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Remeteszőlős Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

 

Remeteszőlősi Falunapra 
 

Időpont: 2022. szeptember 10. (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: Ugrálóvár és minifoci a Szőlőszem Óvoda 
felajánlásával 

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

1600 - 1800 óra: Rendőrségi eszközök megtekintése 

1700 - 1845 óra: „Az alkalmazkodás mesterei” élőállat bemutató (a 
települési környezetben élő vadállatok bemutatása) 

1800 - 1845 óra: Gólylábas Mutatványosok – interaktív 
gyermekműsor 

1900 - 1945 óra: Néptánc bemutató (Vojtek Attila néptánccsoportja) 

2000 - 2200 óra: Bulizene (Milfman zenekar) 

 

Étkek 18
00

-20
00

 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 1.250 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 2022. ÁPRILIS 1. ÉS AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

34/2022. (IV.25.) a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről és az éves 

beszámoló elfogadásáról 

35/2022. (IV.25.) a 9/2010. (IX.27) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásához a polgármesteri 

felhatalmazásról  

36/2022. (IV.25.) a 9/2010. (IX.27) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásához kapcsolódó 

normakontrollról, illetve felülbírálati eljárás kéréséről 

37/2022. (IV.25.) a 12 tonna feletti járművek behajtásának felülvizsgálatáról és a kárenyhítési eljárás kidolgozásáról 

38/2022. (IV.25.) a 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról 

39/2022. (IV.25.) a tavaszi közösségi programok elfogadásáról 

40/2022. (IV.25.) a Magyar Falu Program 2022. évi pályázatának megvalósításáról 

41/2022. (IV.25.) a Nap utca – ingatlanhatár rendezéséről 

42/2022. (IV.25.) a Hal utca aszfaltbehúzással történő javításáról 

43/2022. (V.31.) A 2021. évi vagyonkataszter elfogadásáról 

44/2022. (V. 31.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló rendelettervezet előzetes 

jóváhagyásáról 

45/2022. (V.31.) a Remeteszőlős belterület 47 hrsz-ú ingatlan megosztási tervének elfogadásáról 

46/2022. (V.31.) a Főv.-i Agglomeráció Önk.-i Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

47/2022. (VI. 27.) a HÉSZ- TÉSZ  módosításáról 

48/2022. (VI. 27.) a Budakeszi Rendőrőrs 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

49/2022. (VI. 27.) a Petőfi emlékév – pályázat kapcsán Petőfi emlékmű létrehozásáról 

50/2022. (VI. 27.) a 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 

51/2022. (VI. 27.) a Madár, Csík és Hal utcák burkolatbontási tilalmának elrendeléséről 

52/2022. (VI. 27.) a kényszerkaszálási szerződés megkötésének elfogadásáról 

53/2022. (VI. 27.) a Falunap megrendezésének időpontjáról és annak elfogadásáról 

54/2022. (VI. 27.) támogatói jegyek kibocsátásáról a Falunapra 

55/2022. (VI. 27.) a Falunap tervezett költségvetésének elfogadásáról 

56/2022. (VI. 27.) az Ördögárok-patak belterületi szakaszának rehabilitációjáról a TOP_Plusz -1.2.1.-21 uniós 

pályázat keretében 

57/2022. (VII.12.) a hulladékgazdálkodási szerződés meghosszabbításáról 

58/2022. (VII.12.) a bölcsődei feladatellátás bővítéséről 

 

 

Rendelet száma 2022. ÁPRILIS 1. ÉS AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 

4/2022. (V.31.) a tűzijáték használatának korlátozásáról 

5/2022. (V.31.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

6/2022. (V.31.) az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

7/2022. (V.31.) a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) rendelet módosításáról 

8/2022. (V.31.) Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017.(VI.14.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

9/2022. (VI.27.) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.remeteszolos.hu/
mailto:info@remeteszolos.hu
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FALUNAP – 2022. SZEPTEMBER 10. 

 

Örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasót arról, hogy 2022. szeptember 10-én, szombaton ismét megtartjuk 

településünk legnagyobb közösségi rendezvényét, a Remeteszőlősi Falunapot. A 17. 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. 

Ezt erősíti az a tény is, hogy a Falunapra igyekeztünk minél több helyi, illetve környékbeli fellépőt meghívni, 

ezzel is jelezve a rendezvény összekovácsoló erejét. 

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. 

 

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 és minifocit. 

