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Remeteszőlős Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

Remeteszőlősi Falunapra
Időpont:

2013. szeptember 14. (szombat)

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

Programok

1600-1800 Kézműves alkotóasztal valamennyi korosztály  
számára

1630-2000 Ping-pong bajnokság
1600-1800 Ugrálóvár (Szőlőszem Óvoda felajánlásával)
1700-1800 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó 

autója és a Budakeszi Rendőrőrs járőrautója 
megtekinthető

1700-1740 Süni zenebölcsi (zenés foglalkozás kicsiknek)
1750-1755 Az új közösségi kemence bemutatása
1800-1900 Csalafintaságok (Óperenciás Bábszínház 

műsora)
1900-2200 USS Band - élőzene
1800-2000 Helyben főzött tárkonyos raguleves 

A közösségi kemencében sült vaddisznó – kóstoló
Helyben sütött kürtöskalács - kóstoló

1630-2200 Büfé

A támogató jegyek 1700–2000 óra között vásárolhatóak meg.



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Határozat 
száma

2013. ÁPRILIS 1. ÉS AUGUSZTUS 30. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK

23/2013. (IV.29.) A 2012. évi vagyonkataszterről
24/2013 (IV.29.) A 2014. évi költségvetési koncepcióról
25/2013. (IV.29.) A településképi véleményezési jogkörről 
26/2013. (IV.29.) A könyvtári feladatok ellátásáról
27/2013. (IV.29.) A 13-as bejáró felújításáról
28/2013. (IV.29.) A  Seregély  utca  Patak  sétány  és  Cinke  utca  közötti  szakaszára  vonatkozó  felújítási  lehetőségek 

megvizsgálásáról
29/2013. (IV.29.) A kényszerkaszálásra vonatkozó vállalkozási keretszerződés tudomásul vételéről
30/2013. (V.28.) Az építményadóra és a telekadóra vonatkozó új, megalkotandó rendeletek alapelveiről
31/2013. (V.28.) A közmeghallgatásról
32/2013. (V.28.) A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás megállapodásának módosításáról
33/2013. (V.28.) A Buda-környéki Önkormányzati Társulás megalapításában való részvételi szándékról
34/2013. (V.28.) A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával való közös feladatellátás társulási szintű megoldására 

vonatkozó tárgyalásokról
35/2013. (V.28.) A laboratóriumi szolgáltatás helyben történő biztosításáról
36/2013. (V.28.) A Keszeg utca 12. sz. előtti közterület területrészének esetleges értékesítéséről
37/2013. (V.28.) A települési értéktár létrehozásáról
38/2013. (VI.24.) A külterületi közigazgatási határ átvezetéséhez szükséges geodéziai munkákról és eljárási költségekről
39/2013. (VI.24.) önálló óvodai intézmény létrehozásának lehetőségeiről
40/2013. (VI.24.) közösségi kemence építéséről
41/2013. (VI.24.) a falunapról
42/2013. (VI.24.) a falunapra kibocsátott támogatói jegyekről
43/2013. (VI.24.) a falunapra kibocsátott támogatói jegyekből befolyt bevétel felhasználásáról
44/2013. (VI.24.) a falunapi programokról
45/2013. (VI.24.) az értéktár bizottság létrehozásáról
46/2013. (VI.24.) a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. javaslat kéréséről
47/2013. (VI.24.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni biztosításának kérdéséről
49/2013. (VII.16.) a helyi, önkormányzati adók rendszerének felülvizsgálatával kapcsolatban megfogalmazott alapelvek 

módosításáról
50/2013. (VII.16.) egy esetleges önálló óvodai intézmény megalapítási lehetőségeinek kivizsgálásáról
51/2013. (VII.16.) közösségi kemence építéséről
52/2013. (VII.16.) a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
53/2013. (VII.16.) hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötéséről az Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel
54/2013. (VII.16.) a Budakeszi Rendőrőrs járőr gépkocsi beszerzésének támogatásáról
55/2013. (VII.16.) a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatás kéréséről
56/2013. (VII.16.) a HÉSZ módosítására vonatkozó lakossági kezdeményezésről
57/2013. (VIII.26.) a 2013. I. félévi költségvetési beszámolóról
58/2013. (VIII.26.) a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
59/2013. (VIII.26.) a Szőlőszem Óvodába járó remeteszőlősi gyermekek keretlétszámának bővítéséről
60/2013. (VIII.26.) a Seregély utca útépítési kezdeményezésről
61/2013. (VIII.26.) a nem kötelező védőoltási programban való esetleges részvételi lehetőségekről
62/2013. (VIII.26.) a működőképességet szolgáló támogatási igényről

Rendelet száma 2013. ÁPRILIS 1. ÉS AUGUSZTUS 30. KÖZÖTT SZÜLETETT  RENDELETEK

5/2013. (IV.29.) a 2012. évi költségvetési zárszámadásról
6/2013. (VII.16.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2013. (VIII.26.) az Önkormányzat 2013. 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 posta címen.
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                   FALUNAP – 2013. SZEPTEMBER 14.

Örömmel  tájékoztatjuk a  kedves lakosokat  arról,  hogy a  2013.  évben is  folytatjuk a  8 éves  hagyományt  és  
megrendezzük a falunapot. A 2012. évi falunap kedvező tapasztalatai alapján idén is a Bodza-ligetben illetve az  
Önkormányzat  kertjében fogjuk tartani. A helyszín reményeink szerint családias környezetet fog biztosítani a 
falunapra.

A programokról néhány szó:

 Az immár hagyományos,  nagy népszerűségnek örvendő ping-pong versenyt  megismételjük. A falunapon 
1630-ig lehet jelentkezni a versenyre.

 A kézműves sátorban felnőttek és gyermekek egyaránt találnak kedvükhöz és korukhoz illő alkotási célt. Az 
anyagot és az eszközt biztosítjuk!

 A Szőlőszem Óvoda felajánlása  alapján a gyermekek délután ugrálóvárban élhetik ki  mozgásigényüket,  
szakképzett felügyelők mellett.

 A  legkisebb  korosztály  számára  zenés,  interaktív  műsort  tartunk,  szakelőadó  bevonásával,  a  Remete 
Csemete Alapítvány szervezésében.

 Nemcsak az iskolás korosztálynak, hanem a felnőtteknek is jó szórakozást jelent az Óperenciás Bábszínház  
Csalafintaságok című műsora.

