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Hírmondó 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának tájékoztató lapja 

 

2014. szeptember 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 
 

Remeteszőlősi Falunapra 
 

Időpont: 2014. szeptember 13. (szombat) 
 

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

Programok 

1600-1730 Családi akadályverseny 6 állomással 

1600-1800 Tűzzománc készítés 

1600-1800 Ugrálóvár (Szőlőszem Óvoda felajánlásával) 

1700-1745 Térzene a NYUGI zenekarral 

1800-1845 Szalay Krisztina művésznő vezetésével a KÖSZI 

gyermekszínjátszó kör előadása: HRRR interaktív 

vígjáték 

1600-1900  Egészségügyi szűrővizsgálat a Főnix-Med Zrt. 

támogatásával (csontsűrűség és bőrgyógyászati  

szűrővizsgálat) 

1900-2200 3. figyelmeztetés színész zenekar - élőzene 

Étkek 1800-2000 között: 

  Helyben főzött raguleves vagy babgulyás 

 A közösségi kemencében sült vaddisznó – kóstoló  

 Helyben sütött fánk – kóstoló 

 Az italokat a Vidám Barkasz Mozgó Büfé biztosítja.  

A támogató jegyek 1700–2000 óra között vásárolhatóak meg. A 

jegyvásárlók karszalagot kapnak és jegyeket kapnak, mely 

feljogosítja őket a helyben készült étkek fogyasztására. 

A támogató jegyek 1700–2000 óra között vásárolhatóak meg. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Határozat száma 2014. ÁPRILIS 1. ÉS SZEPTEMBER 5. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 
28/2014. (IV.28.) kasza beszerzéséről 

29/2014. (IV.28.) könyvmegálló létesítéséről az Örkény telefonfülke mellett 

30/2014. (IV.28.) az Erkel Ferenc Művelődési Központ kérelméről 

31/2014. (IV.28.) a földhivatali kártérítési perre vonatkozó fellebbezésről 

32/2014. (IV.28.) a „Megújulnak köztereink” című térkövezési pályázat műszaki tartalmáról 

33/2014. (IV.28.) a „Megújulnak köztereink” című térkövezési pályázat kapcsán szükséges önkormányzati 

feladatokról 

34/2014. (IV.28.) a Remeteszőlősi Víz- és Csatornamű Társulat engedményezési nyilatkozatának 

befogadásáról 

35/2014. (V.27.) a 2013. évi vagyonkataszterről 

36/2014. (V.27.) 
a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

37/2014. (V.27.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

38/2014. (V.27.) 
az ÉTV Kft. ellen tulajdonjog megállapítása iránt indított pertől való elállásról 

39/2014. (V.27.) 
az ÉTV Kft. tulajdonában álló vízhálózat után fizetendő közterület használati díjról 

40/2014. (V.27.) a vízhálózat kisajátításának kérdéséről 

41/2014. (V.27.) a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázatról 

42/2014. (V.27.) a Vénusz utcai útépítésről 

43/2014. (V.27.) a Nyugdíjas Napról 

44/2014. (V.27.) az ELMŰ gallyazási tevékenységéről 

45/2014. (V.27.) „A hely, ahol élünk” című rajzpályázat eredményéről 

46/2014. (VI.30.) a Budakeszi Rendőrőrs parancsnok kinevezésének támogatásáról  

47/2014. (VI.30.) a 2014. évi közbeszerzési tervről 

48/2014. (VI.30.) a falunapról 

49/2014. (VI.30.) támogatói jegyek kibocsátásáról a falunapra 

50/2014. (VI.30.) légkondicionáló beszerzéséről 

54/2014. (VII.15.) a falunap programelemeinek jóváhagyásáról 

56/2014. (VIII.7.) a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról 

57/2014. (VIII.7.) a BKK Zrt. megkeresésére írt válaszlevél jóváhagyásáról 

58/2014. (VIII.7.) a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázatról 

59/2014. (IX.3.) a vagyonkataszter módosításáról 

60/2014. (IX.3.) a vízhálózat 40%-ának ellenérték fejében történő átvételéről 

61/2014. (IX.3.) a vízhálózat 60%-ának térítésmentes átvételéről 

62/2014. (IX.3.) a Vénusz utca végén található közkifolyó megszüntetéséről 

 

Rendelet száma 2014. ÁPRILIS 1. ÉS SZEPTEMBER 5. KÖZÖTT SZÜLETETT  RENDELETEK 

6/2014. (IV.28.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

7/2014. (V.27.) a 2013. évi költségvetési zárszámadásról 

8/2014. (VI.30.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

9/2014. (VI.30.) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.29.) 

önkormányzati rendelet 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. 

 

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 – 2014. SZEPTEMBER 14. 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzata 9. alkalommal rendezi meg a falunapot, folytatva azt a hagyományt, amit 

2005. évben Muhari Kálmán polgármester úr és az akkori Képviselő-testület elindított. A 2012. és 2013. évi 

falunapok kedvező tapasztalatai alapján idén is a Bodza-ligetben illetve az Önkormányzat kertjében fogjuk 

tartani. Reményeink és szándékunk szerint a programok a családok minden tagjának - kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt - szórakozást fog nyújtani. 

 

A programokról néhány szó: 

 A Remete Csemete Alapítvány szervezésében családi akadályverseny 6 állomásból fog állni, amelyeknél 

minden résztvevő próbára teheti ügyességét, memóriáját és Remeteszőlősről szóló ismerteit. Az 

akadályversenyt teljesítők kedves jutalomba részesülnek. A versenyre falunapon 1700-ig lehet jelentkezni. 