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

 17 órakor az Önkormányzattal szembeni mezőn egy igen érdekesnek ígérkező élőállat bemutatót tart Tóth Gábor 

„Az alkalmazkodás mesterei” címmel, amelyben a települési környezetben élő vadállatokat mutatja be. 

 18 órától a gólyalábas mutatványosok fognak interaktív gyermekműsort tartani, szintén a mezőn. 

 A színpadon 19 órától várja szeretettel Önöket a Bihari néptánc együttes, Vojtek Attila vezetésével. A bemutató 

végén talán még táncra is perdíti az érdeklődő közönséget. 

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

helyben sült rétest kínálunk Önöknek. 

 Az esti talpalávaló zenét a környékben jól ismert Milfman zenekar fogja szolgáltatni.  

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

 

A Képviselő-testület 54/2022. (VI.27.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a falunapon ismét 

támogatói jegyeket bocsát ki. A jegy ára 6 éves kor alatt ingyenes, efelett 1.250 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 

 

TŰZIJÁTÉK HASZNÁLATÁNAK KORLÁTOZÁSA REMETESZŐLŐSÖN  

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 

tűzijátékok használatának korlátozásáról szóló 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendeletét, mely szerint minden 

pirotechnikai eszköz (tűzijáték) használata tilos lesz a november 1. és február 28. közötti időszakban. Ez azt 

jelenti, hogy szilveszterkor is tilos lesz tűzijátékot használni! 

A tilalom Remeteszőlős teljes belterületére, illetve a Nagykovácsi út és az Ördögárok patak közötti mezőre, valamint a 

Nap utca és a Laktanya közötti mezőre is vonatkozik. A Remeteszőlős belterületétől északra található Remete-hegyi 

erdők fokozottan védett területek, így itt értelemszerűen (a törvény ereje által) szintén tilos a pirotechnikai eszközök 

használata. 

 

 

A tilalmi terület térképe az alábbiakban látható. 
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A rendeletet természetvédelmi indokok alapján alkotta meg a Képviselő-testület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

szakembereivel történt egyeztetést követően. Az okok: 

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

érkező – madárfajok is csatlakoznak. 

 Mivel a fokozottan védett terület (Remete-hegyi erdők) és a település belterülete (lakóövezete) között nem 

található puffer zóna, ezért a település felől érkező zavaró hatások közvetlenül érik a területet. Ezek közül 

kiemelten zavaró hatásként jelentkezik a szilveszteri időszakban megszaporodó tűzijátékok fény- és 

hanghatása, mely a védett madarak élőhelyét – a leginkább szenzitív éjszakai időszakban – kedvezőtlenül 

befolyásolják. 

 Ennek megfelelően – a természetvédelmi érdekek érvényesítése érdekében – Remeteszőlős Község 

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

megtiltja. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményezte 

a rendelt tervezetet és mind levegővédelmi, mind zaj- és rezgésvédelmi szempontból azt a Környezetvédelmi Hatóság 

elfogadta, kifogást nem emelt. 

 

 

VÁLTOZÁSOK A TEHERGÉPJÁRMŰVEK REMETESZŐLŐS KÖZSÉG BELTERÜLETÉRE VONATKOZÓ BEHAJTÁSÁNAK 
SZABÁLYOZÁSÁBAN 

A közterület-használati jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegének megítéléséről és az ilyen tárgyú perben eljáró 

bíróság meghatározásáról szóló 1/2022.  közigazgatási és polgári jogegységi határozat alapján Remeteszőlős Község 

Önkormányzata a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosította a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 

9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendeletét, a bevezetve a kártalanítási általány fogalmát, illetve jogintézményét. A 

rendelet 2022.06.01. naptól hatályos. 
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Az indokok a következők: 

 Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a nemzeti vagyonba tartozó helyi közutak és műtárgyaik 

állapotának védelme önkormányzati (tulajdonosi és kezelői) kötelező feladat. 

 Remeteszőlős belterületén 12 tonnás súlykorlátozás van érvényben, mivel ott kiszolgáló utak találhatóak, így 

azok szabványos pályaszerkezete alapvetően a személygépkocsis forgalomra van méretezve. 

 A súlykorlátozással érintett remeteszőlősi belterületi utak túlsúlyos tehergépjárművel történő használata 

rendeltetésellenes használat, mert a túlsúlyos tehergépjármű az útburkolatot nagyobb mértékben veszi 

igénybe, a súlytöbblet miatt a megengedett mértéknél fokozottabb mértékben rongálja a közút-hálózatot és 

ennek folytán gyakrabban kell az útburkolatot javítani vagy útfenntartási munkálatokat végezni. 

