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HÚSVÉT

Remeteszőlős  Község  Képviselő-testülete és  a  Budajenői  Közös  Önkormányzati Hivatal  Remeteszőlősi 
Kirendeltségének  dolgozói minden kedves lakosnak örömteli, Húsvéti ünnepeket kíván!

Képviselő-testület
Szathmáry Gergely polgármester
dr. Tóth Balázs alpolgármester
Petneházy Gábor képviselő
Kőhalmi Alajos képviselő
Herold István képviselő

Önkormányzati Hivatal
dr. Darvas Szilvia igazgatási vezető-tanácsos
Földi Marianna pénzügyi vezető

Sinkó Márta védőnő
Ilarion Lóránt közterület felügyelő

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

2013. MÁRCIUS 27-IG  SZÜLETETT HATÁROZATOK

Határozat száma Határozat címe
1/2013. (I.28.) a Cinke utca 12. szám alatti ingatlan állami tulajdonhányadára vonatkozó átvételi szándékról
2/2013. (I.28.) a 73/2011. (X.24.), a 74/2011. (X.24.), a 75/2011. (X.24.) és a 76/2011. (X.24.) önkormányzati határozatok 

visszavonásáról
3/2013. (I.28.) a 0106/16 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről
4/2013. (I.28.) a 0106/18 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről
5/2013. (I.28.) a 0108 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről
6/2013. (I.28.) a 2013. évi munkatervről
7/2013. (I.28.) Örkény-emlékmű állításáról
8/2013. (I.28.) az egykori Rácski-tanya környezetének rendbe tételéről
9/2013. (II.12.) a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására kötött megállapodás módosításáról
10/2013. (II.12.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
11/2013. (II.12.) a köztemető fenntartására vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására tett javaslatról
12/2013. (II.12.) a nyilvános könyvtári ellátást biztosító szerződés módosítására tett javaslatról
13/2013. (II.12.) a 63-as jelű busz által biztosított közösségi közlekedés költségeinek lakosságszám arányos átvállalására 

vonatkozó, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által adott javaslatról
14/2013. (II.12.) a  Nagykovácsi  Nagyközség  Önkormányzata  által  működtetett  általános  iskola  működtetéséhez  kért 

hozzájárulásról
15/2013. (II.12.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról
16/2013. (II.12.) a  Budajenői  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők  számára  biztosított 

juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet jóváhagyásáról
17/2013. (II.25.) a helyi adók rendszerének felülvizsgálatáról
18/2013. (II.25.) a kommunizmus áldozataira való megemlékezésről
19/2013. (III.26.) Az útkarbantartásra elkülönített költségvetési keret kibővítéséről
20/2013. (III.26.) A 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
21/2013. (III.26.) A középtávú hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról
22/2013. (III.26.) A hosszútávú hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról

2013. MÁRCIUS 27-IG SZÜLETETT RENDELETEK

Rendelet száma Rendelet címe
1/2013. (I.29.) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2/2013. (I.28.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2013. (II.12.) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
4/2013. (II.12.) a Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket 

megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
szóló 17/2008. (X.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Remeteszőlős Község Önkormányzatának rendeletei és Képviselő-testületének határozatai megtekinthetők a honlapon 
(www.remeteszolos.hu) és személyesen a Kirendeltségen.

• Hivatali Kirendeltség: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. 
• Tel./Fax: (06-26) 355-293
• E-mail: info@remeteszolos.hu
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HIVATALI HÍREK

A HIVATALI ÜGYINTÉZÉS ÁTALAKULÁSA  
Amint arról már a 2012. decemberi Remeteszőlősi Hírmondóban tájékoztattuk Önöket, 2013. január 1-i dátummal a 
járásban található 3 db 2000 fő alatti település megalapította a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalt (régi nevén 
körjegyzőséget), a következő tagokkal: Budajenő, Tök, Remeteszőlős.  Így legfőbb törekvésünk – vagyis hogy helyi  
hivatalunk megmaradjon  kirendeltségnek – megvalósult.  Ennek köszönhetően a  helyi  ügyek  továbbra is  helyben  
lesznek elintézhetőek.

Ezzel  párhuzamosan a Kormány megalapította a Budakeszi Járást,  melynek tagja lett  Remeteszőlős Község is.  A 
Járási feladatokat a Budakeszin elhelyezkedő Járási Hivatal látja el.
A fenti  struktúra  átalakításához  kapcsolódóan az  ügyintézési  rendszer  is  jelentős  mértékben  átalakult.  Az  alábbi  
táblázatban igyekszünk segítséget nyújtani abban, hogy a különböző ügyeket hol lehet intézni. Fontos megemlíteni,  
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségén intézhetőek az önkormányzati ügyek, valamint a 
jegyzői  hatáskörben  maradt  államigazgatási  ügyek.  A  járási  hatáskörbe  tartozó  kérdések  elintézése  pedig  a  
Nagykovácsi Kirendeltségén kezdeményezhető.

Önkormányzati Hivatal Járási Hivatal

Neve: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Neve: Budakeszi Járási Kormányhivatal

Székhely cím: 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. Törzshivatal cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Székhely tel: +36-26-371-068 Törzshivatal tel: ideiglenes 23/535-710 (169 mell.) 

E-mail: hivatal@budajeno.hu E-mail: jarasihivatal@budakeszi.pmkh.gov.hu

Vezetője: dr. Kovács Dénes jegyző Vezetője: dr. Szelenczy Gabriella

Ügyintézés 
helyszíne:

Budajenői  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
Remeteszőlősi Kirendeltsége

Okmányiroda:  2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.

Cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. Székhely tel: ideiglenes 23/457-301 

Telefon: +36-26-355-293 E-mail: okmanyiroda@budakeszi.ehc.hu

E-mail: igazgatas@remeteszolos.hu Legközelebbi kir. Nagykovácsi Járási Kirendeltség 

Ügyintéző: dr. Darvas Szilvia igazgatási vezető-tanácsos Cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 61. 

Tel: ideiglenes 26/389-566 (101 mell.) 