 A kézműveskedés kedvelői egyedi tűzzománc ékszereket készíthetnek maguknak vagy szeretteiknek. A 

tűzzománcozást gyermek és felnőtt egyaránt kipróbálhatja, térítésmentesen. 

 A Szőlőszem Óvoda felajánlása alapján a gyermekek délután ugrálóvárban élhetik ki mozgásigényüket, 

szakképzett felügyelők mellett. 

 A falunap új elemmel bővül a tavaszi egészségnap tapasztalatai alapján: a legnépszerűbb szűrővizsgálatokat 

(csontsűrűség vizsgálat, bőrgyógyászati és szemészeti szűrővizsgálat) elvégeztetheti a védőnői rendelőben, 

hosszú várakozási idő nélkül. A vizsgálatok elvégzését a Főnix-Med Zrt. ajánlotta fel Önkormányzatunk 

számára, térítésmentesen.  

 Délutáni térzenét hallgathatunk a remeteszőlősi tagokkal is bíró NYUGI zenekartól. 

 Szalay Krisztina művésznő vezetésével működő KÖSZI gyermekszínjátszó kör előadásában tekinthetjük 

meg a HRRR interaktív vígjátékot, mely gyermeknek és felnőttnek egyaránt tartalmas szórakozást fog 

jelenteni. 

 Az esti talpalávaló zenét a Cserna Antal által vezetett 3. figyelmeztetés színészzenekar fogja nyújtani 

számunkra. 

 Az Önkormányzat helyi önkéntesek által készített bográcsban főtt tárkonyos ragulevessel, a közösségi 

kemencében sült vadhússal és helyben sült fánkkal vendégeli meg a falunap résztvevőit. 

 A falunap ideje alatt a retro hangulatot sugárzó Vidám Barkasz Mozgó Büfében lesz lehetőség ital 

vásárlására. 

 

 

Gyűjtés 

A Képviselő-testület 49/2014. (VI.30.) 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 és étkezési jegyet 

kapnak, mely felmutatásával fogyaszthatnak a falunapon elkészítendő ételek mindegyikéből. 

A támogatói jegyekből befolyt összeget a Képviselő-testület - a 49/2014. (VI.30.) számú önkormányzati 

határozata szerint - az Önkormányzat kerítésének közterületi oldalára telepített közkút kiépítésére használja föl.  

 

A közkutat a közösségi munkával elbontott Rácski tanyából kinyert téglából építjük ki, így a Remeteszőlős 

egykori legrégibb épületének építőanyaga újra hasznosításra kerül, közösségi célokra. 

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. 

 

Fontos tudniuk: a falunapon tálalt levest, a sülthúst és fánkot önkéntesek készítik, a gyermekprogramok 

lebonyolításában is helyi segítséget kapunk, de a pakoláshoz, sátrak felállításához is érkezik segítség a faluból. 

Ezúton is köszönjük azoknak, akik önkéntes munkájukat felajánlották a falunap megszervezése és 

zökkenőmentes megvalósítása érdekében.  

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 

 
A REMETESZŐLŐSI VÍZHÁLÓZAT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN 

 A remeteszőlősi vízhálózat megépülése volt az első olyan helyi beruházás, mely során bizonyította 

Remeteszőlős (akkor még Nagykovácsi részeként), hogy lakossági összefogással sok mindenre képes. Az 1995. 

évi vízhálózat építés teljes költségét az akkori ingatlantulajdonosok fizették ki az akkor Társulat szervezésében. A 

helyiek által finanszírozott vízhálózat kiépítését követően azonban az üzemeltető, az ÉTV Kft. vette 

nyilvántartásba, saját vagyonként. 

 A vízhálózat tulajdonjogáért 2007. óta folytak különböző jogi eljárások, mert úgy gondoltuk, hogy a 

lakosság által megfinanszírozott vízhálózat tulajdonjoga nem egy magáncéget, hanem a lakosságot illetve ezen 

keresztül az Önkormányzatot illeti. A 6 évig tartó pereskedést első fokon Remeteszőlős Község Önkormányzata 

nyerte meg, azonban a fellebviteli bíróság jogerős ítéletében úgy döntött, hogy Remeteszőlős nem lehet perképes 

az ügyben, mivel a vízhálózat létesítésekor  Remeteszőlős Község Önkormányzata még nem létezett. 

 
 Mindeközben a 2011. év végén megszületett a a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

Törvény, melynek 6.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „Víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat 

tulajdonába tartozhat.”. Ezen követelmény teljesítésére a törvény a 2013. december 31-i határidőt állapította meg. 

 A törvény megteremtette a jogi hátterét a vízhálózat térítésmentes átadásának is, azonban ezt nem tette 

kötelezővé a szolgáltatók számára. Ennek megfelelően az ÉTV Kft. az elmúlt időszakig csak azt ajánlotta fel, 

hogy a nyilvántartási értéken – azaz 11.384.227 Ft összegért – hajlandóak átadni Önkormányzatunk számára a 

vízhálózat tulajdonjogát. Ez azt jelentette volna, hogy kétszer fizetjük ki a vízhálózatot, így Képviselő-testület 

nem fogadta el az ajánlatot és rögzítette, hogy csak az ingyenes vagyonátadást hajlandó elfogadni. 

 A tárgyalások során többször jeleztük az ÉTV Kft. felé, hogy az átadás sikertelensége esetén az állam 

fogja kisajátítani a vízhálózatot. A remeteszőlősi álláspont nyomatékosítása érdekében – figyelembe véve a 

törvényi előírásokat – 2014. júniusában bejelentettük az állami kisajátítást koordináló MNV Zrt. felé, hogy a 

vízhálózat átadása nem történt meg. 

