős területén kerüljön kijelölésre egy 

kutyafuttató. A szakmai szervezetek ajánlásai alapján, a következő várható el a kutyafuttatókkal kapcsolatban: 

 Mérete olyan legyen, hogy alkalmas legyen a nagy mozgásigényű kutyák futtatására is. 

 A fenti jogszabályok egyike sem teszi kötelezővé, hogy az ebek futtatásra kijelölt területek körbe legyenek kerítve, 

tehát van lehetőség táblával kijelölt, ún. szabad kutyafuttatók kijelölésére. 

A fentiek alapján áttekintette a Képviselő-testület, hogy van-e fentieknek megfelelő, könnyen elérhető terület, és úgy 

döntött, hogy a Remeteszőlős Község Önkormányzatának résztulajdonában álló, a Patak sétány és a Nagykovácsi út 

közötti mezőn elhelyezkedő külterületi ingatlanon (2.517 m2) megvizsgálja egy kutyafuttató kijelölését és egy gyalogos 

kapcsolatot megteremtő áteresz kialakításának a lehetőségét, a kérdéses ingatlanrész megközelíthetősége érdekében. 

 

 

TAVASZI INFORMÁCIÓK 

KÖZSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

A 2022. évi hulladékgazdálkodási szolgáltatások köréről a Depónia Kft. tájékoztatta Önöket az év elején megküldött 

levélben (melyben a 2022. évi matricát is megküldték). Ezek a következők: 

 A 2022. évben is a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havonta 2 alkalommal, péntekenként történik. 

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

szerződéssel rendelkezők, mely a 2022. 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 2022. 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 2022. évi szállítási napjai 

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

14.,28. 11.,25. 11., 25. 8., 22. 6., 20. 3., 17. 1., 15., 29 12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30. 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 2022. évi szállítási napjai 

13.,27. - - 29. 27. 24. 22. 19. 16. 28. 25. - 

A házhoz menő üveghulladék gyűjtés 2022. évi szállítási napjai  

24. - - 7. - - 25. - - 17. - - 

 

A 2022. évi hulladéknaptár a következő linken elérhető: 

https://deponia.hu/sites/default/files/hulladeknaptar/remeteszolos_naptar.pdf 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV
http://archiv.pilisvorosvar.hu/bejegyzesek/vorosvari/aktualis/hulladekudvar-nyitvatartas/
https://deponia.hu/sites/default/files/hulladeknaptar/remeteszolos_naptar.pdf
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ÚTKARBANTARTÁS ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS 

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 2021/22. évi téli időszakban több mint 60 üzemórát közlekedett 

az önkormányzati hókotró, 651 km-t tett meg és 46,68 tonna síkosság mentesítő anyagot szórt ki a 12 alkalommal 

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

Az Önkormányzat a meredek utcákba feltöltött sótároló ládákat helyezett ki, melyeket az utca lakossága használhat – 

szükség esetén – a közterület helyi síkosság mentesítésére. Kérjük gondos figyelmüket arra, hogy a ládákat minden 

használat után zárják vissza! 

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, melyek 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 

 

Az országos rendnek megfelelően a Remeteszőlős Község területén lakó, bölcsődei, óvodai, illetve általános iskolai 

korba lépő gyermekek beiratkozása jelen tavaszi időszakban aktuális. Ennek megfelelően ezúton tájékoztatjuk a tisztelt 

szülőket a bölcsődei és óvodai ellátás és a beiskolázás lehetőségeiről. 

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS 

Remeteszőlős Község Önkormányzata Budakeszi Város és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzataival 

megállapodással rendelkezik az óvodai ellátás tekintetében, a következők szerint: 

1. Budakeszi Város Önkormányzatával fennálló megállapodásunk alapján 5 fő remeteszőlősi gyermek 

elhelyezésére van lehetőségünk a budakeszi Mosolyvár Bölcsődében. 

a. A Mosolyvár Bölcsőde felvételi szabályzata szerint az ellátási szerződéssel rendelkező települések 

gyermekeinek felvétele elsőbbsége élvez. 