 Az élő zenét remeteszőlősi és nagykovácsi zenészek biztosítják. Az USS zenekar a délutáni swing zene után 
változatos műfajú zenével szórakoztatja a kedves közönséget.

 Az  Önkormányzat  helyi  önkéntesek  által  készített  bográcsban  főtt  tárkonyos  ragulevessel,  a  közösségi  
kemencében sült vadhússal és parázson pirított kürtöskaláccsal vendégeli meg a falunap résztvevőit.

 A falunap ideje alatt büfé fog üzemelni.

Gyűjtés
A Képviselő-testület 42/2013. (VI.24.) önkormányzati  határozatában úgy döntött,  hogy a falunapon ismét  

támogatói jegyeket bocsát ki. A határozat a minimális árat határozta meg:
• 6 éves kor alatt ingyenes, 
• 6-14 év között: 300 Ft
• 14 év felett: 500 Ft

A támogatói  jegyet  vásárlók  egyedi  (erre  a  célra  készített)  karszalagot  és  étkezési  jegyet  kapnak,  mely  
felmutatásával fogyaszthatnak a falunapon elkészítendő ételek mindegyikéből.

A támogatói  jegyekből  befolyt  összeget  -  a Képviselő-testület  a 43/2013.  (VI.24.)  számú önkormányzati  
határozata szerint – a közösségi kemence továbbfejlesztési céljaira (pl. előtető kiépítése) használja fel. Ahogy  
arról  már  többször  tájékoztattuk  Önöket,  a  kemence  közösségi  munka  eredményeként  a  remeteszőlősi 
lakóközösség számára épült,  így minden ehhez kapcsolódó fejlesztés  az Önök kényelmét  fogja szolgálni.  A 
kemencével jelen újságban külön cikkben fogunk foglalkozni.

Ne feledjék, hogy a 2012. évi falunap gyűjtésének köszönhető az, hogy a Patak sétányi játszótéren ki tudtuk  
építeni a gyermekeknek az ivókutat.

Kérjük  tehát,  hogy  a  hozzájárulást  ne  költségtérítésnek,  hanem  egy  jó  cél  megvalósulásához történő 
minimális hozzájárulásnak tekintsék. Remeteszőlős jó híre abban is áll, hogy itt a lakosok és az Önkormányzat  
szinte  minden  közösségi  célú  létesítményt  összefogással  valósítanak  meg.  Reméljük  ez  a  szokás  mindig  
megmarad.

A támogatói  jegyekből  befolyt  összeg  nagysága  nyilván  meghatározza  a  fejlesztési  lehetőségeket,  de  az 
Önkormányzat természetesen a befolyt összeget kiegészíti a szükséges mértékig.

Ezúton  is  köszönjük  azoknak,  akik  önkéntes  munkájukat  felajánlották  a  falunap  megszervezése  és 
zökkenőmentes megvalósítása érdekében. 

Fontos  tudniuk:  a  falunapon  tálalt  levest,  a  töltött  húst  és  kürtöskalácsot  önkéntesek  készítik,  a 
gyermekprogramok lebonyolításában is helyi segítséget kapunk, de a pakoláshoz, sátrak felállításához is érkezik 
segítség a faluból.

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!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

VÁLTOZÁS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN  

A  lakossági  közszolgáltatások  területén  igen  jelentős  változások  történtek  az  elmúlt  években.  Ez 
különösképpen érvényes a hulladékszállítás területén. Az új hulladékgazdálkodási törvény (2012. évi CLXXXV. 
tv.)  alapvetően  új  helyzetet  teremtett  azzal,  hogy  2014.  évtől  csak  olyan  cég  végezhet  hulladékszállítási  
közszolgáltatást, amelynek többségi tulajdonosa az állam vagy egy önkormányzat és nonprofit módon működik. 
További jelentős változás, hogy bevezetésre került a hulladéklerakási járulék (melyet a közszolgáltató fizet meg),  
a hulladékdíj  hatósági  szabályozása  és a rezsidíj  csökkentés valamint  az útdíj,  melyet  a 3,5 tonna összsúlyú  
tehergépkocsik üzemeltetőjének kell megfizetni.

Ez  alapján  a  Saubermacher-Bicske  Kft.  2013.  november  30-i  hatállyal  felmondta  a  remeteszőlősi 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést a jelentősen megnövekedett terhek és a törvényi változások miatt,  
arra hivatkozva, hogy így csak veszteséggel tudja végezni a tevékenységét. A körülmények miatt a cég olyan  
helyzetbe  került,  hogy csak  az  alapszolgáltatást  (lakossági  hulladék  elszállítása)  tudja  végezni  a  felmondási  
időszakban, így az önként vállalt feladatokat (pl. rugalmas, házhoz menő lomtalanítás) már nem áll módjában  
teljesíteni.

Mivel a hulladékszállítási közszolgáltatás megszervezése kötelező önkormányzati feladat, így a felmerült 
problémát a Képviselő-testület igyekezett minél gyorsabban orvosolni. A megoldás keresése során figyelembe 
kellett venni azt, hogy a szóba jöhető cégeknek 2014-től a következő feltételeknek kell még megfelelnie:

• Állami vagy önkormányzati többségi tulajdon
• Nonprofit jelleggel működő cég
• Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik
• Hulladékszállítási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik
• Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítő okirattal rendelkezik.

Jelen helyzetben a fenti  feltételeknek a környéken gyakorlatilag csak egy cég felel  meg:  a Budapest 
Főváros  Önkormányzatának  100%-os tulajdonában álló  Fővárosi  Közterület  Fenntartó  Zrt.  által  megalapított 
Agglomerációs Hulladékkezelő Kft. Ez a cég minden fenti feltételnek megfelel.

A fentiek figyelembe vételével a Képviselő-testület 47/2013. (VI.24.) önkormányzati határozatában úgy 
döntött,  hogy  árajánlatot  kér  az  Agglomerációs  Üzletfejlesztési  Irodától  a  remeteszőlősi  hulladékszállítási 
közszolgáltatási ellátásra vonatkozóan. Az általuk adott ajánlat megfelel a rezsicsökkentést is figyelembe áraknak  
és  a  szükséges  szolgáltatásokat  is  biztosítják,  így  a  Képviselő-testület  53/2013.  (VII.16.)  önkormányzati  
határozatában  úgy  döntött,  hogy  2013.  október  1-től  az  Agglomerációs  Hulladékkezelő  Kft-t  bízza  meg  a  
hulladékszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásával.