 
 Az ÉTV Kft. taggyűlése az térítésmentes átadás érdekében nyáron több alkalommal összegyűlt, végül 

elfogadta azt a megoldást, mely alapján a remeteszőlősi vízhálózat pénzforgalom nélkül kerül az Önkormányzat 

tulajdonába. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy vízhálózat 19 év után azok tulajdonába kerül vissza, akik a 

beruházást finanszírozták, így Remeteszőlős Község közvagyonává válik. 

 
 Ennek kapcsán gyakran felmerülő lakossági kérdés, hogy akkor a a víz- és csatornadíjak csökkennek-e? 

A jelenlegi jogi szabályozási környezet ismeretében azt mondhatjuk, hogy 2015. január 1-től a víz- és 

csatornadíjak hatósági díjasak lesznek (regionális rendszerben), ahol az árhatósági jogkört az Energia Hivatal 

javaslata alapján a Földművelésügyi Miniszter gyakorolja. A hírek szerint az agglomerációs települések 

közműdíjai esetén a budapesti díjak lesznek a viszonyításai pontok. 

 
 

A REMETESZŐLŐSI KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁTVEZETÉSE 

 A Pest Megyei Bíróság 2008. március 4-én 10.P.24.928’2003. számú jogerős végzésében hagyta jóvá 

Remeteszőlős Község új közigazgatási határait. A közigazgatási határt a Földhivatalnak hivatalból át kellett volna 

vezetni, azonban ez nem történt meg. Remeteszőlős Község Önkormányzata ezért beadvánnyal fordult a 

Földhivatal felé, aki többszöri fellebbezés után elutasította a közigazgatási határ átvezetését.  

 Ezt nyilván nem fogadhatta el Önkormányzatunk, így közigazgatási  bírósághoz fordultunk. A  Budapest 

Környéki Törvényszék  Önkormányzatunknak adott igazat és megsemmisítette a Budakörnyéki Földhivatal 

valamint a Pest Megyei Földhivatal számú határozatait és visszahelyezte az ügyet a Budakörnyéki 

Földhivatalhoz. 

 A fentiek alapján 2012-ben a Budakörnyéki Földhivatal folytatta a 2008-ban megkezdett eljárást, 

azonban ugyanazon okok miatt elutasította a közigazgatási határ átvezetését, a  Budapest Környéki Törvényszék 

végzésében leírtak ellenére. Az eljárást megfellebbeztük, azonban a  Pest Megyei Földhivatal ismét elutasította 

kérelmünket. Az Önkormányzat a közigazgatási bíróságon ismét megtámadta a határozatokat, azonban ugyanaz a 

bíróság most ellentétes döntést hozott. 

 A Bírósági döntés miatt a 2013. évben egy teljesen új eljárást kellett az Önkormányzatnak indítania a 

közigazgatási határ átvezetésére. A 2008. év óta eltelt időszakban jelentős szakági jogszabály megváltozott, így 
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újra ki kellett dolgozni az átvezetéshez szükséges geodéziai dokumentumokat. Mindezeket elkészítve 2014. 

szeptember elejére értük el azt az állapotot – a Földhivatallal történt többszöri egyeztetés után – hogy 

benyújthattuk az új kérelmet. Ennek eredményeként várhatóan 2014. októberére megtörténik a közigazgatási 

határ átvezetése. A 6 éves folyamat végén elértük azt, hogy a jog szerinti közigazgatási területünk már tény 

szerűen (közhiteles ingatlannyilvántartás szintjén) is Remeteszőlős Község közigazgatási területévé váljon. 

 Az átvezetést követően hirtelen megemelkedik községünk lakosainak a száma, hiszen a volt Adyligeti-

laktanyához tartozó lakótelep is  Remeteszőlős közigazgatási területére kerül. Így év végén – várhatóan – a 

lakosságszámunk el fogja érni a kb. 850 főt. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET BESZÁMOLÓJA AZ ELMÚLT 4 ÉV MUNKÁJÁRÓL 

 

 Az önkormányzati választások 2014. október 12-én kerülnek megtartásra. A 2010-2014. évek közötti 

időszakra megválasztott Képviselő-testület munkája erre az időpontra lezárul. A Képviselő-testület törvény adta 

feladat, hogy beszámoljon az elmúlt 4 év munkájáról. Ennek alapján a polgármester és a képviselők az 

alábbiakban tájékoztatást ad a 2010. október 3. és a 2014. október 12. között eltelt időszakról. 

 

Polgármesteri összegzés 

  

 A mögöttünk álló 4 évben Remeteszőlős Község ismét bebizonyította, hogy a változó – kis települések 

számára nehezebb – jogi és igazgatási környezetben is életképes, sőt fejlődésre képes település. Úgy gondolom, 

hogy szép fejlődést tudhatunk magunk mögött az elmúlt 4 évben, de közös eredményünk. Remeteszőlős 

fenntartható fejlődési pályán van, elsősorban azért, mert a lakossági-önkormányzati összefogás jól működik. Ez 

persze azt is jelenti egyben, hogy van hová tovább fejlődnünk, de lehetünk büszkék arra, amit az elmúlt 4 illetve 

az elmúlt 15 évben közösen elértünk. 

Érdemes a 2010-2014. közötti időszakra visszatekintenünk, hiszen van mire emlékeznünk: 

 A 2010. év végére uniós pályázati és önkormányzati forrásból megépült a Patak sétányi 

játszótér, az Amúr utcai park, az Ördögárok-patak menti gyalogút és köztéri bútorokat kapott a 

Patak sétány.  