A közös önkormányzati hivatalban intézhető gyakoribb ügyek A járási kormányhivatalokban intézhető gyakoribb ügyek

Helyi önkormányzati ügyek:
- Önkormányzati hatósági ügyek
- Településüzemeltetési ügyek
- A helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális 
ellátások (méltányossági közgyógy ellátás, átmeneti segély, 
önkormányzati rendeleten alapuló ápolási díj)
- Helyi adó
- stb.

Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek, pl:
- A jegyzői hatáskörbe tartozó rendszeres gyermekvédelmi 
ügyek
- Anyakönyvi ügyek
- Hagyatéki ügyek
- Birtokvédelmi ügyek
- Telephely engedélyezés
- Lakcím bejelentés
- Kereskedelmi engedélyezési ügyek
- Az aktív korúak ellátásának ügye
- A közfoglalkoztatási ügyek
- stb.

Belügyi ágazat:
1.)idegenrendészettel kapcsolatos feladatok, hatáskörök 
2) személyi adat és lakcím nyilvántartása (Okmányiroda)
3) útlevél-igazgatás (Okmányiroda),
4) szabálysértési feladatok (Törzshivatal).
Földművelésügyi és állategészségügyi ágazat:
1) állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos  egyes  feladat- és 
hatáskörök (pl. állattartás korlátozása, megtiltása)
Ipari és kereskedelmi ágazat:
1) egyéni vállalkozás (okmányiroda),
Közlekedési, hírközlési,vízügyi ágazat:
1)  közlekedési-igazgatási  feladatok  (jármű  okmányok, 
parkolási engedély, stb.) - Okmányiroda
2)  vízügyi  igazgatás  (vízi  közműbe  bekötésre  kötelezés, 
engedély nélkül végzett bekötés, vízelvezetési házi vízi közmű 
engedélyezésére, stb.).
Szociális és gyámügyi ágazat:
1)  szociális  igazgatás  egyes feladatai  (időskorúak  járadéka, 
ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás, stb. - Törzshivatal
2) gyámügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok.
Pénzügyi ágazat:
1) egyes illetékek beszedése (okmányiroda),
2) adóigazgatással összefüggő jogosultság és feladat,
(adóazonosító jel kezelése, adatszolgáltatás adóhatósághoz).
Oktatási ágazat:
1.) tankötelesek nyilvántartása.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI HÍREI

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA  
A 2013.  évtől  az  önkormányzatok  állami  finanszírozási  rendje  alapvetően  megváltozott.  A  2012.  évig  az  Állam 
elsősorban a lakosságszám alapján finanszírozott, melyek közül a legmagasabb összeget a helyben lakók személyi  
jövedelem adójának 8%-a jelentette. Ebben az időszakban a normatív típusú állami finanszírozás összege 25-30 M 
Ft/év összegű volt.
Az új rendszer szerint az Állam az önkormányzatok általános működését és ágazati feladatainak ellátását támogatja.  
Ez a feladatfinanszírozási rendszer, ami a törvényben előírt önkormányzati  feladatok elvégzését támogatja. Fontos 
megjegyezni, hogy az Államkincstár úgy számolja ki a feladatfinanszírozási normatívát, hogy abba beleszámolja az  
adóerőképességét és az elvárt bevételeit. Ennek eredményeképpen például a hivatal működtetésére 11.962.782 állami  
normatíva járna nekünk, de ebből az összegből 10.356.615 Ft-ot (mint az önkormányzati adóerő képesség) levon az 
Állam, így összesen 1.606.167 Ft marad a Hivatal 2013. évi támogatására.
Az  alábbi  táblázatban mutatom be az  állami  feladatfinanszírozási  rendszer  okozta  változtatások számszerűsíthető  
következményeit:

2012. év (normatív támogatás létszám alapján) 2013. év (feladatfinanszírozás)

Normatíva („fejpénz”) 2.884.392 Ft Hivatali működés támogatása 1.606.167 Ft

SZJA 8% (átengedett rész) 18.741.840 Ft Egyéb kötelező feladatok támogatása 3.000.000 Ft

Egyéb költségvetési támogatás 1.420.414 Ft Szociális és gyermekjóléti feladat tám. 735.000 Ft

Átengedett  gépjárműadó 
(100%)

6.200.000 Ft Kulturális feladatok 837.900 Ft

40%-ban átengedett gépjárműadó 2.600.000 Ft

Összesen (2012. év) 29.246.646 Ft Összesen (2013. év) 8.779.067 Ft

A  bevétel  kiesés  20.467.579  Ft  lett,  amit  némileg  kompenzál  az  Állam  által  részben  vagy  teljesen  átvállalt  
feladatokhoz (pl. oktatás, hivatali működés, stb.) illetve az átvállalt hitelhez kapcsolódó kiadások megszűnése. Ezt  
figyelembe véve is  megállapíthatjuk,  hogy kb.  nettó  15 M Ft/év körüli  összeggel  csökkent  az  Önkormányzatunk 
állami finanszírozása.
Remeteszőlős  Község  Önkormányzata  ennek  kompenzálására  több  mindent  megtett.  Az  önkormányzati  hivatal  
létszámának  leépítése  (1  és  ½ státusz  megszüntetése)  4  MFt/év,  a  költözésből  adódó megtakarítás  3  MFt/év,  az  
önerőből elvégzett munkák (pl. hókotrás) további kb. 1 M Ft költségcsökkentést okoz.
Mindezek  mellett  kb.  7  MFt  összeg  hiányzik  a  rendszerből,  amit  Remeteszőlős  Község  Önkormányzata  a 
megtakarításaiból kell, hogy finanszírozzon. Bár ezt a helyzetet nem mi okoztuk, de mégis nekünk kell megoldani.