Az ajánlat alapján a következők mondhatóak el az új közszolgáltató tevékenységéről:
 Árak (minden szolgáltatást magába foglal) a rezsidíj csökkentést is figyelembe véve:

 60 liter → 4.873 Ft + ÁFA / negyedév
 120 liter → 5.476 Ft + ÁFA / negyedév
 240 liter → 9.744 Ft + ÁFA / negyedév

 Lakossági hulladék gyűjtés hetente
 Szelektív hulladék házhozmenő gyűjtése havonta
 Hulladékgyűjtő sziget üzemeltetése
 Házhoz menő rugalmas lomtalanítás (max. 3 m3/ingatlan) évente egyszer
 Zöldhulladék gyűjtése évente egyszer
 Közterületi és buszmegállói hulladékgyűjtő edények ürítése két hetente

A  változás  részleteiről,  az  új  szerződések  megkötésének  körülményeiről  az  új  közszolgáltató 
írásban fogja Önöket tájékoztatni.

Ezúton hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a hulladékszállítás kötelezően igénybe veendő 
közszolgáltatás, így minden ingatlantulajdonos (hangsúlyozottan az életvitelszerűen itt lakók) kötelessége, hogy a  
hulladékszállítási szerződést megkösse és a szolgáltatást igénybe vegye. (Nem csak barátságtalan dolog a helyi  
közösséggel  szemben,  hanem  törvénytelen  is  az,  ha  valaki  az  otthon  keletkezett  hulladékait  a  köztéri  
szemetesekben helyezi el!)
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A HELYI ADÓRENDSZER KORREKCIÓJA  

Az önkormányzati rendszer állami finanszírozási rendszere radikálisan átalakult a 2013. évben. Az Állam 
már csak a kötelező feladatok ellátására ad normatívát az önkormányzatoknak, de úgy, hogy ebből levonja az 
Állam  által  elvárt  önkormányzati  bevételeket  is.  Összegszerűen  ez  azt  jelenti,  hogy  a  2012.  évi  normatív  
bevételeink a 2013. évre  20.467.579 Ft összeggel csökkennek, vagyis ennyi bevételkiesésünk keletkezik.

Az  Önkormányzat  hosszú  távú  működőképességének  fenntartása  érdekében  a  Képviselő-testület 
áttekintette  az  anyagi  lehetőségeit  és  láthatóvá  vált,  hogy a  kiadások  radikális  csökkentése  (1  és  ½ státusz 
megszüntetése,  költözésből  adódó  megtakarítás,  önerőből  végzett  munkák)  mellett  szükséges  hozzányúlni  a 
bevételi oldalhoz is. Erre egy eszközt hagyott az Állam: a helyi adók korrigálását.

A 2013. februári ülésén a Képviselő-testület áttekintette Remeteszőlős Község helyi adóinak helyzetét és  
17/2013. (II.25.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy megvizsgálja a jelenlegi helyi adó rendszert és  
megkezdi az átalakításra vonatkozó előkészítő munkálatokat.

A vizsgálat eredményeként a Képviselő-testület 30/2013. (V.28.) önkormányzati határozatában rögzítette 
azokat az alapelveket, melyek mentén megkezdte a helyi adórendszer átalakítását. Ennek lényege, hogy az adó 
változatlanul hagyása mellett az öngondoskodáshoz szükséges társadalmi tehervállalás egyenletesebb legyen, 
a  kedvezményeket  csak azok vehessék igénybe,  akik az  adott  ingatlanok tulajdonosaként  és azok közeli 
rokonaiként állandó  lakosként élnek  Remeteszőlősön,  élvezve  a  közösség  által  nyújtott  előnyöket  és 
hozzájárulva a közösségi feladatok ellátásához.

A  Képviselő-testület  2013.  május  31-i  levelében  tájékoztatta  Önöket  a  tervezett  változásokról  és 
lehetőséget  biztosított  az  írásbeli  vélemény-nyilvánításra  és  a  helyi  adók  ügyében  2013.  június  20-án 
közmeghallgatást  is  tartott.  Az  itt  elhangzottak  figyelembe  vételével  a  Képviselő-testület  49/2013.  (VII.16.)  
önkormányzati határozatában finomított az adórendszer alapelvein, melyek így a következők:
Építményadó:

• Az építményadó mértéke (450 Ft/m2) változatlan marad.
• A bejelentett állandó lakos utáni kedvezmények:

 Bejelentett  lakos  tulajdonos  vagy  vagyoni  értékű  jog  jogosultja  (a  továbbiakban  együtt: 
tulajdonos) után járó adómentesség: 20 m2 (egy főig vehető igénybe)

 Bejelentett  lakos tulajdonos egyenesági  rokona (örökbe fogadott,  nevelt  és mostoha gyermek, 
valamint örökbefogadó, nevelő és mostoha szülő is), és oldalági rokona közül a testvére után járó 
adómentesség: 10 m2 

 Bejelentett lakos tulajdonos házastársa vagy élettársa után járó adómentesség: 10 m2

 A 70 év feletti lakosok további 10 m2 kedvezményre jogosultak. 
 Az adómentességek igénybevételének feltételei:
 A  kedvezmények  csak  állandó  lakcímmel  rendelkező  lakosok,  illetve  a  2.  pontban  definiált  közeli 

hozzátartozóik után vehetők igénybe.
 A kedvezményben  részesített  ingatlannak  csatornabekötéssel  kell  rendelkeznie,  ennek  hiánya  esetén 

számlával igazolni kell a szennyvíz elszállításának tényét legalább 20 m3/év/fő mennyiségben.
 A  kedvezményben  részesített  ingatlannak  érvényes  hulladékszállítási  szerződéssel  kell  rendelkeznie. 

Ennek hiánya esetén számlával igazolni kell a szolgáltató által biztosított hulladékszállításra alkalmas, 
zsák megvásárlását legalább 12 db/év/ingatlan mennyiségben (Ha az ingatlanon élők száma max. 2 fő és 
mindkét személy öregségi nyugdíjban részesül.)  

 A bejelentett  és a kedvezmény kiszámításánál  figyelembe vett  lakosnak nem lehet 1 évet  meghaladó 
lejárt köztartozása Remeteszőlős Község Önkormányzata felé.