 Ebben az évben került átadásra a Remete Csemete Alapítvány, a remeteszőlősi civilek és az 

 Önkormányzat összefogásával létrehozott Bodza-liget, ami azóta fontos közösségi parkként 

 működik nemcsak a Remeteszőlősiek, hanem a környező települések lakosai számára. 

 A 2011. évben megépült a Patak sétány Ponty utca és Seregély utca, valamint a Csóka utca és 

Királyka utca közötti szakasza, térkőből (a lakossági közvélemény-kutatás eredményének 

megfelelően). Az útépítés uniós pályázati, lakossági és önkormányzati forrásból épület meg. 

A Patak sétány útépítése során kinyert kőzúzalékot a Remeteszőlős-Nagykovácsi között húzódó 

mezőgazdasági út felújítására használtuk fel, megteremtve a biztonságos kerékpározható útkapcsolatot a 

két község között. 

 Ugyanebben az évben 100%-os uniós pályázati támogatással egészségre nevelő programot 

 valósítottunk meg és megrendeztük az első Remeteszőlősi Egészségnapot. 

 Egy Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítéséből származó bevétel és a lakossági 

együttműködés révén megépítettük a Patak sétány hiányzó szakaszát (Madár utca és Csóka utca 

között), így a 2012. év végére megvalósult az a dédelgetett álom, hogy a Patak sétány szilárd 

burkolata és csapadékvíz elvezetése az út teljes hosszában megépült. Az akkor elvégzett – a 

2012. decemberi Hírmondóban megjelent - számvetés szerint a teljes bekerülési összeg bruttó 
187.415.001 forint volt, melyből 88.154.242 Ft összeget tett ki a pályázati támogatás és 99.260.759 Ft 

összeget pedig a lakossági és önkormányzati források (beleértve a lakossági források részletfizető 

részének önkormányzati előfinanszírozását). 

A 2012. évben épült meg a CBA előtti gyalogátkelőhely és a hozzá csatlakozó járdaszakasz is. Ugyanebben az 

évben – kényszerűség okán – az Önkormányzatnak igen rövid idő saját tulajdonú Hivatalt kellett kialakítani. Az 

Önkormányzat a lehető legkisebb kiadás érdekében a funkcionálisan megfelelő  irodakonténerekből alakította ki a 

Hivatalt. 

 A 2013. év az önkormányzati rendszer radikális átalakításának esztendője volt, ami az állami 

finanszírozási teljes megváltozását jelentette. Ebben az évben az állami normatívákból származó 

finanszírozás alig érte el a 6 millió forintot, így hatalmas bevételkieséssel (kb. 20 M Ft) kellett szembe 

nézni az Önkormányzatnak. Ennek ellenére saját (önkormányzati) forrásból sikerült felújítanunk a 13-as 
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kilométerkőnél található bejáró utat és lakossági-önkormányzati összefogással megépítettük a Seregély 

utca Cinke utcáig tartó szakaszát. 

Ugyanebben az évben kellett átállnunk a közös önkormányzati hivatali rendszerre (régi nevén körjegyzőség), ahol 

hosszú előkészítő munka után a járás 3 db 2.000 fő alatti települése létrehozta a Budajenői Közös Önkormányzati 

Hivatalt, melynek keretében kialakításra került a Remeteszőlősi Kirendeltség. Ennek köszönhetően megmaradt a 

lehetőség arra, hogy a helyi hivatalos ügyeket továbbra is helyben tudjuk intézni. 

Az Örkény-centenárium alkalmából Remeteszőlős Község területén létrehoztuk az interaktív Örkény-

emlékművet (telefonfülkét), melyet az Örkény család és az akkori kulturális államtitkár avatott fel. Azóta az 

Örkény novellákat tolmácsoló telefonfülke országos hírnévre tett szert és meglehetősen sok – az irodalom után 

érdeklődő – turistát vonz településünkre. 

 A 2014. évre az uniós pályázati források teljesen kiürültek, így Remeteszőlős számára fontos további 

fejlesztésekre támogatás nem volt megpályázható. A civil-önkormányzati együttműködés még így is 

tudott ebben az évben eredményt felmutatni: az Önkormányzat és a Remete Csemete Alapítvány 

együttműködésével megépítettük a Remeteszőlősi Könyvmegállót. A köztéri könyvtár mind a 

remeteszőlősiek, mind a környező települések lakosainak számára közkedvelt séta-cél. 

Bár ez közvetlenül látható eredmény, de előrelépésnek tekinthetjük, hogy 7 év küzdelem után a lakossági 

forrásból megépített vízhálózatot – melyet az ÉTV Kft. a saját vagyonaként tartotta nyilván – az Önkormányzat 

térítésmentesen visszakapja a Kft-től. 

Szintén adminisztratív, de stratégiailag fontos eredmény, hogy Remeteszőlős Község végleges közigazgatási 

határait átvezeti a Földhivatal. Így ingatlannyilvántartási szempontból is Remeteszőlős közigazgatási területévé 

válik a Nagykovácsi út északi oldalán található területek, Budapest határától a 13-as kilométerkőig. 

 

 Úgy gondolom, hogy az összefogás szép eredményeket tudott felmutatni az elmúlt 4 évben, azonban az is 

nagyon fontos volt az Önkormányzat számára, hogy a megépült műtárgyakat és a kialakított közterületeket 

megfelelő módon üzemeltesse. Elmondható, hogy ebben a ciklusban sikerült kialakítani a fenntartás rendszerét. A 

kaszálás, kátyúzás, hókotrás, hulladékgyűjtés és sok egyéb – talán nehezebben észrevehető – 

településüzemeltetési feladat ellátása most már rendszerszerűen működik. Bár ebben mindig van továbbfejlődési 

lehetőség, mégis úgy látom, hogy ebben sokat léptünk előre és nagy örömömre ebben partnerek az 

ingatlantulajdonosok is. 

