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Hírmondó 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának tájékoztató lapja 

 

2014. december 

 

 

 
Pieter Bruegel: Betlehemi népszámlálás 

       

 

 

Boldog, békés, karácsonyt 
 

és 
 

eredményekben gazdag, szeretettel teljes új évet 
kívánunk 

 
Községünk minden kedves lakosának,  

 
üdülőtulajdonosának és látogatójának! 
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KARÁCSONY KÖSZÖNTŐ 
 

„Több, mint ismétlődő isteni születésnap, 

több, mint csillogó ajándékok halmaza. 

Több, mint „szeretet-számlák" pazar kiegyenlítése, 

több, mint ínyenc étkek ünnepi asztala….” 

Simon András 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és az Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi 

Kirendeltségének dolgozói minden kedves lakosnak örömteli, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új évet kíván! 

 

Képviselő-testület 

 

Szathmáry Gergely polgármester 

Kőhalmi Alajos alpolgármester 

Herold István képviselő 

Petneházy Gábor képviselő 

dr. Tóth Balázs képviselő 

Önkormányzati Hivatal 

 

dr. Kovács Dénes jegyző 

dr. Darvas-Hammer Szilvia igazgatási vezető tanácsos 

Földi Marianna pénzügyi vezető 

Sinkó Márta védőnő 

Ilarion Lóránt közterület-felügyelő 

Farkas Viktória adóügyi főelőadó 

 

 

 

HIVATALI INFORMÁCIÓK 

  Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltség: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. 

  Tel.: (26) 355-293   Fax: (26) 355-293 

  Weblap: www.remeteszolos.hu 

 e-mai: info@remeteszolos.hu 

 

Név Beosztás Feladatkör Ügyfélfogadás 

dr. Kovács Dénes Jegyző Hivatal vezetés Szerda 800-1200 

dr. Darvas-

Hammer Szilvia 

Igazgatási 

vezető 

tanácsos 

Hagyaték, birtokvédelem, földvédelem, 

igazolások, lakcím bejelentés, 

anyakönyvezés, szociális ügyek, 

kereskedelmi ügyintézés, egyéb igazgatási 

ügyek 

Hétfő: 1300-1700 

Szerda: 800-1200, 1300-1600 

Péntek: 800-1200 

(Ebédidő: 1200-1230) 

Földi Marianna Pénzügyi 

vezető 

Pénzügy - 

Jakus Viktória Adóügyi 

előadó 

Helyi adók Hétfő: 1300-1700 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata és a Budajenői Közös 

Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltsége 2014. december 22-től 2015. január 4-ig 

igazgatási szünetet tart.  

Ezen időszak alatt kizárólag telefonos ügyelet lesz, a 20/587-7387-os telefonszámon. 

 

Az első ügyfélfogadási nap 2015. január 5.  

Megértésüket köszönjük. 

 

http://www.remeteszolos.hu/
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A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI 
 

Név Beosztás Fogadó óra 

Szathmáry Gergely polgármester Ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban 

Kőhalmi Alajos alpolgármester Minden hónap második hétfő 1700-1800 (telefonos egyeztetéssel) 

Herold István képviselő, PB. elnöke Minden hónap első hétfő 1600-1700 (telefonos egyeztetéssel) 

Petneházy Gábor képviselő Telefonos egyeztetés alapján 

dr. Tóth Balázs képviselő Minden hónap második hétfő 1700-1800 (telefonos egyeztetéssel) 

 

REMETESZŐLŐSRŐL 

 
Lakosságszám változása: 

 

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014 

403 fő 451 fő 467 fő 522 fő 594 fő 620 fő 651 fő 673 fő 708 fő 735 fő 742 fő 750 fő 

 
Remeteszőlős lakosságának kor szerinti megoszlása (2014. január 1.): 

 

 Férfi Nő Összesen 

0-6 év:  33 33 66 

7-14 év: 46 39 85 

15-18 év: 13 25 38 

19-62 év: 207 238 445 

63 év felett: 54 62 116 

Összesen: 353 397 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMETESZŐLŐS SZÁMOKBAN 

 

Jellemző adatok Mennyiség 

Ingatlanok beépítettség szerint 
Beépített ingatlanok 465 db 

Beépítetlen ingatlanok 74 db 

Ingatlanok bejelentett lakók szerint 
Lakott ingatlanok (bejelentett lakóval) 270 db 

Nem lakott ingatlan 269 db 

Gépjárművek száma 399 db 

Helyi vállalkozások száma 148 db 

 
Újszülötteink 2014-ben: 

 

 

Lokár Levente Gábor 

Orbán Vilmos Ignác 

Kovács Sára Bodza 

Mokos Mia Emili 

Németh Áron 

Halmi Erik 

Török Dániel Kornél 

Csoknyai Balázs Áron 

Papp Vince 

 

Legyetek üdvözölve! 