 A  bejelentett  és  a  kedvezmény  kiszámításánál  figyelembe  vett  lakos  legalább  180  napja  állandó 
bejelentett lakos kell, hogy legyen Remeteszőlős Község területén.

 Minimum adó 30%. (Az ingatlanra kiszabható, kedvezmények nélkül kiszámított adó 30%-a.)
Telekadó:
A belterületi telek adójának mértéke 180 Ft/m2 összegre emelkedik.
A külterületi telekre is adót vet ki az Önkormányzat, melynek mértéke 50 Ft/m2 összegben kerül meghatározásra.
A külterületi telek művelési ágnak megfelelő művelés esetén adómentességet élvez.

A tervezett  változtatások tehát  a  Képviselő-testület  afelőli  meggyőződését  tükrözik,  hogy ha minden 
polgár eleget tesz a közösség fenntartásához szükséges terhek vállalásának, akkor nincs szükség az adó emelésre.  
A Képviselő-testület a szeptember-októberi időszakban kidolgozza az új rendeletet, így 2014. januárjától fognak 
életbe lépni a szabályozások.
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ÓVODAI ELLÁTÁS KÉRDÉSE  

Remeteszőlős Községben örvendetesen magas a születések és ebből következően a kisgyermekek száma. 
Remeteszőlős Pest Megye egyik legfiatalabb települése atekintetben is, hogy itt jut majdnem legtöbb gyermek a  
keresőképes lakosságra.  Érdekességként bemutatjuk a Remeteszőlős Község területén a 0-6 éves gyermekek 
számát.

Születési dátum Kor Létszám Korosztály

2012.09.01 - 2013.06.24 0-1 év 5 fő Óvodába  lépő  korosztály  a 
következő években: 16 fő2011.09.01 - 2012.09.01 1-2 év 7 fő

2010.09.01 - 2011.09.01 2-3 év 4 fő

2009.09.01 - 2010.09.01 3-4 év 7 fő Óvodába járó gyermekek: 35 fő

2008.09.01 - 2009.09.01 4-5 év 16 fő

2007.09.01 - 2009.09.01 5-6 év 12 fő

A sok gyermek örvendetes tény számunkra, azonban egyben igen nagy feladatot is ad az Önkormányzat  
számára, hiszen ezeknek a gyermekeknek az óvodai ellátását biztosítani kell.  Jellemzően 20-25 fő egy adott  
évben a 3-6(7) éves remeteszőlősi gyermekek száma, akik az óvodai  rendszert igénybe veszik. Számukra az  
óvodai férőhely biztosítása egyre nehezebben megoldható feladatot jelent, különösképpen úgy, hogy a környéken 
kb. 400 férőhely  hiányzik. Ez az oka annak is, hogy  a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata kénytelen 
volt felmondani a közoktatási megállapodást velünk.

Nyilvánvaló, hogy hosszú távon új megoldást kell találnunk az óvodai kérdésre és ezzel kapcsolatban a 
Képviselő-testület megkezdte a tényfeltáró munkát. Egy dolog valószínűnek látszik: a remeteszőlősi gyermekek  
óvodai ellátását a legolcsóbb fajlagos költséggel egy saját intézmény keretein belül tudnánk biztosítani. Ez sem 
volna  olcsó  rendszer,  de  legalább  sokkal  több  gyermek  óvodai  ellátását  tudnánk  biztosítani  nagyjából 
ugyanannyiért.

A remeteszőlősi  gyermeklétszámokat  figyelembe  véve egy 25 fős  vegyes  óvodai  csoport  létrehozása 
volna reális,  amihez  2 óvónő és  egy dajka,  valamint  egy megbízásos  intézményvezető  (pl.  az  egyik  óvónő) 
alkalmazását ismeri el az állam, tehát erre normatívát ad, azonban az Önkormányzatnak tudni kell finanszírozni  
az egyéb költségeket (kiegészítő pedagógiai feladatok, épület üzemeltetés, adminisztráció, stb.). Ez azt jelenti,  
hogy a kb. 7,5 Mft-os normatíva mellé legalább 4,5 Mft-ot oda kell rakni az Önkormányzatnak (amit most is  
kifizet), de így ugyanazon a költségszinten akár a duplájára is emelhető az ellátható gyermeklétszám.

Az nyilvánvaló, hogy a jelenlegi állami finanszírozási és pályázati rendszer nem biztosít forrást új óvoda 
létrehozásához,  ezért  a  Képviselő-testület  azon  dolgozik,  hogy  bérleményként  találjon  olyan  engedélyekkel 
rendelkező óvodai helységet, ahol ki tudja alakítani az Önkormányzat az önálló intézményét a bérlemény által 
biztosított infrastruktúra felhasználásával.

A Képviselő-testület célja tehát, hogy a következő hónapokban részletes vizsgálattal próbálja megtalálni  
a  lehetőséget  a  fenti  célok  megvalósítására.  Nem feledjük el  azt  sem,  hogy a  településfejlesztési  koncepció 
kapcsán elvégzett kérdőíves közvélemény kutatás eredménye is azt mutatta, hogy intenzív lakossági igény van a  
remeteszőlősi óvoda kialakítására.

Ha a számítások azt igazolják, hogy az önálló intézmény hosszú távon fenntartható (elegendő forrás,  
megfelelő létszámú gyermek) és találunk olyan intézményt,  ahol az Önkormányzat  tud megfelelő engedéllyel  
rendelkező  óvodai  helységet  találni,  akkor  talán  már  2014.  őszén  elképzelhető  az  új  remeteszőlősi  csoport 
megnyitása. A vizsgálat eredményeiről természetesen tájékoztatni fogjuk Önöket.

REMETESZ L SŐ Ő  A BUDA-KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ALAPÍTÓ TAGJA  

A kistérségi rendszer megszűnésével párhuzamosan megszűnt a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi 
Társulás, melynek tagja volt Remeteszőlős Község Önkormányzata is. A törvény okozta változás azonban nem 
befolyásolja  azt  a  tényt,  hogy az  azonos  térségben lévő  települések  összefogással  és  együttműködéssel  sok  
kérdésben többre tudnak jutni, mint egyedül. 