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL  
Figyelembe  véve  jelen  időszak  gazdasági  problémáit,  a  hazai  lakosság  nagy anyagi  leterheltségét,  Remeteszőlős 
Önkormányzatának  Képviselő-testületet  úgy  döntött  –  a  fent  ecsetelt  problémák  ellenére  is  -,  hogy  2013.  évre 
vonatkozóan sem változtat a helyi adók nagyságán. 
A 2009. év óta változatlan, ingatlanhoz kapcsolódó adók mértékei a következők:

Építményadó: 450/Ft/m2/év Telekadó: 150,-Ft/m2/év

A gépjárműadó mértékét az erről szóló 1991. évi LXXXII. törvény határozza meg. Ezt a központilag meghatározott 
állami adót az Önkormányzat veti ki, de az adóbevételnek csak 40%-át engedményezi át  a központi költségvetés az 
Önkormányzat számára. Az adó mértéke a személyszállító gépjármű esetében a következők:

0-3 éves gépkocsi 4-7 éves gépkocsi 8-11 éves gépkocsi 12-15 éves gépkocsi 16 évnél idősebb gépkocsi

345 Ft/kW 300 Ft/kW 230 Ft/kW 185 Ft/kW 140 Ft/kW

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban:  
Art.) alapján a helyi adó befizetésének határideje folyó év március 19., illetőleg szeptember 17.
A helyi iparűzési adó mértéke 1,4%, mely szintén alacsonyabb a törvényben rögzített maximális értéknél (2%). Ezen  
adónem bevallási határideje: 2012. május 31.
A helyi adók bankszámlaszámai: Építményadó: 11742001-15566678-02440000

Telekadó: 11742001-15566678-02510000
Helyi iparűzési adó: 11742001-15566678-03540000
Gépjárműadó: 11742001-15566678-08970000
Késedelmi pótlék: 11742001-15566678-03780000
Bírság: 11742001-15566678-03610000
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Amennyiben a fenti adókkal kapcsolatban kérdése van, vagy esetleg a bevallási kötelezettségének még nem tett eleget,  
kérjük keresse fel a Remeteszőlősi Hivatali Kirendeltséget, ügyfélfogadási időben. Kérdését az elektronikus levelezési  
rendszeren is felteheti az ado@remeteszolos.hu e-mail címen.
Fontos tájékoztatnunk Önöket, hogy nagyon nagy erőket fektet az Önkormányzat abba, hogy megtalálja azokat az  
ingatlanokat  és  ingatlantulajdonosokat,  akik  az  elmúlt  5  évben  nem  tettek  eleget  bevallási  és  adófizetési  
kötelezettségüknek.  Szintén  vizsgálja  az  Önkormányzat  azt  is,  hogy  az  ingatlanok  jogosan  vették-e  igénybe  a  
különböző kedvezményeket, mentességi jogcímeket.
Sajnálatos  módon  44  db  adót  nem  fizető  ingatlant  mutatott  ki  az  ingatlan-  és  adónyilvántartási  rendszer  
összehasonlítása. Vizsgálat alatt vannak azok az ingatlanok is, ahol az adókedvezményben elszámolt és a valóban  
bejelentett lakosok száma különbözik, vagy ahol az adózók az ingatlannak nem a valódi méreteit adták meg.
Az egyenlő teherviselés alapján a tisztességes adófizető lakosokkal szembeni erkölcsi kötelességünk, hogy a fenti 
adókintlévőségeinket  hajtsuk  be.  A vizsgálaton  kimutatott  adóelmaradásokat  az  Önkormányzat  a  bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. rendelkezéseiben foglaltakat szerint fogja behajtani. 

KÖZSÉGÜNK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI  
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2013. (II.12.) önkormányzati rendeletében fogadta el  
településünk 2013. évi költségvetését. A főbb számait a következő táblázatban mutatjuk be.
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2013. évi költségvetés

Megnevezés
I. Működési bevételek 97%
1. Intézményi működési bevétel 200 100 50%
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 97%
     2.1 Illetékek
     2.2 Helyi adók 110%
     2.3. Átengedett közp. adók 42%
     2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev. 180 20 11%
II. Támogatások 25%
1. Költségvetési támogatás 25%
    1.1. Általános támogatás összesen 42%
    1.2. Egyéb kötelező feladatok 3 100000%
    1.3. Hozzájárulás pénzbeni szoc.ellátásokhoz 735 4%
    1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok 838 59%
    1.5. Lakott külterületi feladatok támogatása 5
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 40%
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 0
2. Önkormányzat sajátos felh. 116%
3. Pénzügyi befektetési bevételek
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 25%
1. Támogatás értékű bevétel 90%
*ebből OEP-től átvett pénzeszköz 90%
2. Felhalmozási célú péneszk. átvétel 0 0%

VI. Hitelek 909 0 0%
1. Működési célú hitelek
2. Fejlesztési célú hitelek 909 0 0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 113%
1. Előző évi pénzmaradvány 113%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 58%
1. Személyi juttatások 47%
2. Munkaadót terhelő járulék 44%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 69%
4. Szoc. segély 780 660 85%
5. Támogatás értékű kiadás 196%
6. Felhalmozási kiadások 2%
7. Általános tartalék 2%
8. Tőketörlesztés
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek
KIADÁSOK ÖSSZESEN 58%