b. Elérhetőség: 2092 Budakeszi, Konth Miklós utca 2., telefon: +36-23-200-125 



9 

c. A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2022-2023 nevelési évre való beiratkozásokat online 

formában is fogadják. Felvételi kérelem letölthető a https://bolcsode.budakeszi.hu/ weboldalról, 

valamint ugyanott online is kitölthető. 

d. A személyes beiratkozás időpontjai: 2022. május 2. (hétfő) 8:00 -17:00 óra, 2022. május 3. (kedd)  

8:00 -17:00 óra, 2022. május 4. (szerda) 8:00 - 12:00 óra 
2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával fennálló megállapodásunk alapján vehető fel remeteszőlősi 

gyermek a Lenvirág Bölcsődébe, a következők szerint: 

a. Az intézményi férőhely számot figyelembe véve a Nagykovácsi közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkezők felvételét követően felvételre kerül a Remeteszőlős közigazgatási területen lakóhellyel 

rendelkező bölcsődés korú gyermek, a fennmaradt szabad férőhelyek erejéig. 

b. Elérhetőség: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14., telefon: +36-30-190-93-14 

c. A beiratkozás személyesen lehetséges. Részletesebb információk a 

http://nagykovacsibolcsode.hu/beiratkozas/ honlapon találhatóak. 

d. A személyes beiratkozás időpontjai: 2022.05.16. hétfő 8-16 óra, 2022.05.17. kedd 8-16 óra, 

2022.05.18. szerda 8-16 óra 
 

ÓVODAI ELLÁTÁS 

Remeteszőlős Község kijelölt körzetes óvodája a nagykovácsi Szőlőszem Óvoda, de feladat ellátási megállapodásunk 

van Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával a Kispatak Óvodára vonatkozóan is. 

1. A Kis Mazsolák Egyesület által fenntartott Szőlőszem Óvoda és Remeteszőlős Község Önkormányzata között 

köznevelési szerződés van érvényben, így a remeteszőlősi óvodás korba lépő gyermekek számára az 

elsődleges beiratkozási hely a Szőlőszem Óvoda. A részletek a következők: 

a. Az óvoda magánintézmény, ahol a gyermekek emelt szintű ellátása zajlik, számtalan nem kötelező 

feladat (kis létszámú csoportok, zenei nevelés, mozgásfejlesztés, stb.) és program biztosításával. Az 

óvodai nevelési programjának elválaszthatatlan részét képezi az emelt szintű ellátás, így annak szülőt 

terhelő költsége havi 55.000 Ft (amely összegben az étkezések és az emelt szintű ellátás magába 

foglaltatnak). 

b. Elérhetőség: 2094 Nagykovácsi, Szeles utca 5., telefon: +36-30-308-8033 

c. A beiratkozás személyesen lehetséges. Részletesebb információk a https://szoloszemovi.hu  honlapon 

találhatóak. 

d. A személyes beiratkozás – a férőhely erejéig – 2022. április 30. napig lehetséges, minden munkanap. 

2. A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával fennálló megállapodásunk alapján vehető fel remeteszőlősi 

gyermek a Kispatak Óvodába, a következők szerint: 

a. Az intézmény a Remeteszőlős közigazgatási területen lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermek 

számára felvételt biztosít. 

b. Az óvoda önkormányzati intézmény, ahol óvodai alapellátás történik. Fix havi költségként az étkezési 

díj jelentkezik, valamint az alapellátáson túli programok díjkötelesek. 

c. Elérhetőség: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18, telefon: +36-26-355-607 

d. A beiratkozás személyesen lehetséges. Részletesebb információk a http://kispatakovoda.hu/  honlapon 

a felvételi kérelem nyomtatvány pedig a http://kispatakovoda.hu/wp-

content/uploads/2017/03/%C3%93vodai-felveteli-kerelem-nyomtatvany.pdf oldalon találhatóak. 

e. A személyes beiratkozás időpontjai: 2022.05.09. hétfő 8-16 óra, 2022.05.10. kedd 8-16 óra, 

2022.05.11. szerda 8-17 óra 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az Érdi Tankerületi Központ a 2022/2023. 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.  