 
Halottaink 2014-ben: 

 

Bényei Béla 

Fogarasi Gábor 

Frey Zsuzsanna 

Lakatos Mihály 

Németh Zsuzsanna 

Viszkok László 

 

 

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 
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A REMETESZŐLŐSI HÍRMONDÓ 
 

A remeteszőlősi Hírmondó karácsonyi száma a 2014. év helyi eseményeivel foglalkozik, segítve ezzel 

áttekintenünk ezt az esztendőt. 

 

A Hírmondó karácsonyi számának felvállalt célja, hogy minél többet tudjunk magunkról, a saját 

településünkről, táplálva ezzel identitástudatunk folyamatos erősödését. Ugyanezért néhány országos eseményt 

remeteszőlősi szempontból mutatunk be, annak érdekében, hogy magunkat minél erősebb öntudattal tudjunk 

elhelyezni a budapesti agglomeráció, Pest megye és Magyarország híráramában. Jó dolog, ha a híreket 

remeteszőlősi szemmel is figyeljük. 

 

Reméljük, hogy a Hírmondó hozzájárul ahhoz, hogy egyre információval rendelkezzen településünkről ezzel is 

megerősítve a Remeteszőlőshöz való kötődését.  

 

Ezúton is szeretnénk a kedves olvasónak boldog, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog újévet kívánni. 

 

 

 

 

REMETESZŐLŐS A 2014. ÉVBEN - GAZDÁLKODÁS 

 

 

Gazdálkodási jellemzők 
 
Év 

Költségvetési  
főösszeg (terv) 

2003 22 707 eFt 

2004 34 904 eFt 

2005 46 184 eFt 

2006 60 393 eFt 

2007 59 050 eFt 

2008 65 512 eFt 

2009 109 716 eFt 

2010 116 632 eFt 

2011 210 288 eFt 

2012 129 096 eFt 

2013 76 043 eFt 

2014 62 987 eFt 
 

 

 

 

2014. évi teljesülések (november 30-i állapot szerint) 

  

Bevétel teljesülése Kiadás teljesülése 

eFt  % eFt % 

2014. évi módosított éves összeg 76.492  76.492  

2014.11.30. teljesülés 78.422 eFt 124,5 47.355 67,6 

 

 
 

 

 

 

Költségvetési helyzet 2014. november 30-i állapot szerint 

 

BEVÉTEL (ezer forint)  KIADÁS (ezer forint) 

Önkormányzat működési tám. 9.797 eFt Személyi kiadások 11.924 eFt 

Működési célú tám. 1.945 eFt Bérjárulékok 2.462 eFt 

Közhatalmi bevételek 46.288 eFt Dologi kiadások 23.127 eFt 

Kamat bevételek 140 eFt Ellátottak pénzbeli jut. 53 eFt 

Egyéb saját bevételek 4.488 eFt Felhalmozás – 

fejlesztések 

1.280 eFt 

Pályázati támogatás 5.030 eFt Pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívül 

3.640 eFt 

Nyitó bevételek 10.334 eFt Pénzeszköz átadás 

államháztartáson belül 

4.869 eFt 

Bevétel összesen  78.422 eFt Kiadás összesen  47.355 eFt 
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VÁLASZTÁSOK A 2014. ÉVBEN – REMETESZŐLŐSI EREDMÉNYEK 

 
A 2014. évben három alkalommal történt választás Magyarországon. Ennek eredményeit foglaljuk össze ebben 

a cikkben, összevetve a helyi és az országos adatokat. 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

A 2014. április 6-án tartott Országgyűlési Választás, illetve a parlamentbe jutott pártok eredményeit a következő 

táblázatok foglalják össze. 