2012. évi eredeti 
előirányzat

2013. évi eredeti 
előirányzat

% az előző évi 
előirányzathoz 

viszonyítva
33 580 32 520

33 380 32 420
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HELYI HÍREK

VADDISZNÓ HELYZET REMETESZŐLŐSÖN  
Remeteszőlős  Község  fekvése  különleges  adottságú,  hiszen  közvetlenül  a  Budai  Tájvédelmi  Körzet  fokozott  
védettségét élvező Remete-hegyi erdők és az Ördögárok-patak között helyezkedik el. Azt hiszem minden kedves lakos  
ezt a természetközeliséget kedvelte meg Községünkben, ez volt ami ide csalogatott minket régi lakhelyünkről.
Lakóházaink  a  természetvédelmi  területtől  vagy pataktól  néhány méterre  helyezkednek  el,  ami  olyan  betekintési  
lehetőséget biztosít a természetbe, amit nagyon kevesen mondhatnak el magukról.
A természet közelsége azonban nem csak látványosságot, hanem új szemléletmódot igényel, hiszen valamilyen módon  
a Remete-hegyi ökológiai rendszer részévé váltunk. Ez sok-sok örömöt és élményt ad nekünk, de cserében tőlünk is  
elvárja, hogy alkalmazkodjunk annak törvényeihez.
Mindezt azért írtuk le, mert a 2012/2013. évi télen ebben a rendszerben sok konfliktus fordult elő. Ennek főszereplői a  
vaddisznók voltak, akik szisztematikusan feltúrták a remeteszőlősi kerteket – főként azokat, ahol nincs kutya. További  
problémát jelentett, hogy a korán vagy későn közlekedő gyalogosok rendszeresen találkoztak vaddisznó kondával a 
község belterületén.
Az üggyel  kapcsolatban megkerestük a Remete-hegy erdészeti  kezelőjét,  a  Pilis  Parkerdő Zrt.  képviselőjét,  aki  a 
következő állásfoglalást adta:
„ A  budai  erdők  természetes  alkotó  elemei  a  vadon  élő  állatok  is.  Sajnos  a  beépítettség,  a  főváros  terjeszkedése  
következtében a vadon élő állatok élettere csökken. A budai erdőkben vadon élő állatok (vaddisznó, őz, róka) kényszerűségből  
már hozzászoktak az ember közelségéhez, ezért sajnos az erdőterülettel határos lakott területeken, telkeken is előfordulhatnak. Az  
erdészet az erdőterületen szórókat, dagonyákat üzemeltet, azonban ezek nem tudják felvenni a versenyt a magántelkeken található  
hulló  gyümölccsel,  vagy  egyéb  mezőgazdasági  terménnyel,  virághagymával,  dióval  stb.  Erdészetünk  szakszemélyzete  
vadászterületén  fokozott  vadkárelhárító  vadászati  tevékenységet  folytat,  mely  a  kirándulók  jelenléte,  zavarása  miatt  igen  
nehézkes, valamint a vadkárt szenvedett tulajdonosok által elvárt eredményt nem adja, ugyanis nem tudjuk biztosítani a teljes  
vadmentességet. Az elhanyagolt magánterületeken élő vaddisznók a sokkal zavartabb kirándulóerdőbe már ki sem járnak, így nem  
is  kerülhetnek  terítékre.  A  vadon  élő  állatok  élőhelyéül  szolgáló  erdőterületekkel  határos  lakott  területeken,  telkeken  a  
vadkárosítás megelőzésének egyedüli hatékony módszere a megfelelő kerítés megléte.  A Budapesti Erdészet a budai erdőkből  
vadkárelhárító kerítés megépítésével nem zárhatja ki a nap mint nap oda látogató több ezer kirándulót, és a telektulajdonosok  
helyett sem építheti meg a telküket, ingatlanukat védő kerítéseket!

A  Pilisi  Parkerdő  Zrt.  Budapesti  Erdészete  rendkívül  sajnálatosnak  tartja,  hogy  a  lakott  területen  élő  vaddisznók  
esetenként kárt okoznak a környékbeli ingatlanokon. Erdészetünk a kötelezettségeihez és lehetőségeihez mérten mindent megtesz a  
lakott terület közelében élő vaddisznók létszámának csökkentése, illetve egyebekben a vadak lakott területtől való távoltartása  
érdekében. 

A  vaddisznók  belterületen  történő  megjelenésének  kezelése,  a  jogosultak  és  a  kötelezettek  meghatározása  azonban  
korántsem  olyan  egyszerű  feladat.  Többek  között  ezért  is  kerestük  meg  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Földművelésügyi  
Igazgatóságát,  hogy  adjon  útmutatást,  mit  tudunk  tenni  egy  belterületi  probléma  esetében.  A  Vad/74-1/2012.  számú  
állásfoglalásuk szerint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény értelmezésével a vadászatra jogosult vadászati joga nem terjed  
ki a települések belterületére, és a vadászatra jogosult nem is végezhet vadászatot a települések belterületén.”

A Pilis Parkerdő Zrt. a vaddisznókkal való találkozás esetére a következőket javasolja:
A vaddisznó kerüli az embert,  de akár veszélyes is lehet. Nagyon fontos, hogy semmiképpen ne próbáljunk az állat közelébe  
kerülni. Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisznónak a menekülés lehetőségét, ne álljunk az útjába, próbáljunk meg eltávolodni tőle.  
Soha ne szorítsuk be olyan helyre,  ahonnan csak akkor tud kijutni,  ha szembefordul  velünk.  A kanok a párzási  időszakban  
lehetnek veszélyesek, a kocák pedig, amikor a kis csíkos hátú malacokat védelmezik. A sebesült vaddisznó szintén agresszív lehet.
Semmiképpen ne sétáltassuk kutyánkat póráz nélkül az erdőben, mert a vaddisznó támadhat a kutyákra.
Kérjük,  megfelelő  magatartással  minden  lakos  segítse  környezetünk  védelmét,  és  vegyen  részt  a  probléma  kezelésében,  
megoldásában! Ha kérdése van, forduljon a területén illetékes erdészethez!

A fentiek alapján néhány dolgot szeretnénk a figyelmükbe ajánlani:
 tegyék az ingatlanokat határoló kerítéseket vadbiztossá;
 tartsák jó karban ingatlanjaikat (kaszálás, lehullott gyümölcs felszedése, elvadult bozótosok felszámolása, stb.)
 ne etessék a vadakat a belterületen
 ne halmozzanak fel zöld hulladékot a területükön

Kérjük, hogy amennyiben a belterületen vaddisznókkal  találkozik,  értesítse a területileg illetékes erdészt,  Lakatos  
Zoltánt  (tel:  20-984-6126),  aki  szükség  esetén  szakszerűen  intézkedik  a  helyzet  megoldásában  (ez  nem kilövést 
jelent....).
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KUTYATARTÁS  
Mindannyian tapasztaljuk, hogy sok kutyabarát lakik Remeteszőlősön. Fontos látnunk, hogy - a békés együttélés okán 
– szükséges betartani azokat a szabályokat, mely a kutyával és a kutya nélkül élők viszonyát jó békességben tartja.
A fenti viszonyrendszert a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.  
rendelet részben szabályozza, mely főbb előírásai a következők:

 Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni.
 Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb harapásával senkit ne veszélyeztethessen. 
 Szájkosarat használni kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
 Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. 