 A súlykorlát feletti tehergépkocsik behajtása kizárólag önkormányzati engedély alapján történhet. 

 A súlykorlátozást meghaladó tehergépjárművek remeteszőlősi úthálózatának engedélyezett igénybevétele a 

helyi közutakra gyakorolt terhelése jogszerű (jóhiszemű) károkozás. Ezért a közúthálózat használóját 

kártalanítási kötelezettség terheli. 

 A kérelemre kiadott, súlykorlátozás feletti gépjárművekre vonatkozó behajtási engedélynél – a nemzeti 

vagyon védelme érdekében – a kártalanítási igényt az Önkormányzatnak érvényesíteni kell. Ezt a 

tehergépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója kártalanítási átalányként fizeti meg a behajtási engedély 

kiadása iránti kérelem benyújtásakor, a közútkezelői hozzájárulás megnevezésű hatósági határozat alapján. 

 

A kártalanítási általány díjszabását a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított, a tehergépjárművek 

úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 

 

REMETESZŐLŐSI SZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2019. (III.26.) önkormányzati határozatában döntött 

arról, hogy a Nagykovácsi út és az Adyligeti laktanya által határolt mezőgazdasági tábla délkeleti sarkában 

elhelyezkedő 7 ingatlanrészre vonatkozóan térségi területfelhasználási engedélyt kíván beszerezni, gazdasági övezet 

kijelölésének céljából.  

A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a 2020. január 6-án kelt határozatában a Remeteszőlős 

közigazgatási határától mért 200 m-en belüli beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a térségi területfelhasználási 

engedélyt megadta. 

Ennek alapján a Képviselő-testület 19/2020. (II.24.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a kialakítandó 

gazdasági övezet településfejlesztési koncepcióját és szerkezeti tervét elkészíti a következő célokkal: 

a) a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a szükséges BIA pótlás kijelölése a 

Településszerkezeti terven. 

b) A Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenység 

rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozása,  

c) az 53 hrsz-ú telek közterületi kapcsolatának rendezése. 

 

A hosszadalmas eljárást a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint lefolytattuk (tájékoztatási szakasz, véleményezési 

szakasz, záró szakasz), az illetékes szakhatóságok, a szomszédos önkormányzatok és a lakossági tájékoztatások, 

valamint fórumok megtartása mellett. 

Az ezekben a szakaszban kapott szakmai vélemények beépítésével a tervezők elkészítették a tervdokumentációkat, 

melyet a Képviselő-testület 22/2022. (II.28.) önkormányzati határozatában jóváhagyott. 

A fenti folyamat zárásaként megküldtük a dokumentációt az állami főépítész felé, kérve az ő záró szakmai 

véleményét, aki a jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban jogszabályon alapuló kifogást nem emelt. 

 

Mindezek alapján a Képviselő-testület a településszerkezeti terv módosítását 47/2022. (VI. 27.) önkormányzati 

határozatában elfogadta. Ennek alapján a Gksz övezet kijelölésre került, de csak szerkezeti terv szinten (így építési 

még nem lehetséges). 

Mindemellett a Képviselő-testület megalkotta a Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

7/2017.(VI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (V.31.) rendeletet, mely alapján megnyílt 

a lehetőség a Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenység 

folytatására. 

 

A részleteket a www. remeteszolos.hu honlapon tekinthetik meg az alábbi linken: 

https://remeteszolos.hu/cikkek/hirek/modosult-a-helyi-epitesi-szabalyzat-remeteszoloson-2022-07-01-napi-hatallyal 

 

 

https://remeteszolos.hu/cikkek/hirek/modosult-a-helyi-epitesi-szabalyzat-remeteszoloson-2022-07-01-napi-hatallyal
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BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS REMETESZŐLŐSÖN 

A Remeteszőlős, Seregély utca 4. szám alatt 2022.07.01. nappal megkezdte működését a Katica Kuckó Családi 

Bölcsőde. A megfelelő engedélyek birtokában az intézmény – családi bölcsőde jellegéből adódóan – 8 gyermeket 

láthat el. 

A közhiteles szolgáltatói nyilvántartásba vételt követően Remeteszőlős Község Önkormányzata megállapodást kötött 

az intézmény fenntartójával és a többi megállapodáshoz hasonlóan 30.000 Ft/gyermek/hó támogatás megállapítását a a 

remeteszőlősi lakhellyel rendelkező gyermekek után. 