 

 

Dr. Tóth Balázs alpolgármester beszámolója 

 
 Lassan vége a 2010-2014-es önkormányzati ciklusnak, úgy gondolom, a választópolgárok joggal 

kíváncsiak arra, az önkormányzati képviselők mit tettek községünkért, közösségünkért. A terjedelmi korlátok 

miatt dióhéjban csak a legfontosabb tevékenységeket vázolom jelen beszámolómban. Képviselőként és 

alpolgármesterként azt szoktam hangoztatni, hogy egy hajóban ülünk és evezünk, a képviselő-testület minden 

egyes tagjának kötelessége együttműködnie Remeteszőlős jelene és jövője érdekében. Alapvetően fontos sikernek 

könyvelem el a magam részéről, hogy adott esetben konstruktív vita árán is, de minden esetben sikerült 

megteremteni a közös nevezőt az elmúlt négy esztendő jelentős képviselő-testületi döntéseinél. Bizton állíthatom, 

hogy ennek eredményeképpen jelentős fejlesztések, beruházások valósulhattak meg, Remeteszőlős egyre szebb és 

egyre jobban élhető községgé vált.  

 Gazdasági és jogi végzettségeim, a gazdálkodás, a beruházások, illetve a közigazgatás és az 

önkormányzati gyakorlat terén megszerzett tapasztalataim úgy gondolom, használható  tudással és tapasztalattal 

gyarapították az elmúlt két önkormányzati ciklusban, tehát az eltelt nyolc évben az önkormányzat erőforrásait. 

Minden egyes jogi és gazdasági vonatkozású kérdésben, illetve a képviselő-testületi döntés-előkészítés és 

döntéshozatal során érdemben voltam képes állást foglalni, adott esetben érdemi módosításokat javasolva. 

Gyakorló ügyvédként térítésmentesen rendszeresen jogsegélyszolgálatot biztosítottam, illetve biztosítok a 

lakosság részére, melyet nagy örömömre igénybe is vettek. 

 Az elmúlt két önkormányzati ciklusban Remeteszőlősön megvalósult összes beruházás, így például a 

megépített utak, közparkok kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokat kivétel nélkül jómagam 

bonyolítottam le térítésmentesen közbeszerzési szakértőként, igen jelentős pénzösszegeket megtakarítva 

önkormányzatunknak, végeredményben az adófizető polgároknak, Önöknek.  

Remeteszőlős közbiztonságát prioritásként kezelve, kezdeményezője voltam az időközben külső tényezők miatt 

megszűnt körzeti megbízotti rendőri szolgálat Remeteszőlősön történő újbóli megteremtésének.  

 Mivel jómagam is sportolok aktívan, illetve a sport szponzorációjában jelentős tapasztalataim vannak, az 

elmúlt években mindig kiálltam a helyi gyermek- és felnőtt sportélet megteremtéséért, és lehetőség szerinti 

fejlődéséért, a helyi sportot szervező klub anyagi támogatásáért. 



7 

Különösen fontos kérdésként kezeltem a remeteszőlősi egészségnapok megrendezését, részt vállalva azok 

megszervezésében és lebonyolításában. 

 A remeteszőlősi legifjabbak, a kisgyermekek érdekében történő helyi társadalmi aktivitást minden 

esetben támogattam, képviselői döntéseimmel is. Képviselői indítványom testületi elfogadásának 

eredményeképpen az idei évtől kezdődően minden év októberében megünnepeljük az idősek napját, ezzel is 

kifejezve, hogy a községünkben élő idősebb nemzedéket nagyra becsüljük. 

 

Tisztelettel: Dr. Tóth Balázs képviselő, alpolgármester 

 

Petneházy Gábor képviselő beszámolója 

 
 Néhány mondatban én is beszámolnék az elmúlt négy évben képviselőként végzett munkáimról. Mint 

talán tudják a Képviselő-testület legrégebbi tagjaként jelenleg a Pénzügyi bizottság vezetője vagyok. Jelenthetem, 

hogy pénzünk az viszonylag kevés, de likviditási problémáink nincsenek, és a szigorú gazdálkodás révén mindig 

megteremtjük a forrást arra, amire kell. 

 Képviselőként fő feladatomként a Településünk üzemeltetését választottam, mivel a civil életben szerzett 

tapasztalataim révén ebben tudom a leghatékonyabban segíteni az Önkormányzat működését.. 

Tevékenységeimről pedig nem írnék sokat, csak néhány mondatban, hiszen az eredményeket Önök is látják. 

Annyi biztos hogy ami az utóbbi négy évben piciny, de gyönyörű falunkban, Remeteszőlősön történt ahhoz volt- 

van több-kevesebb közöm.  