Az Iskola honlapján található a 2022/2023. tanév első évfolyamára történő beiratkozás rendjéről szóló tájékoztató is 

(https://nagykovacsi-iskola.hu/11-aktualis/134-a-2022-2023-tanev-elso-evfolyamara-torteno-beiratkozas-rendjerol ).   

A beiratkozás időpontjai a következők: 2022. április 21. (csütörtök) 8-18 óra, 2022. április 22. (péntek) 8-17 óra 

A beiratkozás a szokásos módon és ütemezésben történik. A szülőnek/gondviselőnek szükséges személyesen 

megjelenni az intézményben, a gyermek nevére kiállított személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával, valamint a beírató 

szülő személyi igazolványával.  

A Nagykovácsi Általános Iskola elérhetősége: Cím: 2094. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101., telefon: +36-26-389-922. 

 

https://bolcsode.budakeszi.hu/doc/FELVÉTELI-KÉRELEM-2021-22-Mosolyvár-Bölcsőde.pdf
https://bolcsode.budakeszi.hu/beiratkozas
http://nagykovacsibolcsode.hu/beiratkozas/
https://szoloszemovi.hu/
http://kispatakovoda.hu/
http://kispatakovoda.hu/wp-content/uploads/2017/03/%C3%93vodai-felveteli-kerelem-nyomtatvany.pdf
http://kispatakovoda.hu/wp-content/uploads/2017/03/%C3%93vodai-felveteli-kerelem-nyomtatvany.pdf
https://nagykovacsi-iskola.hu/11-aktualis/134-a-2022-2023-tanev-elso-evfolyamara-torteno-beiratkozas-rendjerol
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FEJLESZTÉSEK A 2022. ÉVBEN 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2022. (I.31.) önkormányzati határozatában döntött a 

2022. évi fejlesztési tervek megvalósításáról, illetve ennek alapján azok költségfedezetét beépítette az Önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló rendeletébe. 

 
 

Fejlesztési terv 

Bekerülési 

költség 

(bruttó 

eFt) 

Forrás (bruttó eFt) Műszaki tartalom 

Önkormányzat Pályázati 

tám. 

1 Madár utca felújítása  27.240 2.840 24.400 A Madár utca 224 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 Csík utca felújítása 24.670 4.670 20.000 A Csík utca 209 fm hosszban, 3,5 m szélességgel újul meg, (kétoldali 

szegéllyel, vízelvezetéssel), a BM támogatásával. Az önrész 

finanszírozása lakossági-önkormányzati együttműködésben történik. 

3 Cinke utca felújítási 

terveinek elkészítése 

250 250 - A Cinke utca burkolat és csapadékvíz elvezető rendszer 

rekonstrukciójának megtervezése - pályázatit terv. 

4 Ördögárok patak 

belterületi szakaszának 

jó karba hozása, Patak 

sétányi áteresz 

felújítása - tervezés 

1.200 1.200  A patak szakasz felmérése, meder felújítás, parti növényzet felmérése 

és megújítása, a Patak sétány elején található áteresz felújítása – 

pályázati terv. 

5 Sóládák beszerzése 

(meredek utcák teteje) 

400 400  Utcai sótároló láda beszerzése és kihelyezése, az utca lakosságának 

használatára, a közterület helyi síkosság mentesítésére. 

6 Közösségi sátor 

beszerzése 

630 30 600 Nagy méretű (8*4 m) mobil rendezvény sátor a közösségi 

rendezvények megtartásához. 

 

 

 

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 

 

A 2022. évre vonatkozó – hazai finanszírozású – pályázati kiírások már január elején megjelentek, így 

Önkormányzatunk az év elején benyújtott több pályázatot. 

 

MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZATAI 

Sólyom utca felújítása 

Az útfelújítási koncepció szerint a jelenlegi felújítási rend szerint a meredek, rossz műszaki állapotú utcák vannak 

soron. Mivel már megújult a Sas utca, Harcsa utca, Csóka utca és Ponty utca, valamint idén (pályázati támogatás 

birtokában) felújítjuk a Madár utcát és a Csík utcát, az idei évben úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Sólyom 

utcára nyújtjuk be a támogatási kérelmet. 