Ezt szem előtt tartva a Budakeszi Járás Önkormányzatai megvizsgálták az együttműködés lehetőségét, 
hiszen annak csak akkor van értelme,  ha a tagönkormányzatok tartalommal  meg tudják tölteni a társulást.  A 
vizsgálatok során az alábbiakban láttak a polgármesterek együttműködési lehetőséget:

• szociális feladatok (emelt normatíva!)
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• közös közterület felügyelet
• közös területfejlesztési projektek
• közvilágítás karbantartásának közös megszervezése
• kötelező biztosítások társulás kereteiben történő megkötése stb.

Az együttműködés tehát több kérdéskörben jobb finanszírozást (magasabb normatíva) vagy alacsonyabb  
fajlagos költségeket jelent, illetve jelenthet, így az együttműködés célszerűnek mutatkozott. 

Nem elhanyagolandó az a tény se, hogy ilyen társulási együttműködések révén tud községünk bekerülni, 
illetve bent maradni az önkormányzatok mindennapi vérkeringésében.

A fentiek alapján 2013. május 31. megalakult a Buda-környéki Önkormányzati Társulás  az következő 
tagtelepülésekkel: 

 Biatorbágy
 Budajenő
 Budakeszi
 Herceghalom
 Nagykovácsi
 Páty
 Perbál
 Remeteszőlős
 Telki
 Tök

FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK

SEREGÉLY UTCA SZILÁRD BURKOLATÁNAK ÉS VÍZELVEZETÉSÉNEK KIÉPÍTÉSE LAKOSSÁGI ÖSSZEFOGÁSSAL  

A Seregély utca azon meredek utcák közé tartozik, mely nem rendelkezik szilárd burkolattal. A helyi  
lakosok és az Önkormányzat évek óta dolgozik azon, hogy az utca Patak sétány és Cinke utca közötti szakaszát  
összefogással megépítse, de hol a szervezettség mértéke, hol a forráshiány miatt  nem tudott megvalósulni az  
építkezés. Az idei évben teljesültek azok a feltételek, amik ahhoz kellenek, hogy az utcaszakasz megépüljön.

Mivel  az  útépítés  szervezése  már  tavasz  óta  folyamatban  van,  ezért  az  Önkormányzat  a  szükséges  
előkészítő munkálatokat el tudta végezni. Így a lakossági nyilatkozatok megszületését és a finanszírozási forrás  
létrejöttét követően rövid időn belül elkezdhető az útépítés.

A  beszerzési  eljárást  követően  a  Vértes-Út  Építő  és  Szolgáltató  Kft.  nyerte  meg  a  kivitelezési 
munkálatokat következő paraméterek mellett:

 Nettó vállalási ár: 2.368.138 Ft+ÁFA
 Kivitelezési határidő: 40 nap
 Garancia: 5 év
 A kivitelezés várható időszaka: 2013.09.15. - 2013.10.25.

A fentiek alapján örömmel tapasztalhatjuk, hogy a lakossági-önkormányzati együttműködés révén ismét  
megújul  egy utcánk.  A Seregély  utca  Patak  sétány és  Cinke  utca  közötti  szakasza,  valamint  a  Cinke  utcai  
csomópont a következő műszaki tartalommal épül ki:

 Szélesség: 3,25 m (szegéllyel együtt)
 Burkolat: 8 cm vastag térkő (kereszteződésben aszfalt)
 Vízelvezetés: padka, surrantó, vízláda, árok (csomópontban felszín alatti vízelvezetés)

MEGÚJULT AZ ÖNKORMÁNYZATI HONLAP  

Remeteszőlős Község Önkormányzatának honlapja már 2004. év óta üzemel, gyakorlatilag változatlan 
arculattal és struktúrával. A közterületek közösségi célú fejlesztése című pályázat (KMOP-5.2.1/A) keretében – 
kötelező arculati elemként – 2011-ben megtörtént a honlap felülvizsgálata, mely a következőket állapította meg:
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Elemzési egység Előny Hátrány (Hiba)
Első benyomás Gondozott, gyakran frissített idejétmúlt design
Célcsoport A  helyi  önkormányzati  hírek 

iránt  érdeklődő  igényeket 
kielégíti

A  községgel  kapcsolatos  egyéb  információkat  (vállalkozó, 
turista, kultúra) kis mértékben tartalmaz

Navigáció - Rossz struktúra, nehezen áttekinthető
Design Színvilág harmonikus Barátságtalan színek

Remeteszőlősi arculat nem jelenik meg
Tipográfia Betűtípusok, betűméretek öncélúnak hatnak
Tartalom Aktuális hírek megjelennek Sok a régi, fölösleges tartalom, hiányoznak a mai igényeket 

kielégítő link-ek (pl. térkép)

Általános javaslatként megfogalmazták, hogy az oldal átalakításra, megújításra szorul. A legfontosabb 
változtatások a design és a struktúra szempontjából szükségek, azon jó tulajdonság megtartása mellett, hogy a 
honlap házon belüli üzemeltetése továbbra is fenntartható legyen.

A fentiek alapján a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében külön keretet (200.000 Ft) biztosított 
a  honlap  megújítására.  Ennek  megfelelően  az  új  honlap  arculata  tavasz  elejére  elkészült  tavasz  végére  a 
honlapstruktúrát kialakítottuk és nyár közepére a szükséges tartalmakat is feltöltöttük.

Reményeink szerint az új honlap (változatlan címmel) szebb arculattal, átláthatóbb struktúrával és friss 
tartalmakkal várja Önöket.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK B VÍTÉSEŐ  

A Biofocus Bt. vérvételt végez és vizeletmintát vesz át heti két órában a Nagykovácsi, Száva utcai orvosi  
rendelőben. A mintákat elszállítja a megfelelő laboratóriumokba és az elkészült eredményeket is vissza juttatja a 
háziorvoshoz,  illetve  a  beteghez.  A  laboratóriumi  vizsgálat  díját  a  társadalombiztosítás  finanszírozza,  a 
laboratóriumi szolgáltatás helyben történő biztosításának a díját pedig Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata  
finanszírozza, a helyi lakokosok számára.

Ez a nem kötelező egészségügyi szolgáltatás nagy segítség mindenkinek, hiszen egy nyugdíjasnak vagy 
kismamának egyaránt hatalmas segítség ha vérvételre, illetve az eredmények elhozásáért nem kell beutaznia a  
János kórházba.