Sajnálatos módon külön említést kell tennünk az ebek által okozott közterületi szennyezésről is. Az állatok védelméről  
és  kíméletéről  szóló 1998.  évi  XXVIII.  törvény 5.§-a  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.  Mivel  az  elmúlt  években  több 
hulladékgyűjtőt telepítettünk a közterületre, ezért ilyen típusú nehézségbe nem ütközik a szabály betartása, persze egy  
kis gyűjtőzacskó igénybevétele mellett.
Tájékoztatjuk  a  kedves  lakosokat  arról,  hogy  a  2013.  évben  az  Önkormányzat  ebösszeírást  végez,  melyhez  az  
adatszolgáltatás az ebtulajdonosok részéről kötelező. Az adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványt és az ahhoz 
tartozó tájékoztatót az újság végén megtalálhatja.

TÁJÉKOZTATÁS A 2012.ÉVI TELEPÜLÉS ÜZEMELTETETÉSI FELADATELLÁTÁSRÓL  
A 2012. évben 4918 km-t futott az önkormányzati kisteherautó, nem egészen 12 liter/100 km átlagfogyasztás mellett.  
Ez – figyelembe véve a fogyasztási normákat - 181 liter éves üzemanyag megtakarítást jelentett. 
Érdekes  adat,  hogy  tavaly  379  alkalommal  kellett  használni  a  teherautót  szállításra,  közterületi  munkálatokra.  
Üzemanyagra 460 eFt-ot, javításra és egyéb fenntartási költségekre 190 eFt.-ot fizettünk ki, ami részben fejlesztését is  
jelentette a gépkocsinak (nagyobb teljesítményű generátor).
A költségei természetesen magukba foglalják a téli  síkosság mentesítési feladatokat is, természetesen a szóróanyagok 
ára  nélkül.  A síkosság mentesítő anyagokra  a 2012.  évben 853 eFt.-ot  költöttünk.  Tájékoztatásul  jelzem,  hogy a  
2012/2013. évi téli szezonban 19 alkalommal végeztünk hókotrást.
Az  alkalmi  munkavállalók teljes  éves  bértömege,  járulékokkal  együtt  2.600 eFt.  volt,  mely  összegért  az  összes  
közterületi munkát, a kaszálástól, a kátyúzásig, a szemétszedésen át elvégeztek
Egyéb,  alkalmi  munkavállalóink  képességét  meghaladó,  vagy  a  munka  szakértői  jellegű  feladatokra,  megfelelő  
szakmai végzettségű vállalkozóknak 549 eFt -ot fizettünk ki, pl. a Ponty utcai elektromos hálózat felszabadítása és az 
ott rendszeresen fellépő életveszélyes érdekében végzett favágásra. 
Az új hivatal létesítésére, közművesítésére és az egyéb kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére összesen bruttó 9.233 
eFt-ot költöttünk, melyből a 75+15 m2 hasznos területű irodakonténer költsége 6.328 eFt volt.
A közterületeinken szétdobált szemét, és közterületi gyűjtő edények tartalmának elszállítására 200 eFt ment el.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 540 eFt kiadást jelent az Önkormányzat számára.
Egyéb kisebb élhetőségünket javítandó beruházásokra ( pl. tükrök a kritikus csomópontokba, díszfák, buszmegálló  
szemetesek pótlása, stb.) 309 eFt-ot fordítottunk.
Mindez összesen: 10.206 eFt.

Tisztelettel: Petneházy Gábor képviselő, aki sokat munkálkodik e témában.

ÚTKARBANTARTÁS  
A  remeteszőlősi  belterületi  utak  fejlesztéseinek  köszönhetően  tovább  csökkentek  a  burkolatlan  vagy  erősen 
amortizálódott burkolt útszakaszok. Az új építésű utak jól viselték az idei – igen extrém körülményeket szülő – telet,  
azonban a fennmaradó utcákat az elmúlt hónapok csapadékos és fagyos időjárása erősen megviselte. 
Vannak olyan útszakaszok (13-as bejáró, Csóka utca, Csík utca), melyek járhatósága is veszélybe került az elmúlt  
télen.  Emiatt  az  éves,  útkarbantartásra  fordítandó összeget  a  Képviselő-testületnek  meg  kellett  emelnie  19/2013.  
(III.26.) önkormányzati határozatában. A fentiek alapján a 2013. évben 5 MFt  áll rendelkezésre az útkarbantartásra  
illetve a szükség szerinti rekonstrukciós munkálatokra.
Az útjavítási munkálatokat az időjárás jobbra fordulása után lehet elkezdeni, az aszfaltkeverő üzemek beindítása után.  
Ez alapján a kátyúzási, útjavítási munkák várhatóan április második felében – május elején kezdődnek el, az időjárás  
és az utak felszáradásának függvényében.
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KÖZTERÜLETEK KASZÁLÁSA  
Az  eddigi  gyakorlatnak  megfelelően  továbbra  is  közmunkások  bevonásával  fogjuk  végeztetni  a  közterületek 
kaszálását. A gondosabb nyírást igénylő területeken fűnyíróval fogjuk a füvet vágni.
Kérjük,  ne  feledkezzenek  meg  arról,  hogy  mind  az  országos  rendelkezések,  mind  a  környezet  védelméről  szóló  
10/2006. (XII.18.) önkormányzati rendelet azt írja elő, hogy az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a telek előtti 1  
m széles területsáv rendben tartásáról és kaszálásáról. Ha mindenki eleget tesz ezen kötelezettségének, akkor azzal a  
teljes település nyer, hiszen szebbé teszi környezetünket!