A benyújtott pályázat a töredezett aszfaltburkolat elbontására, az útalap javítására, a szegély helyreállítására és az 

oldallejtés szerinti völgyoldalon K szegély kiépítésére, az új aszfaltburkolat kiépítésére, valamint a csapadékvíz 

elvezető rendszer korszerűsítésére kért támogatást. 

A tervezett felújítás keretében a Sólyom utca teljes hosszban (176 fm), 3,5 m szélességgel újul meg, 561 m2 felületen. 

A támogatási igényünk bruttó 21.199.996 Ft volt, 100% támogatási intenzitás mellett.  

Az eddigi rend szerint úgy kalkulál a Képviselő-testület, hogy a pályázat által nem támogatott műszaki rész 

(süllyesztett szegély az út oldaldőlés szerinti völgy oldalán) megvalósítását lakossági – önkormányzati 

együttműködésben tervezi megvalósítani. 

A pályázat eredménye áprilisban várható. 

 

Kommunális teherautó beszerzése 

A „kommunális eszköz beszerzésre” vonatkozó pályázat keretében új eszközök, gépek, munkagépek és 

kisteherautók beszerzésére nyílhat lehetőség. Az igényelhető támogatás maximum összege bruttó 15 millió forint, 

a támogatás intenzitása 100%. Nyertes pályázat esetén a támogatást előfinanszírozásban kapjuk meg. 

A jelenlegi önkormányzati Mitsubishi kisteherautó több mint 10 éve szolgál Remeteszőlősön. A gondos karbantartás 

mellett a téli időszakok (amikor sószóróként is működött) nagyon megviselték az alvázát, illetve fém alkatrészeit.  

A fentiek alapján szükségessé vált egy új kisteherautó beszerzése, amely vizsgázott össztömege 3,5 tonna, 

összkerékhajtású és billenthető platóval felszerelt. 
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Az indikatív ajánlatok alapján láthatóvá vált, hogy az MAN TGE tehergépkocsi a legjobb árú (egyedi ár: bruttó 

14.581.050 Ft) ebben a kategóriában, így ennek beszerzésére nyújtottunk be pályázatot, 100% támogatási intenzitás 

mellett. 

A pályázat eredménye áprilisban várható. 

 

Közösségi terek fejlesztése 

A harmadik pályázati lehetőség az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022) című 

pályázati felhívás, mely keretében a közösségi terek fejlesztése is megjelölhető volt, támogatási célként. 

A támogatás 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő – önkormányzati rendeletben közművelődési 

színtérként nevesített közösségszervezés és közművelődési szolgáltatások helyszíneire biztosított – közösségi terek 

építésére, felújítására és fejlesztésére is benyújtható volt, környezetrendezési céllal.  
Mivel Önkormányzatunk egyben közösségi színtér és a gyakorlatban is úgy üzemel (Falunapok, egyéb közösségi 

rendezvények), ezért lehetőségünk volt az önkormányzati udvar térkövezésére pályázni. 

A fentiek alapján támogatási kérelmet nyújtottunk be az Önkormányzat udvarának térkövezésére, bruttó 3.355.149 Ft 

összegben, 100% támogatási intenzitás mellett. 

A pályázat eredménye áprilisban várható. 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATA 

Pisztráng utca felújítása 

A Sólyom utcai fejezetnél említett útfelújítási koncepció szerint a következő utca a Pisztráng utca volt, az erősen 

elöregedett és nehezen javítható burkolat miatt. 

A benyújtott pályázat ebben az esetben is a töredezett aszfaltburkolat elbontására, az útalap javítása, a szegély 

helyreállítására és az oldallejtés szerinti völgyoldalon K szegély kiépítésére, az új aszfaltburkolat kiépítésére, valamint 

a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére kért támogatást. 

A tervezett felújítás keretében a Pisztráng utca teljes hosszban (198 fm), 3,5 m szélességgel újulna meg, 712 m2 

felületen. 

Összességében 18.534.964 Ft támogatási kérelmet nyújtunk be, 6.178.321 Ft önrész mellett, ami 75%-os lehetséges 

támogatási intenzitást jelent. 