Mivel a szolgáltatást remeteszőlősi lakos végzi,  ezért felmerült  annak lehetősége, hogy Remeteszőlős 
Község Önkormányzata is beszáll lakosságszám arányosan a finanszírozásába, így téve lehetővé a szolgáltatás 
remetszőlősi hozzáférhetőségét. A Képviselő-testület 35/2013. (V.28.) önkormányzati határozatában úgy döntött,  
hogy a szolgáltatás helybeni biztosítása érdekében együttműködik Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával.

A fentiek alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2013. szeptember 1-től a helyben történő 
vérvétel  és  vizeletminta  átvétel  szolgáltatása  a  remeteszőlősi  lakosság  számára  is  elérhető  lesz.  
Szeptembertől tehát vérvételre nem kell  beutazni a városban, hanem helyben megtörténik a vérvétel illetve a  
vizeletminta átvétele és a vizsgálati eredményekért sem kell a városba utazni, mert az elkészült eredményeket is  
itt veheti át. 

A helybeni vizsgálatok főbb adatai a következők:
 Helyszín: Nagykovácsi, Száva utca 4. (orvosi rendelő)
 Időpont: minden kedden 8-10 óráig
 Díj: ingyenes

A KÖZÖSSÉGI KEMENCE MEGÉPÜLT  

Remeteszőlős  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  8/2013.  (I.28.)  önkormányzati  határozatában 
úgy döntött,  hogy az  egykori  Rácski-tanya  környezetét  közösségi  munkában  ki  kívánja  takarítani,  a  kinyert  
építőanyag kimentésével. Ezen felhatalmazás alapján a remeteszőlősi lakosok között önkénteseket toboroztunk, 
majd ezt követően a képviselők és az önkéntesek két alkalommal végeztek munkálatokat a tanya területén. Ebben 
térítésmentes segítséget nyújtott a Mátyus Kft. és a Zöldmoszkvics Kft. is. 

A munkálatok április  20-án és június  7-én zajlottak.  Az áprilisi  alkalommal  kb.  30 ember,  a júniusi  
alkalmon kb. 10 ember vett részt a közös munkában. Ennek eredményeképpen 7 raklap bontott téglát szállítottunk 
be a hivatalba, ami kb. 3500 téglát jelent. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves önkéntes segítő 
munkáját!
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A fentiek alapján megnyílt  a lehetőség a közösségi kemence megépítésére.  Ennek kapcsán egy helyi  
lakos jelezte, hogy testvére kemenceépítő mester, így ő kész lenne önköltségi áron a kemence megépítésére. A 
megfelelő műszaki tartalom kialakítása után a Képviselő-testület 51/2013. (VII.16.) határozatában úgy döntött,  
hogy megépíti a közösségi kemencét.

A  nyár  folyamán  Heckler  Iván  kemenceépítő  megépítette  a  közösségi  kemencét  az  Önkormányzat 
udvarán, az egykori Rácski-tanyából kimentett téglák igénybe vételével. A múlt emlékei tehát nem vesztek el,  
hanem átalakultak és a közösségi kemencébe beépülve szolgálnak minket tovább.
A kemencét a 2013. szeptember 14-én tartandó falunapunkon avatjuk fel hivatalosan. Ennek keretében egy helyi  
lakosunk vadhúst fog sütni a benne, melyet minden kedves falunapi résztvevő megkóstolhat.

A Képviselő-testület szándékai szerint a kemence a továbbiakban is a közösség célját fogja szolgálni.  
Terveink szerint a kemencét – a megfelelő szabályok betartása mellett – a remeteszőlősiek is használhatják majd,  
abban  az  esetben  ha  több  család  egyszerre  kéri  azt.  Ennek  részleteit  a  közeljövőben  a  Képviselő-testület  
kidolgozza majd  annak eredményét  közzé is  teszi.  Ezt  követően elindulhat  a  kemence  közösségi  használata.  
Reméljük, hogy ez is a helyi közösség erősödését fogja szolgálni.

HELYI HÍREK

KÖZBIZTONSÁG  

Remeteszőlős Község közbiztonsági helyzete a környező településekhez képest igen jó. A Pest Megyei 
Rendőrkapitányság adatszolgáltatása szerint 2012. január és 2013. május közötti időszakban 1 testi sértés és 4 
lopás történt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nyugodtan hátradőlhetünk. A kamerarendszer, a körzeti megbízott  
rendszeres  közterületi  járőrözése,  illetve  a  rendőrség  és  polgárőrség  közös  éjszakai  ellenőrzései  nyilván  
valamilyen szinten elriassza a bűnözőket, de nem ad 100%-os biztonságot számunkra.

Ezt igazolja az a sajnálatos tény, hogy 2013. augusztus 13-án hajnalban 3 házba betörtek egy speciális  
módszerrel:  a  műanyag  nyílászárót  kiégették a  zárnál  és így jutottak be a házakba.  A betörők a  földszinten  
található kicsi értékeket (pénz, ékszer, laptop) illetve a kocsikulcsokat, kaputávirányítókat emelték el. Egy helyről  
az autót is elvitték. Az eseményeket követően a Rendőrség és az Önkormányzat egyeztetése alapján minden éjjel  
folyamatos járőrt szerveztünk a faluban és intenzív igazoltatással igyekeztek kiszűrni a nem kívánatos elemeket.  
Talán ennek is köszönhető, hogy a következő időszakban nem ismétlődött meg az eset. A rendőrség a nyomok  
rögzítése és a kamerafelvételek beszerzését követően intenzíven nyomoz az ügyben.

Mint utólag kiderült volt aki látott különböző gyanús jeleket a bűncselekmény előtt, de az információk 
nem jutottak el az illetékesekhez. Fontos tanulságként meg kell állapítanunk,  leghatékonyabb védekezés az, ha 
mi magunk vigyázunk egymásra és megfontoljuk a következő javaslatok betartását:

 A felügyelet nélküli házak ablakait, ajtóit ne hagyják nyitva!
 Amennyiben rendelkezik riasztó rendszerrel, akkor azt a földszinten éjszakára kapcsolja be!
 Lehetőleg éjszakára ne hagyja elöl az értékeit, még akkor sem, ha otthon van!
 A gépkocsi  kulcsát,  a  kapu távirányítóját  és  az  egyéb  kulcsokat  lehetőleg  ne  a  bejárati  ajtó  mellett  

helyezze el!
 Ha a kerítésén, nyílászáróin rongálás, feszegetés jeleit látja, jelezze azt a körzeti megbízott rendőrnek 

illetve a közterület felügyelőnek, mert az egy későbbi betörés előjele is lehet!
 Segítsük szomszédainkat is azzal, hogy távollétük esetén átnézünk a kertjükbe!
 Kérjük támogass  a védekezést azzal,  hogy ha lehet a gyanús gépkocsik rendszámát,  típusát és színét  

jegyezze meg!
 Ha  bármilyen  gyanús  mozgást  tapasztal  saját  ingatlanán,  vagy  szomszédos  telkeken,  akkor  azonnal 

értesítse a körzeti megbízott rendőrt vagy a közterület felügyelőt! 