KÖZTERÜLETRE KIHELYEZETT KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁT AKADÁLYOZÓ TÁRGYAK  
Remeteszőlős  Község területén a  közúton,  közterületen  nagy számban jelentek  meg  tulajdonosi-  és  közútkezelői  
hozzájárulás nélkül, szabálytalanul  kiültetett fás szárú növények, és különféle fa, kő, egyéb útakadályok, valamint a 
csapadékvíz kivezető csatornák. Ezek sok esetben veszélyeztetik a közúti közlekedés biztonságát és például a téli  
hókotrás hatékonyságát és eredményességét!
Felhívunk minden kedves lakost, hogy az ingatlana előtti/melletti közterületen, közúton található, az út űrszelvényébe 
benyúló, illetve utak kereszteződésében a beláthatóságot akadályozó növényzetet, és az ingatlanok előtti/ melletti 
zöldsáv védelmére kihelyezett kő, fa, fém, stb. korlátokat és akadályokat a közút teljes területéről (a padkáról is) 
távolítsa el!
Az út űrszelvényének, padka szélességének meghatározásához általános útmutató: 
A település lakóutcáiban 5,5 m szélességű (forgalmi sávok + útpadkák) terület szükséges egy személyautó és egy  
teherjármű találkozásához, ezen a szélességen belül útakadály nem állhat . Cserjék, fák metszését gépkocsiforgalmú 
utak esetén teherautó forgalomra tekintettel 4,5 m magasságig kell elvégezni. 
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy fentiekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-a (a 
közút területének nem közlekedési célú igénybevétele) egyértelműen rendelkezik.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK

ÖRKÉNY-ÉV ZÁRÓRENDEZVÉNYE REMETESZŐLŐSÖN  
Különleges eseménynek lehet gazdája Remeteszőlős Község. 
Ezúton  örömmel  tájékoztatjuk  Önöket  arról,  hogy a  centenáriumi  Örkény év  zárórendezvényeként  Remeteszőlős 
Község területén Örkény emlékművet avat fel Halász János kultúráért felelős államtitkár úr. Az avató ünnepségen  
közreműködik Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész.

Az emlékművet az író Ballada a költészet hatalmáról című novellája ihlette, ami egy 
költő  verse  által  megérintett  telefonfülke  kalandjairól  szól,  amely  végül  a  mai  
Remeteszőlős területén ("...a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől 
azonban jóval innen...") nyer nyugalmat.
A  Ballada  a  költészet  hatalmáról  nevet  viselő  emlékmű-telefonfülkében  korabeli 
készülék  segítségével  a  népszerű  magyar  író  egyperceseit  felvételről  hallgathatják 
Hegedűs  D.  Géza,  Mácsai  Pál,  Gados  Béla,  Gábos  Katalin  és  Oberfrank  Pál 
tolmácsolásában.
Az  Örkény  Istvánra  emlékező  országos  centenáriumi  eseménysorozat  zárásaként 
avatjuk fel a telefonfülkét. Elhelyezésének ötlete Oberfrank Páltól, a Veszprémi Petőfi  
Színház igazgatójától  származik.  A kezdeményezés  mellé  állt  Remeteszőlős  Község 
képviselő testülete, így az Önkormányzattal történt együttműködés révén kialakított, a 
Remete-szurdoknál  elhelyezkedő különleges telefonfülkét  a kedves érdeklődők majd 
szabadon látogathatják.
A Veszprémi  Petőfi Színház,  a Remeteszőlősi Önkormányzat  és civilek összefogása 
eredményeként  létrejött  emlékmű  felállítását  a  Magyar  Telekom  és  a  Magyar 
Művészeti Akadémia támogatta.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az emlékmű avató ünnepségére!

Időpont: 2012. április 6., 11 óra
Helyszín: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. (az Önkormányzat mellett) 
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RÁCSKI-TANYA MEGTISZTÍTÁSA KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL  
A Remete-szurdok  bejárata  felé  sétálva  a  Vénusz  utca  jobb  oldalán  láthatjuk  a  régi  Rácski  tanya  maradványát,  
melyből a kiemelkedő kémény a legszembetűnőbb. A tanya romos állapotban van, csak részben állnak a falai. A képet  
a  tanyát  körbe  vevő  sűrű  bozótos  takarja.  Fontos:  a  tanya  Remeteszőlős  község  legrégibb  -  még  álló  –  
épületmaradványa!
A tanya elég rossz képet mutat,  pedig elég sok értéket takar. A falak a régi korok építőanyagaiból  épültek fel és  
szűkebb környezetünk történelmét is szemlélteti. A helyben bányászott terméskő, a faragott mészkő építőkövek és a  
környező  régi  téglagyárak  téglái  egyaránt  megtalálhatók  a  falakba  építve  illetve  beborítva  a  falak  közé.
A Képviselő-testület  8/2013.  (I.28.)  önkormányzati  határozatában  úgy döntött,  hogy Remeteszőlősnek  ezt  a  régi 
emlékét  szeretné megtisztítani és legalább a falak között található törmeléket  kitermelni  és a használható anyagot  
kimenteni. A testület alapvetően saját munkával szeretné ezt a kérdést megoldani oly módon, hogy a képviselők is  
részt vennének a kétkezi munkába. Ehhez keresünk önkéntes segítőket!
Néhány információ a tervekkel kapcsolatban:

 A szakértelmet igénylő veszélyes előkészítő munkálatokat (láncfűrésszel végzendő feladatok, balesetveszélyes  
kémény feldöntése) szakemberekkel végeztetjük el. 
 A fenti munka elvégzése után felszabadulnak a tanya maradvány falai. Ekkor lesz látható a tanya falai között  
felhalmozódott  építési  anyag  (törmelékkel  vegyesen).  Ezt  markológép  húzná  ki  a  tanya  szélére,  ahol  kézi 
munkával kell szétválogatni a felhasználható építőanyagot és az egyéb törmeléket. (Itt akár lehetnek régi típusú  
téglák,  faragott  kövek és terméskő is).  Ehhez sok ember kell,  ezért erre és a következő pontokban ismertetett  
munkákra szeretnénk megnyerni sok önkéntest. 
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A körúton állt egy telefonfülke. Ajtaja sűrűn nyitódott-csukódott. Az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt,  
megbeszéltek  egy találkát,  pénzt  kértek  kölcsön  a  barátaiktól,  vagy  féltékenységükkel  gyötörték  kedvesüket.  Egy idős asszony,  miután  
visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek, és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. 
Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Fölhívott egy szerkesztőt, és így szólt: 
- Megvan az utolsó négy sor! 
Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort. 
- Jaj, milyen leverő! - mondta a szerkesztő. - Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben. 
A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. 
Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel,  
nagy virágos nyári ruhába öltözötten. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját. Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen  
kivágódott úgy, hogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak  
is beillett. A hölgy hátratántorodott, és nekiesett a postaládának. 
Az autóbuszra várakozó utasok odacsoportosultak. Kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de 
olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyatt esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és 
a nagy virágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban, mások szerint a nagy virágos hölgy meg a cinkosa  
el akarták rabolni a készülékben lévő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat, aztán  
megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa, a fülke megállt és várt. 
Az  emberek  utánanéztek,  de  nem szóltak  semmit;  minálunk  semmin  sem csodálkoznak,  legföljebb  azon,  ami  természetes.  Megjött  az 
autóbusz, elvitte az utasokat, a fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóczi úton a verőfényes nyári délutánban. 
Nézegette a kirakatokat. Elácsorgott a virágüzlet előtt, egyesek látták bemenni egy könyvesboltba, de lehet, hogy összetévesztették valaki  
mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végigsétált  a Duna-parton, és átment a Margitszigetre. Az egykori  
kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. Továbbsétált,  aztán visszafordult,  végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de 
kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. 
Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők 
észrevették,  hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt.  A másik  
fülkének akkor már hűlt helye volt. 
Ő  pirkadatkor  elhagyta  a  Szigetet,  és  átkelt  Budára.  Fölment  a  Gellérthegyre,  onnan  hegyen-völgyön  át  a  Hármashatár-hegy csúcsára  
kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán, és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapesten. 