 

LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

 

 Országos eredmény Remeteszőlős 

Részvétel arány: 61,84%  76,67% 

1. helyezett FIDESZ-KDNP - 44.87 % FIDESZ-KDNP - 43,23% 

2. helyezett MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP - 25,67% MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP - 30,91% 

3. helyezet JOBBIK - 20,22% LMP - 11,59% 

4. helyezett LMP - 5,34% JOBBIK - 9,90% 

Forrás: www.valasztas.hu 

 

PEST MEGYE 2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

 

 Választókerületi eredmények Remeteszőlős 

1. helyezett Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 46,54% Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 42,75% 

2. helyezett 
Dr. Szabóné Müller Tímea Nóra -   26,76% 

(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 

Dr. Szabóné Müller Tímea Nóra  -   29,71% 

(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 

3. helyezett Császárné Kollár Tímea Annamária (JOBBIK) - 11,22% Dr. Szél Bernadett (LMP) - 14,25% 

4. helyezett Dr. Szél Bernadett (LMP) - 10,86% Császárné Kollár Tímea Annamária (JOBBIK) - 9,17% 

Forrás: www.valasztas.hu 

 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 

Az Európai Parlament tagjainak választása 2014. május 25-én történt meg. Az eredményeik: 

  
 Országos adatok Választókerületi adatok Remeteszőlősi adatok 

Részvételi arány 28,97 % 29,48% 53,96% 

FIDESZ-KDNP 51.48 % (1.) 52,62% (1.) 48,67% (1.) 

JOBBIK 14.67 % (2.) 14,64% (2.) 8,67% (5.) 

MSZP 10.9 % (3.) 8,41% (4.) 5,33% (6.) 

DK 9.75 % (4.) 9,95% (3.) 10,67% (4.) 

EGYÜTT-PM 7.25 % (5.) 7,88% (5.) 15,33% (2.) 

LMP 5.04 % (6.) 5,56% (6.) 11,00% (3.) 

A HAZA NEM ELADÓ 0.52 % (küszöbérték alatt) 0,57% (küszöbérték alatt) 0% (küszöbérték alatt) 

SMS 0.4 % (küszöbérték alatt) 0,37% (küszöbérték alatt) 0,33% (küszöbérték alatt) 
Forrás: www.valasztas.hu 

 

HELYI ÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 2014. október 12-én zajlott le. Ennek 

eredményeit lent közöljük. 
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A Remeteszőlősi helyi önkormányzati választás eredményei 
Jelölt Jelölőszervezet Szavazatszám Státusz 

Polgármester választás (érvényesen szavazott: 308 fő, részvételi arány: 54,04%) 

Szathmáry Gergely független 290 megválasztott 

Képviselő választás (érvényesen szavazott: 308 fő) 

Előd Péter független 104  

Herold István független 189 megválasztott 

Kőhalmi Alajos független 177 megválasztott 

Ruzsa Ágota független 92  

Petneházy Gábor független 202 megválasztott 

dr. Tóth Balázs független 243 megválasztott 

Mutafisz Afroditi független 69  
Forrás: www.valasztas.hu 

 

A Pest Megyei önkormányzati választás eredménye 
Szervezet Szavazati arány Elnyert mandátum  

FIDESZ-KDNP 48,9% 28 

JOBBIK 18,24% 8 

MSZP 12,12% 5 

DK 8,31% 4 

LMP 8,02 3 

EGYÜTT 4,4% 0 
Forrás: www.valasztas.hu 

 
 

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG KRÓNIKÁJA A 2014. ÉVBEN 

 

JANUÁR 

A 2014. január 1-i időpont több szempontból fontos határkő volt az önkormányzatok számára. Az új jogszabályi 

előírások két fontosabb közszolgáltatási területet is érintettek. 

A lakossági hulladékszállítási feladatokat ettől az időponttól kezdve csak olyan cég láthatta el, mely állami vagy 

önkormányzati tulajdonban van. Ennek okán Remeteszőlős Község Önkormányzata (együttműködve Budajenő 

és Tök Községek Önkormányzataival) a 2013. év végén közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek 

eredményeként 2014. január 1. napjától a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatokat a Depónia Kft. látja el. 

A szigorú kiírási feltételeknek köszönhetően a megszokott szolgáltatási szint megmaradt, de az Önkormányzatot 

már plusz költségek nem terhelik. A közszolgáltatásban a szokásos hetenkénti hulladékszállítás mellett 

megmaradt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a rugalmas lomtalanítás és az évi két alkalommal történő 

ingyenes zöldhulladék szállítás rendszere. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rögzíti, hogy 2014. január 1. napjától a víz- és 

csatornahálózat tulajdonjoga az ellátásért felelő önkormányzatot illeti. A vízhálózatot ekkor még az ÉTV Kft. 

nem adta át, így a tulajdonjog megszerzése érdekében Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete intenzív jogi munkát folytatott. 