Kérünk ezért mindenkit, hogy a fentiek betartásával csökkentse a tolvajok esélyét!

Fontos telefonszámok:
Kürtösi Pál t.örm., körzeti megbízott: 70-327-63-68
Ilarion Lóránt közterület felügyelő: 20-548-44-03
Budakeszi Rendőrőrs: 23-450-007
Általános rendőrségi segélyvonal: 107
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JÓTÉKONYSÁGI KÖZBIZTONSÁGI BÁL A   BUDAKESZI REND RÖRSŐ  GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA  

A  Budakeszi  Rendőrőrs  Területén  Működő  Önkormányzatok  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési 
Bizottsága a közelmúltban elhatározta, hogy egy közös közbiztonsági jótékonysági bál megrendezését támogatja.  
Célja:  a  Budakeszi  Rendőrőrshöz  tartozó  települések  közbiztonsági  és  bűnmegelőzési  tevékenységének 
támogatása, valamint ennek érdekében egy Dacia Duster (1,6-os benzines) terepjáró gépkocsi vásárlása, melynek  
ára kb. 3,5 millió Ft.  Az elhatározás indoka, hogy a Budakeszi Rendőrőrs 210 km2-es működési területéhez, 
kilenc település  tartozik,  mintegy 50 ezer  fős  lakossággal.  A működési  terület  jelentős  része erdős,  hegyes,  
dombos, illetve mezőgazdasági művelés alatt áll,  amelyen terepjáró gépkocsi nélkül csak igen nehezen, vagy  
egyáltalán nem lehet hatékony bűnmegelőzési, illetve közbiztonsági járőr tevékenységet kifejteni.

A kitűzött  cél  elérése  érdekében közbiztonsági  bál  megrendezését  határozta  el  a  Bizottság,  melynek  
szervezését Budakeszi Város Önkormányzata vállalta magára.

A Bál teljes bevételét az e célra elkülönített bankszámlán gyűjtik, és a befolyt pénzösszeget kizárólag a  
terepjáró gépkocsi megvásárlására fordítják.

A bál helyszíne és ideje:
Globall Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.), 2013. szeptember 13. (péntek) este 19.00 óra.

Program röviden: 
Megnyitó, köszöntők, kb. egyórás műsor, vacsora, zene, tánc, tombola.

Meghívott vendégek lesznek: 
A közbiztonsági  bál  sikerének,  eredményességének  elősegítése  érdekében a  fővédnök dr.  Navracsics 

Tibor  miniszterelnök-helyettes,  közigazgatási  és  igazságügyi  miniszter  úr,  valamint  dr.  Pintér  Sándor 
belügyminiszter úr. Vendégek lesznek továbbá Gulyás Dénes és Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő 
urak, Pest megye  rendőrfőkapitánya,  a budaörsi rendőrkapitány,  a budakeszi rendőrőrsparancsnok, valamint a 
Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának tagjai, 
valamint vállalkozók, civil szervezetek vezetői.

A jótékonysági bál műsora:
A műsor  jelenleg  már  szervezés  alatt  áll.  Várható  fellépő,  támogató  művészek,  előadók:  Komáromi  

István, volt Pest megyei rendőrfőkapitány, nyugalmazott r. dandártábornok, Mága Zoltán, Mr. Jupiter (Molnár  
Gergely) világhírű bűvész, Détár Enikő, Gulyás Dénes. Az estet a Buda Környéki Televízió is közvetíteni fogja.

A támogatói jegyek megvásárlása:
A belépő ára: 15.000 Ft, mely összegből 10.500 Ft a fenti cél megvalósítását szolgálja, a többi a vacsora ára.
Felhívjuk a kedves figyelmüket arra, hogy a támogatói jegyek is vásárolhatóak 1.000 Ft összegért.
Tisztelettel  kérjük,  hogy  lehetőségeikhez  képest  anyagilag  (is)  szíveskedjenek  ezt  a  példamutató  és  nemes  
összefogást támogatni. Egyéb (tárgyi) tombola felajánlást is szívesen fogadnak a szervezők.

Budakeszi  Város  Önkormányzata  a  11742348-15390022-10147128 számú  „Közbiztonság  fejlesztése” 
megnevezésű számláján gyűjti a pénzbeli adományokat 2013. szeptember 13-ig. A beérkezett pénzadományokról  
igazolást állít ki, valamint támogatási megállapodást is köt az adományozóval.

Amennyiben kérdése vagy támogatói szándéka van, kérjük vegye fel a kapcsolatot Somlóváriné Schopper 
Éva budakeszi képviselő-asszonnyal, a közbiztonsági bál főszervezőjével, a következő elérhetőségeken:

 Mobil: 30-4987-600
 Telefon: 23-450-410
 e-mail: somi.hugi@freemail.hu

KASZÁLÁS  

Az eddigieknek megfelelően a Hivatal rendszeresen kaszálta a közterületeket. A munkálatok során saját 
eszközparkunkat használtuk, alkalmi munkavállalók bevonásával. A kiemelt közterületeken eddig 4 alkalommal,  
az egyéb közterületeken pedig 2 alkalommal végeztünk kaszálást. Szeptember első felében további egy kaszálást  
tervezünk.

10



A Hivatali Kirendeltség közel 36 ingatlan tulajdonosát szólította fel a kaszálásra, illetve a parlagfű elleni  
védekezésre.

Emlékeztetjük a tisztelt  olvasót  arra,  hogy az ingatlan előtt  található közterület  kaszálása az ingatlan  
tulajdonosának a feladata. Kérjük ennek teljesítésével segítse a falukép szépülését és a parlagfű elleni küzdelmet.