* 
A városon kívül, a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy 
kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, s olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy  
valaki lekaszálja; ennélfogva nyár közepén már derékmagasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. 
A kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza,  
vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe - mely kissé rézsút dőlt a puha  
talajon -, s miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. 
A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn... A  
bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt. 



 A felhasználható anyagot teherautóra rakjuk, beszállítjuk az Önkormányzat udvarára és ott raklapra tárazzuk.
 Az esetlegesen kiszabaduló faragott köveket az Önkormányzat bejáró járdánk mentén állítanánk ki ("kőpark"),  
szimbolizálva ezzel Remeteszőlős történelmi múltját. 
 A kitermelt régi téglát - akár társadalmi munkában is - felhasználhatjuk a községi terek fejlesztéséhez.
 A terméskőből  adott  esetben egy sziklakertet  is  létre  tudunk hozni  a  Bodzaligetben vagy az Amúr  utcai  
parkban, esetleg valahol máshol. 

A  folyamat  révén  megújulna  az  egykori  Rácski-tanya  környezete  és  a  közös  munka  a  közösség  épüléséhez  is  
hozzájárulna. A megvalósítás a tavasz bekövetkezte és a sár elmúlta után kezdődne meg és reményeink szerint nyárra  
akár be is fejeződhetne.
Kérünk szépen minden kedves érdeklődőt, hogy amennyiben részt kíván venni az önkéntes munkában, úgy azt 
jelezze nekünk elektronikus levélben (info@remeteszolos.hu), feltüntetve elérhetőségeit.
Tisztelettel  bíztatok  mindenkit,  hogy  vegyen  részt  a  képviselőkkel  Remeteszőlős  legrégibb  épületének  a  
megtisztításában, történelmi emlékünk megőrzésében.

REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY HÍREI

A REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY 2013-AS PROGRAMJAI  
Idei  első rendezvényünkön  a  vadak nyomába eredtünk és  a  Remeteszőlőst  körülölelő  erdőségben a  nyomaikat 
kutattuk. Szerencsére az erdő még havas volt, így vaddisznó-, őz- és rókanyomokra is bukkantunk. Kicsik és nagyok  
egyaránt sok érdekességet megtudtak a vadakról Szilágyi Edittől. Márciusban ismét bolhapiacra hívtuk településünk 
és a környék lakóit. A hideg időjárás ellenére sokan eljöttek és mindenkiben nagy volt az igény, hogy a közeljövőben  
rendszeresen szervezzünk ilyen jellegű vásárt. Terveink szerint minden évben tavasszal és ősszel fogunk bolhapiacot  
rendezni.  Reméljük, az időjárás legközelebb kegyesebb lesz hozzánk!
Hagyományos,  a Föld napja alkalmából  szervezett  programunk  április  20-án,  szombaton délelőtt  lesz.  Ekkor  a 
Remete-szurdokban fogunk szemetet szedni, valamint a Bodzaligetben munkálkodunk (megjavítjuk a kidőlt kerítést,  
helyreállítjuk a megrongálódott táblákat, újabb információs táblával bővítjük a hirdetőtáblát, megmetsszük a sövényt  
és fákat, virágot ültetünk, …). Nagyon számítunk a sok segítő kézre, akiknek fontos a lakókörnyezetünk csinosítása,  
szépítése! A szemétszedéshez kesztyűt és zsákokat az Önkormányzat biztosít, a munkálatokhoz szükséges eszközöket 
kérjük, mindenki hozzon magával!
Távolabbi  terveinkben  szerepel  egy  májusi  kirándulás,  valamint  júniusban  hagyományos  rendezvényünk,  a 
gyereknap, melyen egy szülinapost is köszöntünk majd: az ötéves Remete Csemete Alapítványt!
Amennyiben nem szeretne lemaradni programjainkról,  írjon egy e-mailt  az  info@remetecsemete.com címre és mi 
rendszeresen  értesítjük  rendezvényeinkről.  Aktuális  hírekért  és  a  programjainkon  készült  fotókért  látogasson  el  
honlapunkra: www.remetecsemete.com!
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A  Remete  Csemete  Alapítvány  öt  éve  végez  közösségteremtő,  környezetvédő  feladatokat 
Remeteszőlősön.  Célkitűzéseink,  melyeket  2008-ban  megfogalmaztunk,  a  remeteszőlősi  családok 
aktív  közreműködésével  eddig  minden  évben  megvalósultak.  Nagyon  fontosnak  tartjuk,  hogy 
összhangban  éljünk  a  természettel,  óvjuk  környezetünket  és  ezt  a  szemléletet  próbáltuk  sikeresen 
átörökíteni a felnövekvő generációnak.

Idén  is  fontos  az  Ön 1% felajánlása,  hogy eddigi  munkánkat  tovább tudjuk folytatni,  fejleszteni. 