 Amiből nem minden látható, de fontos: Hosszú évek után végre sikerült döntenünk az Önkormányzat 

eszközparkjának bővítésről, és elkezdtük annak fejlesztését. Beszereztünk egy használt terepjáró gépkocsit, 

melyet üzembe állítását követően hókotróvá fejlesztettünk, beszereztünk egyéb közterületi munkákhoz szükséges 

gépeket, szerszámokat. Mára elmondható, hogy szinte minden település üzemeltetetési feladatott az 

Önkormányzatunk old meg saját hatáskörben alvállalkozók bevonása nélkül, és ezzel jelentős megtakarításokat 

értünk el. Mint ahogy Önök is láthatják, a településünk képe a környékbeli átlagnál rendezettebb, a kaszálás egész 

nyáron át szinte folyamatosan zajlik, az ilyen-olyan módon létre jött közösségi tereinket is próbáljuk a viszonylag 

szerény keretből legalább szinten és rendben tartani. A házhozmenő szelektív hulladék gyűjtését is magunk 

végezzük, mellyel szintén jelentős összegeket takartunk meg. Legjelentősebb megtakarítást pedig a téli 

síkosságmentesítési munkák saját magunk által történő végzésével értük el, és a hatékonysága is lényegesen jobb. 

Nem kell 8-10 órát várnunk a Budapestről kiérkező hókotróra ami kb.:négyszeres mennyiségű szóróanyaggal 

végzi el az addigra letaposott hó eltávolítását, ezzel is környezetünket terhelve, és az árról még nem is beszélünk. 

 A településünk fejlesztésében is próbálunk minden lehető forintot megtakarítani, melynek eddigi utolsó 

példája a könyvmegállónk, mely létrejötte jól mutatja a összetartozás jeleit, és a racionalitást. Ezt azért 

elmesélem:  

Lakosságunk társadalmi munkában lebontotta az amúgy erősen baleset veszélyes „Rácski tanyát”, a használható 

anyagait raklapoztuk, és  az Önkormányzat udvarára szállítottuk. Azóta épült belőle kemence, társadalmi 

munkában, tűzrakó, és legutóbb szintén társadalmi munkában, a szerintem igen hangulatosra sikerült 

könyvmegálló is, és a maradék anyag felhasználására is van már ötlet. Köszönet ez úton is a összes 

résztvevőnek..  

Ötlet van még számos, de lejár a mandátum, majd következő testület folytatja. Az eddigi eredményeinket meg 

döntsék el önök. 

 

Tisztelettel: Petneházy Gábor képviselő, Püb. elnök 

 

Kőhalmi Alajos képviselő beszámolója 

 

 Abban a szerencsés helyzetben van részem, hogy a mai Remeteszőlős ősét jelentő zártkerti övezet 

létrehozása óta jelen vagyok községünkben. Megadatott nekem, hogy megélhessem ennek a szép községnek  

minden pillanatát. Láttam településünket kinőni a földből és láttam, hogy honnan hova érkeztünk. Biztosíthatom 

Önöket arról, hogy Remeteszőlős Község szép fejlődést futott be az elmúlt 43 évben és ez mind az itt élők 

szorgalmának és összefogásának volt köszönhető.  

 Az elmúlt 8 évben Képviselő-testületi tag voltam és úgy látom, hogy a képviselő-testületi munka 

eredményes volt. Főként azért, mert mindegyik képviselő tudta a maga tudásával és tapasztalatával segíteni a 

testületi munkát.  
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 Az én „szakterületem” alapvetően két fő részre oszlott: őslakosként a régebben itt élő (esetleg nyugdíjas) 

lakosokkal való kapcsolattartás, az egykori víziközmű beruházások aktív résztvevőjeként szerzett tapasztalatok 

felhasználása és műszaki végzettségem révén pedig a település kisebb-nagyobb műszaki beruházásainak segítése. 

 A több mint 40 éves itt tartózkodásom okán jól ismerem azt a generációt, akikkel együtt kezdtük 

Remeteszőlős megépítését. Ez a korosztály nyugdíjas, de most is jól ismerjük egymást, így természetes, hogy 

gondjaikat, bajaikat örömeiket. A nyugdíjas korosztállyal való kapcsolattartásom lehetővé tette, hogy a 

testületben én képviseljem kortársaimat. A Képviselő-testülettel igyekeztünk mindig megoldást találni a 

problémáikra. 

 Személyes közreműködője voltam a Remeteszőlős községi víz-, csatorna- és gázhálózat építési 

beruházásainak, így jól ismerem községünk műszaki és területi adottságait. Ezen ismereteket is felhasználva az 

elmúlt 4 évben történt önkormányzati beruházások során segíteni tudtam az építkezési és tervezési munkálatokat, 

különösen a mélyépítések során. A mindenkori utólagos víz-, csatorna- és gázbekötések esetében a 

hálózatépítések során szerzett tapasztalataimmal segítettem a tulajdonosok, a kivitelező és az Önkormányzat 

közötti információ áramlást. 

 Igyekeztem önkéntes (térítésmentes) munkákkal minél inkább hozzájárulni az építkezések és egyéb 

közterületi munkák megvalósulásához. Példaként megemlíteném a csapadékvíz elvezető rendszerek lakatos 

munkáinak elvégzését, a hókotróvá átalakított önkormányzati teherautó szerkezeti elemeinek kiépítést, az új 

önkormányzati hivatal kapuinak legyártását vagy a patak meder tisztításához kapcsolódó favágó munkák 

elvégzését. 

Az elmúlt 4 évben igyekeztem legjobb képességeimnek megfelelően segíteni településünk és Önkormányzatunk 

fejlődését. 

 

Tisztelettel: Kőhalmi Alajos képviselő 

 

Herold István képviselő beszámolója 

 

 Úgy gondolom kifejezetten sikeres négy évet zár a képviselő testület. Jómagam - és az egész 

testület polgármester úrral az élen - a Pénzügyi Bizottság tagjaként rendkívül szigorúan tekintettünk a 

pénzügyi fegyelemre, ezen belül a lehető leggazdaságosabb döntések meghozatalára. Nyugodt szívvel 

jelenthetem ki, hogy mind a szolgáltatások, mind a termék beszerzések terén a leghatékonyabb és 

legköltségkimélőbb lehetőségeket választottuk, óvva ezzel az Önkormányzat költségvetését.  