Fontosnak tartja a Képviselő-testület, hogy az intézmény helyben van, így a családi bölcsőde a helyi közszolgáltatás 

ellátását erősíti. 

A fentiek alapján tehát lehetőség van – a férőhelyek erejéig – a remeteszőlősi gyermekek számára támogatott módon 

igénybe venni a bölcsődei ellátást. 

(Mindemellett a Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde és a Nagykovácsi Lenvirág Bölcsőde is fogadni tudja a remeteszőlősi 

gyermekeket, a férőhely erejéig.) 

 

 

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.”  

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 

MADÁR UTCA FELÚJÍTÁSA  

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

felújítására (mint a szakértő által egyik legrosszabb állapotúnak minősített meredek utcára).  
A benyújtott pályázatunk támogató döntést kapott. A Támogatói Okiratot 2021. október 21-én kaptuk meg. A pályázat 

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

 Tervek: bruttó 381.000 Ft 

 Útépítés: bruttó 23.176.966 Ft 

 Műszaki ellenőr: bruttó 444.500 Ft 

 Nyilvánosság: bruttó 381.000 Ft 

Mindösszesen: bruttó 24.383.466 Ft 
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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 Madár utcaiak készek voltak az együttműködésre, így az árajánlat kérésnél már két 

oldali szegéllyel tudtunk számolni. 

Az Önkormányzat 2021. év őszén lefolytatta a beszerzési eljárást. A legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot - bruttó 

23.179.400 Ft vállalkozási árral – a Strabag Általános Építő Kft. adta. Ennek megfelelően 82/2021. (XII.14.) 

önkormányzati határozatban döntés született a kivitelező személyéről. 

A fentiek alapján a 227 fm hosszú, 3,5 m széles Madár utca 2022. tavaszán megépült. Ezúton is köszönjük a lakosság 

együttműködését! 

 

CSÍK UTCA FELÚJÍTÁSA 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 5/2021. (II.15.) önkormányzati döntés alapján 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 Csíka utcára adtuk be, a következő főbb 

jellemzőkkel: 

 

Pénzügyi adatok: 

 Projekt összköltség: 24.670.741 Ft 

 Támogatási összeg: 20.000.000 Ft 

 Támogatás intenzitása: 81% 

A főbb geometriai adatok: 

 Hossz: 209 fm 

 Szélesség: 3,5 m 

 Felület: 735 m2 

 

A benyújtott pályázat alapján 2021. június 29. napján támogató miniszteri döntés született. Az Önkormányzat 2021. év 

őszén lefolytatta a beszerzési eljárást. A legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot - bruttó 24.214.187 Ft vállalkozási árral 

– a Strabag Általános Építő Kft. adta. Ennek megfelelően a 85/2021. (XII.14.) önkormányzati határozatban született 

döntés a kivitelező személyéről. Fontos rögzíteni, hogy az útépítés során – a Madár utcához hasonlóan – a beruházás 

lakossági-önkormányzati együttműködéssel valósult meg. 

A fentiek alapján a Csík utca 2022. tavaszán megépült. Ezúton is köszönjük a lakosság együttműködését! 

 

KOMMUNÁLIS ESZKÖZ BESZERZÉSE 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében, kommunális eszköz 

beszerzésére (MFP-KOEB/2022). 

A „kommunális eszköz beszerzésre” vonatkozó pályázat (MFP-KOEB/2022) keretében új eszközök, gépek, 

munkagépek és kisteherautók vásárlására nyílt lehetőség. Az igényelhető támogatás maximum összege bruttó 15 

millió forint volt, 100% támogatás intenzitás mellett.  

Mindezek alapján Önkormányzatunk 2022. január 31. napon pályázatot nyújtott be egy MAN TGE (billenő platóval és 

összkerék meghajtással, ajánlati ár: 14.581.050 Ft) beszerzésére. (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 Magyar Államkincstár 2022.04.14. napi levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a pályázatunk 

támogatói döntést kapott, így 14.771.550 Ft támogatásra vagyunk jogosultak. A támogatást előfinanszírozásban 

megkaptuk. 

A pályázat benyújtása és a támogatói döntés között eltelt időben jelentős mértékben megemelkedett a tehergépkocsi 

ára (16.236.950 Ft lett), így az Önkormányzat további bruttó 1.682.750 Ft plusz forrás biztosítása mellett megrendelte 

a tehergépkocsit. 