Kérjük, amennyiben fontosnak tartja a Remete Csemete Alapítvány működését, támogassa adója 1%-
ával Alapítványunkat.

Az erről szóló nyilatkozatot az alábbiak szerint töltse ki:

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 18722891-1-13

A kedvezményezett neve: Remete Csemete Alapítvány

Köszönjük támogatását!

http://www.remetecsemete.com/
mailto:info@remetecsemete.com


A REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA A VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL  
Kedves remeteszőlősi családok!

Lassan elolvad a hó, a patakban zubog a víz. Fák rügyei bomlanak, miközben szerteágazó gyökerük szívja magába az  
életet adó nedvességet a földből… Nem hiába márciusban ünnepeljük a VÍZ világnapját!

“Víz!
Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek,

anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben:
maga az élet vagy.”

(Antoine de Saint-Exupéry)
A Remete  Csemete  Alapítvány szeretné,  ha  ezekben a  napokban,  hetekben a  víz  értékessége  gondolataink  közé 
férkőzne, ezért egy NAGY CSALÁDI FELADAT megoldására hív minden remeteszőlősi családot!  A feladatok és a 
játékos kísérletek kicsiket és nagyokat is megmozgatnak remélhetőleg.
A  FELADATLAP  letölthető  honlapunkról  (www.remetecsemete.com,  „Hírek”  menüpont  alatt).  A  megoldásokat 
az info@remetecsemete.com e-mailcímre, vagy az alapítvány címére (Vénusz u. 5.) kérjük visszaküldeni április 7-ig. 
Kérjük, lássátok el jeligével a munkákat,  hogy a bírálók pártatlanul dönthessenek a legjobbról! E-mailben történő 
visszaküldés esetén a tárgyban tüntessétek fel a jeligét, a postaládába történő eljuttatás esetén a feladatlapon csak a  
jelige szerepeljen, és külön borítékba zárjátok a jelige tulajdonosának nevét.

A fődíj egy családi belépő a TROPICARIUM Budapestbe, ahol megtekinthetitek a mélyvízi  világ egy részét és a 
trópusi esőerdő egy darabját…

Jó kutakodást, kísérletezést kívánunk!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL B  UDAKÖRNYÉKI JÁRÁSI FÖLDHIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE   
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budakörnyéki Járási Földhivatal új székhelye 1117 Budapest, Karinthy 
Frigyes utca 3.
Az ügyfélfogadás és az ügyintézés  2013. április 3. napjától kezdve a hivatal új székhelyén történik. Fenti naptól 
kezdve kérjük ügyfeleinket, hogy postán küldött beadványaikat az új székhelyre legyenek szívesek címezni.

A Budakörnyéki Járási Földhivatal egyéb elérhetőségei a 2013. április 3. napjától kezdve az alábbiak:
Telefonszám: 061/279-2090, 061/279-2092
Fax: 061/279-2095
E-mail: budakornyek@takarnet.hu

Az ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 830-1200, 1300-1600 
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800-1200; 1300-1600 
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 830-1200

A sorszámosztó valamennyi fent rögzített ügyfélfogadási időpont végét megelőző fél órával kerül lezárásra.

Felhívom továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Lurdy Házi kirendeltségünkön 2013. április 02. napjától – a 
korábbi  rendnek  megfelelően  –  kizárólag  tulajdoni  lap  és  nem  hiteles  térképmásolat  szolgáltatásainkat  vehetik  
igénybe, az egész országra kiterjedően.

A Lurdy-házi kirendeltség ügyfélfogadási rendje:
Hétfőtől – Csütörtökig: 830-1600, sorszám kiadás: 1545-ig
Péntek: 830-1300, sorszám kiadás: 1245-ig

Tisztelettel:

dr. Koós Márk György
hivatalvezető
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TÁJÉKOZTATÓ AZ EBÖSSZEÍRÁSRÓL  
Remeteszőlős Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás  
járványvédelmi  vonatkozásaira  tekintettel  az  állatok  védelméről  és  kíméletéről  szóló  1998.  évi  XXVIII.  törvény 
(továbbiakban: törvény) 42/B. §-a alapján ebösszeírást végez. 
Kérjük  az  ebtulajdonosokat,  ebtartókat,  hogy  az  Önkormányzat  honlapján  (www.remeteszolos.hu)  letölthető,  a 
Kirendeltségen (2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.) átvehető, illetve a Hírmondóban is megjelenő nyomtatvány 
kitöltésével és az Önkormányzathoz történő eljuttatásával (postai vagy e-mailes megküldés, személyes leadás)   2013.   
május 15-ig   a Remeteszőlős Községben tartott ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek  !
Az adatszolgáltatás a törvény 42/B § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz  
eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet alapján ebenként 30.000 Ft-tól 90.000 Ft-
ig terjedő állatvédelmi bírsággal büntethető. 
Tájékoztatjuk  az  ebtulajdonosokat,  ebtartókat,  hogy  jogszabályváltozás  következtében  2013.  január  1-jétől  négy 
hónaposnál  idősebb eb csak transzponderrel  (mikrochippel)  megjelölve tartható.  Ha természetes  személy az  állat  
kötelező jelölését nem végezteti el, 45.000 Ft-tól 135.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal büntethető.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

EBÖSSZEÍRÁSI ADATLAP
Az eb tulajdonosának, illetve tartójának adatai:

Tulajdonos Ebtartó
Neve
Címe
Telefonszáma
E-mail címe
Az eb tartási helye:

Az eb adatai:

Remeteszőlős, 2013. ……………………………..

……………………………………. ……………………………………...
               az eb tulajdonosa az eb tartója

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester
2013. március

12

Fajtája
Neme
Születési ideje
Színe
Hívóneve
A beültetett transzponder sorszáma, a beültetés időpontja
A beültetést végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
Az ivartalanítás időpontja
Az ivartalanítást végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
Oltási könyvének száma
Az oltási könyvet kiállító állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
A veszettség elleni védőoltás időpontja
A használt oltóanyag neve és gyártási száma
Az oltást végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
A kisállat-útlevél száma, kiállításának időpontja
Az útlevelet kiállító állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
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http://www.remeteszolos.hu/
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