Az eddigi rend szerint úgy kalkulál a Képviselő-testület, hogy a pályázat finanszírozásához szükséges önrész 

finanszírozását lakossági – önkormányzati együttműködésben tervezi megvalósítani, a Remeteszőlősön megszokott 

rend szerint. 

A pályázat eredménye áprilisban várható. 

 

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata több éve dolgozik a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálattal azon, 

hogy megszervezze a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatását. Most értünk el odáig, hogy az ehhez 

szükséges feltételek (diszpécser szolgálat és szakképzet segítő személyzet) a rendelkezésre állnak. 

Ennek lényege, hogy a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek 

részére biztosítunk a nap 24 órájában (munkaszüneti napokon is) szakszerű segítségnyújtást, a következők szerint: 

 A szolgáltatást igénybe vevő egy nyakba akasztható segélyhívót kap.  

 Baj esetén ezt a gombot megnyomja, ami egy jelzést küld a diszpécser központnak, akik azonnal értesítik a 

Nagykovácsiban lévő segítő személyt. Ő azonnal elindul és 30 percen belül megérkezik a segélyt kérőhöz. 

 A segítő személy a szolgáltatást igénybe vevő által biztosított lakáskulccsal bejut a házba és gondoskodik a 

segítségéről. 

A szolgáltatást azoknak ajánljuk, akik saját otthonukban szeretnének élni, kórházi kezelésre nem szorulnak, de 

egészségi állapotuk miatt időnként gyors segítségre lehet szükségük. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díja a nyugdíj 2%-a, de maximum kb. 3000-3100,- Ft havonta segélyhívóként, 

melyet csekken fizethet be a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ számlájára. (Házaspár esetén 

is a segélyhívók száma számít.) 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben ön 65 év feletti és szívesen csatlakozna a szolgáltatáshoz, úgy kérjük, 

hogy 2022. április 20. napig jelezzék vissza szándékukat (névvel, címmel és telefonszámmal), a következő csatornák 

valamelyikén: 

 e-mail: polgarmester@remeteszolos.hu 

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

 telefon: (26)-355-293 

mailto:polgarmester@remeteszolos.hu
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HÚSVÉT REMETESZŐLŐSÖN 

 

Felbuzdulva a tavalyi jó tapasztalatokon, Önkormányzatunk 

feldíszítette a remeteszőlősi tojásfát, a kereszt mellett. Így Nagyhét 

kezdetén reméljük, hogy ez is hozzájárulhat a húsvéti ünnepekre való 

ráhangolódásra. 

Várunk szeretettel minden kedves ünnepre készülőt a keresztnél – ahol 

a húsvét Főszereplőjét látjuk - és a tojásfánál, ami a tökéletesség, a 

feltámadás és a megújulás szimbóluma. Azt hisszük, hogy a mai 

világban ezek különösen biztató üzenetek. 

Ezzel kívánunk minden kedves remeteszőlősi lakosnak boldog, békés 

és egészségben gazdag Húsvéti ünnepeket! 

 

Biztatjuk a kedves itt élő gyermekeket és felnőtteket, hogyha kedvet 

éreznek hozzá, készítsenek húsvéti díszeket és helyezzék el a tojásfán. 

A mai nappal kihelyezünk egy kis madáretetőt is a fára, ahova csoki 

tojásokat rakunk ki. Ebből a húsvéti díszeket elhelyezők bátran vehetnek, hiszen nemcsak hoznak, hanem kapnak is 

ajándékot. 

 

Emellett szeretettel bíztatjuk az Urakat, hogy Húsvét Hétfőn tegyék fel minél többször a „Szabad-e locsolni?” kérdést! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2022.április 

„Itt a tavasz, jön a nyár, ugye szeretne utazni már?” 

Keresse utazási kívánságaival a helyi– már 15 éve – 

működő utazási irodát! 

Tra-WELL International Utazási Iroda Kft. 

2090 Remeteszőlős, Pataksétány 113. 

Tel.: +36 (30) 900-3899, www.tra-well.hu 

 

http://www.tra-well.hu/