 

FEBRUÁR 

A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évi költségvetési rendeletet, mely tervezése már az új állami támogatási 

rend (feladat-finanszírozás) szerint történt. A 2013. évi tapasztalatok alapján meg tudtuk alkotni azt a 

költségvetési struktúrát, mely az Önkormányzat gazdálkodási stabilitását megtartotta. (Vagyis pontosan addig 

nyújtózkodtunk, amíg a takaró ért.) 

Azt sajnos emellett meg kellett állapítani, hogy ebben az évben – figyelembe véve a tervezhető bevételeket - az 

Önkormányzat anyagi mozgástere kicsi. Fontos oka volt ennek az, hogy a község fejlesztésére fordítható 

pályázati források gyakorlatilag megszűntek, az uniós költségvetési ciklus (2007-2013.) lejárta miatt. 

Remeteszőlős Község Önkormányzata ebben a hónapban újra tárgyalta a kötelező feladatok ellátásának és 

finanszírozásának kérdését. Ennek eredményeként a köztemető fenntartását, a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosítását és az alapvető egészségügyi szolgáltatások (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos) működtetését 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával közösen látjuk el. A szociális alapellátást a Városi Napos Oldal 

Szociális Központ szakmai közreműködésével biztosítjuk. 
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Az óvodai ellátást – a környéken jelentkező hatalmas helyhiány ellenére – az Önkormányzat fenn tudta tartani a 

Szőlőszem Óvodával és a Waldorf Óvodával történő együttműködés révén. 

A Kormányhivatal körzeti iskolának a Nagykovácsi Nagyközségben található általános iskolát jelölte ki. 

 

MÁRCIUS 

2014. március 15-én az Önkormányzat a remeteszőlősi gyermekek közreműködésével tartotta meg az 1848. évi 

forradalom és szabadságharc emlékére tartott ünnepséget szép számú résztvevővel. 

A 2013/2014. évi tél végeredményeként elmondhatjuk, hogy bár a tél enyhébb volt, néhány alkalommal 

megajándékozott egy-egy különlegesebb helyzettel. A legnagyobb próbatételt a tavaly téli országos kiterjedésű 

ónos eső okozta, melyet heroikus munkával hárított el közterületfelügyelőnk és segítője, az önkormányzati 

berendezéssel. A gyorsabb (rugalmasabb) indulással munkaórát és szóróanyagot spóroltunk, a saját 

munkaerővel végzett munka eredményeként pedig jelentős költségeket takarítottunk meg. Számszerűsítve ez azt 

jelenti, hogy a saját munkaerővel és eszközzel végzett kotrások során alkalmanként kb. 80 E Ft-ot takarítottunk 

meg ahhoz képest, mint ha külső vállalkozó végezte volna ezt a munkát. 

A téli időjárás a régebbi szilárd burkolatú utakat jelentős mértékben károsította, így a Képviselő-testület olyan 

költségvetési keretet biztosított az útkarbantartásra, mely nem csak a hibák elhárítására, hanem egyes utcák 

nagyobb méretű kijavítására is elegendő volt. Így sikerült a Sas utca alsó szakaszának, a Szajkó köz – Cinke 

utca csomópontjának, valamint a Ponty utca középső szakaszának nagyobb mértékű javítását (burkolat és 

vízelvezetés) elvégezni. 

 

ÁPRILIS 

Az uniós és hazai pályázati források hiánya miatt alternatív lehetőségeket is keresett a Képviselő-testület. A 

kutatás során bukkantunk egy Nyugat-magyarországi térkőgyár „Megújulnak köztereink” című pályázatára, 

mely nyerés esetén térítésmentesen biztosította volna az építőanyagot. A pályázati koncepció elkészítésében 

intenzíven részt vett a Remete Csemete Alapítvány is. 

Szintén ebben az együttműködési formában megkezdődött az Örkény telefonfülke melletti könyvmegálló 

megépítésének előkészítése, tervezése. 

A vízhálózat tulajdonjogának megszerzésére tovább folytak a jogi munkálatok, melyben a Remeteszőlősi Víz- 

és Csatornamű Társulat (végelszámolás alatt) is segítette munkánkat. 