Az új teherautó várhatóan 2023. év elején érkezik meg, így ezt követően tudja megkezdeni a munkákat 

Remeteszőlősön. 

 

 

 

PÁLYÁZATOK, TERVEZETT FEJLESZTÉSEK 

 

PÁLYÁZAT A PISZTRÁNG UTCA FELÚJÍTÁSÁRA 

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

20 MFt-ot, 75% támogatási intenzitás mellett. 

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

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

 Hossz: 198 fm 

 Szélesség: 3,5 m 

 Felület: 712 m2 

A pályázati költségvetés 

 Útépítés: 23.929.442 Ft 

 Csapadékvíz elvezetés: 275.844 Ft 

 Műszaki ellenőr: 508.000 Ft 

 Mindösszesen: 24.713.286 Ft 

 

Összességében 18.534.964 Ft támogatási kérelmet nyújtunk be, 6.178.321 Ft önrész mellett, figyelembe véve a 75%-

os támogatási intenzitást. 

A fenti pályázatunkkal kapcsolatban még nem született döntés.  

 

PÁLYÁZAT A SÓLYOM 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 maximális támogatás mértéke 45 millió forint, 100% támogatási 

intenzitás mellett.  

Önkormányzatunk a Sólyom 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: 176 fm 

 Szélesség: 3,5 m 

 Felület: 561 m2 

A pályázati költségvetés 

 Tervek: bruttó 381.000 Ft 

 Útépítés: bruttó 19.993.496 Ft 

 Műszaki ellenőr: bruttó 444.500 Ft 

 Nyilvánosság: bruttó 381.000 Ft 

 Mindösszesen: bruttó 21.199.996 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. 

 

ÖRDÖGÁROK PATAK BELTERÜLETI SZAKASZÁNAK REKONSTRUKCIÓJA (TOP_PLUSZ-1.2.1-21 UNIÓS PÁLYÁZAT) 

A Képviselő-testület – figyelembe véve az éghajlatváltozás miatt megszaporodó villámárvizek veszélyét – részletes 

vizsgálatot kezdett az Ördögárok patak belterületi szakaszán, mely az Önkormányzat tulajdonában áll. A patakmeder 

helyzetének értékelésére vízügyi szakembert kért fel. Ezzel párhuzamosan a patakmeder menti fák állapotának 

előzetes felmérését is elvégeztette dendrológiai szakemberekkel. 

A fentiek alapján rögzítésre került az intézkedési terv, mellyel a patak meder jó karba hozható, figyelembe véve a 

fenntarthatóság elvét és a biztonságos vízvisszatartás ökológiai igényét. Ezek a következők: 

 Patak meder rendbe tétele (tisztítása, profilozása), partoldalak szükség szerinti stabilizálása (terméskővel) 

 A patak mentén végig elhelyezkedő, elöregedett (és balesetveszélyes) fűzfák kivágása és új honos, 

lombhullató fák ültetése 

 Vízvisszatartást segítő vizilétesítmények (folyási sebesességet lassító műtárgyak) kialakítása, a meglévő 

folyást lassító létesítmények felújítása 

 Vizes élőhely kialakítása a Patak sétány elején található áteresz (gépkocsi átjáró) felett 

 A Patak sétány elején található áteresz korszerűsítése. (Az áteresz rossz kialakítása miatt felfogja a 

villámárvizek hordalékát, visszaduzzaszt és így elöntéssel fenyegeti a belterületi lakóingatlanokat.) 

 

A fentiekre vonatkozó projekttervet az Önkormányzat elkészíttette, mivel a fentiek megvalósítására támogatási 

kérelmet kíván benyújtani a Top Plusz-1.2.1. uniós pályázatra. A pályázat a települési kékinfrastruktúra fejlesztést 

(vízgazdálkodási beavatkozásokat) támogatja, azzal a fő céllal, hogy a belterületet veszélyeztető vízfolyás lokális 

vízkár elhárítást természetközeli megoldások alkalmazásával oldjuk meg. 

A pályázati kiírás megjelent, a pályázat benyújthatóságára vonatkozó határidőkre vonatkozó döntés még nem 

születetett meg. Természetesen a pályázati ablak felnyílásakor a pályázatot benyújtjuk, hiszen annak előkészítése 

megtörtént. 

 

 
Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2022. augusztus 