 Sarkalatos pont számomra Remeteszőlős biztonsága és az itt élők biztonságérzetének növelése.  A 

kialakított és hatékonyan müködő közterület felügyeleti rendszer mellett lelkes polgártársakkal 

járőrszolgálatot szerveztünk, hetente egy alkalommal egy-egy polgártárs járta végig a települést 

gyalogosan, biciklivel vagy járművel a szürkület beálltát követően. 

 Mindig igyekeztem a hozzám forduló lakosok kéréseit teljesíteni, felvetéseikre gyorsan megoldást 

találni. Feladatomnak tekintettem a civil szervezetekkel való kapcsolattartást és építést, különösképpen 

a nagycsaládos közösségre. A sportélet kialakítása területén is sikerült előrelépni, megalakítottuk a 

Sólymok Sportegyesületet, melynek egyik vezetője és utánpótlás edzője vagyok. Az eltelt másfél évet 

követően az egyesületben labdarúgás és kézilabda sportágakban már több mint száz gyermek sportol, 

ezen belül tizenöt remeteszőlősi család gyermekei. Az ő örömüket, élményeiket, testi-lelki és csapat 

fejlődésüket látni rendkivül örömteli élmény. 

 Az elmúlt négy évet igyekeztem néhány mondatban összefoglalni a Polgármesteri beszámoló 

kiegészítéseképpen. Ebben a szellemiségben és ezen gondolatokkal szeretném folytatni a munkámat 

amennyiben megtisztelnek bizalmukkal a továbbiakban. 

 

Üdvözlettel: Herold István 

 

 

FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK 

 
ÖNKORMÁNYZAT DIGITÁLIS SZAKRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 

A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal – mint igazgatási szerv – nevében a 3 tagönkormányzat 

(Budajenő, Tök és Remeteszőlős községek) valamint Budakeszi Város a KMOP-4.7.1. azonosítószámú, a 

Széchenyi terv keretében meghirdetett pályázaton 100%-os támogatást nyert a tagtelepülések szakigazgatási 
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feladatokat ellátó számítógépes rendszer felújítására. Ennek keretében a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

Remeteszőlős Községi Kirendeltsége 1.490.396 Ft+ÁFA összegű vissza nem térítendő támogatást nyert 4 db 

munkaállomás kialakításához (megújításához) szükséges korszerű számítógépekre, monitorokra, operációs 

rendszerekre, vírusvédelmi szoftverekre valamint 1 db multifunkcionális nagy nyomtatóra és szünetmentes 

tápegységekre. 

 Az így nyert összegből megvásárolt eszközök révén a 21. század követelményeinek megfelelő 

számítástechnikai rendszert tud kialakítani az Önkormányzati Hivatal, segítve ezzel az ügyfelek minél 

hatékonyabb kiszolgálását. 

 Az új munkaállomások várhatóan szeptemberben állnak üzembe. 

 

 

KÖNYVMEGÁLLÓ LÉTESÍTÉSE ÉS MŰVÉSZETI MAJÁLIS 

 Remeteszőlős Község Önkormányzata és a Remete Csemete Alapítvány együttműködésében a 

közösségi munkával létrehozott Bodza-liget területén, az Örkény telefonfülke mellett megépítette az első 

agglomerációs könyvmegálló. A könyvmegálló egyfajta utcakönyvtár, amely egy köztéren elhelyezett, 

könyvekkel feltöltött szekrény, ami mindenki számára nyitva áll, éjjel és nappal. Az erre sétáló a könyvmegállóba 

elhelyezett könyveket szabadon (és persze ingyenesen) olvasgathatja, az Örkény emlékfülke társaságában, a 

mellette lévő padokon. Sőt a nyitva álló szekrényből bárki kivehet egy könyvet, ha a kivett olvasmányt egy általa 

hozott könyvvel pótolja. A könyvmegálló "becsület kasszás", mert hiszünk abban, hogy aki az irodalmat szereti, 

az rossz ember nem lehet. 

A könyvmegállót a közösségi munkában elbontott Rácski tanya tégláiból építette meg az Önkormányzat és a 

Remete Csemete Alapítvány készítette el a belevaló könyves szekrényt. 

A könyvmegálló így nemcsak a kultúra melletti elkötelezettségünket szimbolizálja, hanem abbéli 

meggyőződésünket is, hogy a saját múltunk tiszteletére alapozó közösségi összefogás szép és értékes 

eredményeket tud szülni. 

 

A könyvmegálló létesítését azzal is megünnepeltük, hogy az - immár hagyományos - Művészeti Majálist a 

Könyvmegálló avatási ünnepségével együtt tartottuk meg.  

Az átadó ünnepséget és a Művészeti Majálist megtisztelte jelenlétével Örkény Istvánné, aki velünk együtt 

tekintette meg a remeteszőlősi gyermekek által előadott irodalmi és zenei darabokat.  

 
 

 

 

 

REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY HÍREI 

 

Legutóbb a Művészeti Juniálison találkoztunk, ahol sok szép előadással gazdagodtunk és a résztvevő 

gyerekek segítségével méltó módon ünnepeltük meg a Remeteszőlősi Könyvmegálló átadását. Nagy 

öröm számunkra, hogy a Könyvmegállóhoz állandóan érkeznek látogatók és a könyvek folyamatosan 

cserélődnek, új gazdára találnak. Legközelebb a Falunapon (szeptember 13-án) találkozunk, majd 

novemberben éjszakai kalandra hívunk: az ezeregyéjszaka meséi után újabb esti kalandok várnak 

mindenkire a Szurdokban (a korábbi képek a holnapunkon a galéria menüpontban tekinthetők meg).  