 

MÁJUS 

Az ÉTV Kft-vel olyan előrehaladott állapotba jutottak a tárgyalások, illetve olyan jogi helyzetet alakítottunk ki, 

mely indokolttá tette, hogy az ÉTV Kft-vel folytatott, a vízhálózat tulajdonjogának megszerzése érdekében 

indított pertől elálljunk. A perköltségek fedezetének megteremtése érdekében rendkívüli önkormányzati 

támogatásra nyújtottunk be kérelmet a Belügyminisztériumhoz. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az idősek világnapján Nyugdíjas Napot szervez. 

A Képviselő-testület határozatban rögzítette álláspontját az ELMŰ gallyazásával kapcsolatban. A problémát 

nem a munka, hanem az utána itt hagyott nagy mennyiségű gally okozta, mely a közlekedés biztonságát is 

befolyásolta. Fellépésünk hatására az ELMŰ a gallyakat elszállíttatta. 

Az Önkormányzat 2014. május 17-én második alkalommal tartott egészségnapot Remeteszőlősön, ahol 

számtalan egészségügyi vizsgálatot lehetett elvégeztetni térítésmentesen. A vizsgálatok között olyan elemek is 

szerepeltek (csontsűrűség mérés, szájüregi és bőrgyógyászati szűrés, orthopedia, allergia vizsgálat, stb.), melyek 

elérése egyébként csak hosszabb várakozási idő alatt és sok utazást igénylő helyeken lettek volna. A 

vizsgálatszámok alapján elmondható, hogy a résztvevők száma meghaladta a 100 főt. 

 

JÚNIUS 

Az Örkény emlékfülke mellett kialakított könyvmegálló felavatása 2014. június 14-én történt meg. Az avató 

ünnepséget egybe kötöttük a Remete Csemete Alapítvány által rendezett Művészeti Majálissal, így a helyi 

gyermekek által előadott különböző művészeti műsorok emelték az ünnepség fényét. Az ünnepséget 

megtisztelte jelenlétével Radnóti Zsuzsanna, Örkény István özvegye is. 

A könyvmegállót a Remeteszőlősi Önkormányzat közterület felügyelője a közösségi munkában elbontott Rácski 

tanya tégláiból építette meg, a könyves szekrényt pedig a Remete Csemete Alapítvány készítette el. 
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Csak emlékeztetőül: a könyvmegálló egyfajta utcakönyvtár, amely egy köztéren elhelyezett, könyvekkel 

feltöltött szekrény. Mindenki számára nyitva áll, éjjel és nappal. Az erre sétáló a könyvmegállóba elhelyezett 

könyveket szabadon (és persze ingyenesen) olvasgathatja, az 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 Hivatal elkészítette és Képviselő-testület pedig jóváhagyta Remeteszőlős Község Önkormányzatának 2013. 

évi zárszámadását és vagyonkataszterét. 

 

JÚLIUS 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület 2014-2018. közötti időszakra megválasztotta a 

Helyi Választási Bizottságot, mely összetételében jelentős változások nem történtek. Ezúton is köszönjük jó, 

pontos és elkötelezett munkájukat. 

Megkezdődtek Remeteszőlős Község Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti tárgyalások, a 63-as jelű busz 

működtetésének részfinanszírozásáról. Erre az időszakra már üzembe álltak az új Mercedes buszok ezen a 

vonalon, megtörténtek a menetrendi finomítások és véglegesedett az éjjeli járatok kérdése is.  

 

AUGUSZTUS 

Az Önkormányzat bővítette a Szőlőszem Óvodába járó remeteszőlősi gyermekek támogatott keretlétszámát. 

Szintén döntött a Képviselő-testület a Nagykovácsi Waldorf Óvodába járó remeteszőlősi gyermekek ellátásának 

támogatásáról. Ennek oka abban az örömteli és egyben nagy feladatot jelentő tényben keresendő, hogy 

Remeteszőlős Községben az óvodáskorú gyermekek létszáma folyamatosan növekszik.  

Augusztus 28-án két olyan kérdés is megoldódott, melynek megvalósulásáért évek óta dolgozik az 

Önkormányzat.  

Elsőként említjük, hogy 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 a vízhálózat 19 év után azok tulajdonába 

kerül vissza, akik a beruházást finanszírozták, így Remeteszőlős Község közvagyonává válik. 

Második előrelépés, hogy a Budakörnyéki Földhivatal (6 év csatározás után) átvezette Remeteszőlős Község új 

közigazgatási határait, melyet a Pest Megyei Bíróság 10.P.24.928’2003. számú jogerős végzésében még 2008. 

március 4-én hagyott jóvá. 