KÁTYÚZÁS  

Az  útépítések  előrehaladtával  folyamatosan  csökken  a  földutak  illetve  a  rossz  minőségű  aszfaltutak 
hossza. Az elmúlt  években több mint  3,5 km út újult meg,  de mindezek ellenére a 9 km-es úthálózat 60%-a 
további rendszeres gondozást igényel. Ennek érdekében az Önkormányzat a belterületi utak kátyúzását tavasszal  
és nyár végén elvégezte. Mivel jelentős kedvezménnyel jutottunk hideg aszfalthoz (finn aszfalt), ezért a javítani 
szükséges útszakaszok kátyúzását ezzel az anyaggal végeztük. Tapasztalataink szerint a finn aszfalttal történő 
javítás sokkal tartósabb, mintha bármilyen más anyaggal végeztük volna. 

Az idei szezonban 2 alkalommal történt kátyúzás, kb. 40 tonna hideg aszfaltot használtunk fel. A munka  
elvégzéséhez az önkormányzati teherautót használtuk fel, jelentős megtakarítást elérve ezzel. A kézi munkát 2 fő 
alkalmi munkavállaló végezte, egy képviselő szakmai irányításával.

A SIRÁLY UTCAI ÚTÉPÍTÉS RÉSZLETFIZETÉSE LEZÁRULÓBAN  

Remeteszőlős Község területén az első útépítés a Sirály utca, Rigó utca és Királyka utca területén zajlott,  
2009-ben. Ez volt az elő beruházás, mely lakossági-önkormányzati összefogással jött létre. Köszönettel tartozunk 
ezen utcák lakóinak, akik konstruktív hozzáállásukkal bebizonyították, hogy lehet és érdemes együttműködni az 
Önkormányzattal,  hiszen az  jó  eredménnyel  jár.  Ez a  jó  példa indította  el  a  további  útépítéseket  és  nagyon 
reméljük, hogy jövőben is lesz lehetőség az összefogással történő útépítésre.

Az  érdekeltségi  hozzájárulást  részletben  fizetők  a  lakáskassza  rendszeren  keresztül,  4  éves  
megtakarítással tettek eleget önként vállalt kötelezettségüknek. Ez a 4 év most jár le, így elmondhatjuk, hogy az  
útépítés finanszírozása idén zárul le.

Tájékoztatásul jelezzük a tisztelt érdekelteknek, hogy a részletfizetés lejártát követő 3 hónap múlva az  
Önkormányzat  leigényli  a 4 éves megtakarításból és az állami támogatásból összetevődött összeget,  majd ezt  
követően elszámol az érdekeltekkel. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves érdekeltnek azt, hogy 4 
éven keresztül becsülettel eleget tett vállalt kötelezettségének és pontos részletfizetésével a 4 év alatt a szükséges  
érdekeltségi hozzájárulást összegyűjtötte.

Ezúton jelezzük mindenkinek, hogy abban a nem remélt esetben, ha valaki a 4 év alatt olyan jelentős 
elmaradásba került a részletfizetésekkel, hogy az állami támogatástól is elesett, kénytelen az Önkormányzat az 
érdekeltségi hozzájárulást egyéb módon behajtani.  Ennek jogalapját az érdekeltségi hozzájárulást fizető és az  
Önkormányzat között létrejött szerződés képezi.

A NAGYKOVÁCSI SÓLYMOK SPORTEGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

Kedves Remeteszőlősi szülők, gyerekek!

A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület szeretettel várja a labdarúgás és kézilabda iránt érdeklődő
gyerekek jelentkezését szakosztályaiba!

Egyesületünkben szakképzett, szakmai tapasztalattal rendelkező edzők foglalkoznak jelenleg a 2003-tól 2008-ig 
(labdarúgás) és a 2002-től 2004-ig (kézilabda) korosztályokkal.

Edzések  hétfőn  és  szerdán  (kézilabda)  valamint  kedden,  csütörtökön  és  pénteken  (labdarúgás,  korosztálytól 
függően).
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Minden lányt és fiút szívesen lát az egyesület, akik mozogni, sportolni szeretnének!

Érdeklődni Herold Istvánnál a 20/439-0111 vagy Fodor Attilánál a 70/4549764-es telefonszámon.

REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY HÍREI

Alapítványunk  működésének  ötödik  évében  igyekszik  megvalósítani  célkitűzéseit,  amelyeket  a  szervezet  
létrehozásakor megfogalmaztunk.  Havi rendszerességgel szervezünk a remeteszőlősi családoknak tartalmas és  
hasznos  szabadidős tevékenységeket,  nagy hangsúlyt  helyezünk  közösségformáló  programok  szervezésére  és 
szemléletformáló akcióink során felhívjuk a figyelmet a természet védelmére, a hulladékhasznosítás és megelőzés  
kérdéseire.

2013.  első félévében is  sok izgalmas programmal  vártuk a családokat: vadak nyomait  lestük meg kirándulás  
közben, a Föld napján szépítettük környezetünket és nyárköszöntő kalandozásokat szerveztünk.

A programjainkon készült fotókat a www.remetecsemete.hu honlapon bárki megtekintheti.

Az előttünk álló őszre is több programot szervezünk.

Szeptemberben 14-én a falunapon alkotóműhelyünkben textilfestéssel készülünk az új tanévre, a legkisebbeket 
pedig sünizene várja hangszerekkel, dalokkal, mondókákkal.

Októberben 12-én, szombaton 9-12 óráig bolhapiacot tartunk a Bodzaligetben (Vénusz utca 8-10.) ahol 
fölöslegessé vált tárgyainkat cserélhetjük el hasznos dolgokra. 
Ha
• már kicsordul a gyerekjáték a lakásból
• a megunt ruha, kinőtt gyerekruha csak útban van
• sok a régi kedvenc, aminek már nincs helye
• szerszámtól, kisgéptől, bútortól, dísztárgytól szabadulnál
• a nászajándékba kapott sokadik konyhai eszközt csak kerülgeted
• kevés a zsebpénzed, de sok a cuccod, amit már nem használsz,

akkor hozd el, add el, cseréld el!

Használt ruhák (gyerek és felnőtt), játékok, könyvek, kerti és konyhai eszközök, szerszámok, bútorok, 
elektronikai cikkek, használati tárgyak, elfekvő kincsek, feledésbe merült egykori kedvencek, saját készítésű 
lekvárok, szörpök, sütik, ékszerek várják új gazdáikat!

További programjaink megtalálhatók a www.remetecsemete.hu oldalunkon. 

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit programjainkra!

Remete Csemete Alapítvány
info@remetecsemete.com
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