Honlapunk folyamatosan frissül, az aktuális eseményekről, hírekről ott is tájékozódhatnak, de szívesen 

küldünk e-mailt is és hamarosan követhetőek leszünk a facebookon is! 
 

További programjaink megtalálhatók a www.remetecsemete.hu oldalunkon.  

 

       

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit programjainkra! 

 

 
Remete Csemete Alapítvány 

info@remetecsemete.com 

 

mailto:info@remetecsemete.com
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TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS 

POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁRÓL 

 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-ére (vasárnapra) tűzte ki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választását. 

 

Választójog 

Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és 

európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a magyarországi 

lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is. A 

passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel 

rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg. Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból 

kizárt bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, illetve aki kiskorú. 

 

Kiket és hogyan választunk? 

2014. október 12-én a helyi önkormányzati képviselőket, a polgármestert és a megyei közgyűlés tagjait választjuk 

meg! 

A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben 

választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma 

(Remeteszőlősön 4), de szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. (Ha 4-nél többre 

szavaz, akkor szavazata érvénytelen lesz.) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők 

száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, 

hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 

A polgármester választása során csak egy jelöltre szavazhat. Az lesz a polgármester, aki a jelöltek közül a 

legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani. 

A megyei önkormányzati képviselőket a megyei listán választják. Listát pártok és egyéb egyesületek 

állíthatnak. Érvényesen szavazni egy listára lehet. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak 

mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5%-át megszerezték (közös 

lista esetén 10%, kettőnél több jelölő szervezet által állított lista esetén 15%).   

 

Választási kampány 

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. 

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 

150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 

A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. 

Plakát a kampányidőszakban – a lent ismertetett kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Épület falára, 

kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő hozzájárulásával lehet. A plakátot úgy kell 

elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. 

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00-ig köteles 

eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. 

 

Átjelentkezéssel szavazás 

A választópolgárok főszabályként lakóhelyükön szavazhatnak, de amennyiben Ön a lakóhely mellett 2014. június 

23-ig tartózkodási helyet is létesített, és tartózkodási helyének érvényességi legalább a szavazás napjáig tart, úgy 

átjelentkezéssel a bejelentett tartózkodási helyén szavazhat. 

Átjelentkezésre irányuló kérelmét 2014. október 10-én 16.00 óráig nyújthatja be a www.valasztas.hu oldalon, 

ügyfélkapun vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában. A kérelemhez szükséges 

formanyomtatvány letölthető a www.remeteszolos.hu oldalon.  

Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön, vagy Magyarországon, de nem bejelentett tartózkodási 

helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni. A helyi önkormányzati választásokon nincs 

lehetőség a külképviseleten történő szavazásra. 

 

Mozgóurna igénylése  

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, 

illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát 

kérhet. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna 

http://www.valasztas.hu/
http://www.remeteszolos.hu/
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igénylésére. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy 

a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.  

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazás napján 15.00 óráig lehet benyújtani. 2014. október 10-én 16 órát 

megelőzően a HVI-hez, vagy azt követően az SZSZB-hez kell a kérelmet leadni. A kérelem benyújtható 

személyesen vagy meghatalmazott útján, levélben, ügyfélkapun keresztül, vagy a www.valasztas.hu oldalon. A 

kérelemhez szükséges formanyomtatvány megtalálható a www.remeteszolos.hu honlapon is.  

 

A szavazás 

A szavazás 2014. október 12-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

A szavazás helye: Remeteszőlős Község Önkormányzata (2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.)  

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített szavazóköri névjegyzékben 

szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe – annak kinyomtatását és hitelesítését követően – választópolgárt nem 

lehet felvenni.  

A választópolgárt a szavazást megelőzően az SZSZB-nek azonosítania kell. A választópolgár igazolja 

személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.  
 

Személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:  

 magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány  

 magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény 

borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel ellátott)  

 magyar hatóság által külföldi állampolgárok számára kiállított személyazonosító igazolvány  

 magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyi igazolvány  

 más uniós tagállam által kiállított személyi igazolvány (nem magyar áp. választópolgár esetén)  

 magyar hatóság által kiállított vezetői engedély  

 magyar hatóság által kiállított útlevél  

 magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél  

 más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)  

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) 

nem alkalmas a személyazonosítás igazolására!  

Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:  

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)  

 lakcím bejelentésről szóló átvételi elismervény  

 régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet  

Személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok:  

 személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya hátoldala)  

 hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről  

 

Az SZSZB visszautasítja és a visszautasítottak névjegyzékére felveszi azt a választópolgárt, aki:  

nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni  

nem szerepel a kinyomtatott névjegyzéken  

már szavazott  

megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken aláírásával történő igazolását.  

 

Szavazni csak személyesen lehet. Az azonosítást követően a választópolgár megkapja a jelenlétében lepecsételt 

szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében 

használja a szavazófülkét!  

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti, vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző 

vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.  

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló 

bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.  

 

Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal a Helyi 

Választási Irodánkhoz, vagy látogasson el a www.valasztas.hu internetes oldalra.    

Kérjük, éljen választójogával! 

 

         dr. Darvas-Hammer Szilvia 

                                                                                               Helyi Választási Iroda vezető-helyettes 

http://www.valasztas.hu/
http://www.remeteszolos.hu/
http://www.valasztas.hu/
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Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 
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Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2014. szeptember 