 

SZEPTEMBER 

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően szeptember 2. szombatján megtartottuk a falunapot. A 

legfontosabb közösségi rendezvényünket az Önkormányzati Hivatal területén tartottuk meg. A falunap 

progjamjai minden korosztályt megcéloztak, így – a rossz idő ellenére – több mint kétszázötvenen vettek részt a 

közösségi rendezvényen. 

Spontil Györgyi és Kőhalminé Kati bográcsos babgulyással, Hernádi Lajos vargányás vaddisznópörkölttel, a 

hivatali dolgozók pedig frissen sült fánkkal várták a vendégeket. Ezúton is köszönjük nekik, hogy jól tartottak 

minket, ezzel is hozzájárulva a jó hangulathoz. 

Hatalmas sikert aratott a Harmadik Figyelmeztetés nevű színészzenekar, mely a zuhogó esőben is 

megtáncoltatta résztvevőket. 

A falunapi támogatói jegyekből 129.900 Ft összeg gyűlt össze, melyet a 2015. évben kialakítandó zenélő ivókút 

kialakítására fordítja az Önkormányzat. 

Pontosításra került az a kérdés, hogy a 2014/2015. évi nevelési évben hány remeteszőlősi gyermek veszi 

igénybe a támogatott (finanszírozott) óvodai férőhelyeket. Ez alapján elmondható, hogy Remeteszőlős Község 

Önkormányzata 24 gyermek óvodai ellátásához járul hozzá. Ezen felül is több gyermek jár egyéb budapesti 

óvodákba, így elmondható, hogy akár a 45 főt is elérheti a becsült száma a remeteszőlősi óvodásoknak. 

 

OKTÓBER 

Első alkalommal rendezte meg Remetszőlős Község Önkormányzata a Nyugdíjas Napot, az idősek világnapján 

2014. október 1-én. Az ünnepség keretében kis operett műsorral és a Remetekertvárosi Iskola gyermek néptánc 

csoportjának fergeteges bemutatójával szórakoztatták a megjelenteket. 
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 2014. október 12-én zajlott le. A 

részletes eredményeket az előbbi cikkben ismertettük. 

A választás eredményeként a következő önkormányzati struktúra alakult ki: 

 

Polgármester: Szathmáry Gergely 

Alpolgármester: Kőhalmi Alajos 

 

Képviselők: 

Herold István 

Petneházy Gábor 

dr. Tóth Balázs 

Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat ellenőrző 

Bizottság: 

Elnök: Herold István 

Tagok: Petneházy Gábor, dr. Tóth Balázs 

 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Önkormányzat továbbra is saját gépjárművel végzi a hókotrást és 

síkosságmentesítést. A síkosságmentesítés hatékonyságának és a technológia biztonságának növelése érdekében 

a Képviselő-testület új berendezést szerzett be, mely automatizált rendszerben juttatja ki a szóróanyagot, a 

kívánt mennyiségben. 

A szóróanyag biztosítása érdekében szerződést kötöttünk a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt-vel. A szerződés 

opcionálisan lehetőséget nyújt arra is, hogy nem várt nehézségek esetén a téli síkosságmentesítést is segítsék. 

Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval (Depónia Kft.) kötött feladatellátási szerződés értelmében 

novemberben két alkalommal történt ingyenes zöldhulladék szállítás Remeteszőlős területén. 

 

NOVEMBER 

Az Önkormányzat felvette a kapcsolatot az országos tisztifőorvos asszonnyal annak érdekében, hogy a 

remeteszőlősi járóbeteg szakellátás problémáira felhívja a figyelmet, illetve kezdeményezte a szakellátási rend 

módosítását. Javaslattételi jogával élve a Képviselő-testület kezdeményezte, hogy a szakellátások a legközelebb 

eső Szent János Kórházban legyenek elérhetőek a remeteszőlősi lakosok számára. Ezzel a kérdéskörrel külön 

cikkben is fogunk foglalkozni az újságban. 

Remeteszőlős, Budajenő és Tök Községek Önkormányzatai döntöttek arról, hogy a 2014-2019. évek közötti 

ciklusban is fent kívánják tartani a Közös Önkormányzati Hivatali rendszert, megfelelve a jogszabályi 

előírásoknak. 

Döntött a Képviselő-testület arról is, hogy ebben az évben is elkészítteti a 2015. évi remeteszőlősi naptárt, „A 

hely ahol élünk” című gyermekrajz pályázat győztes alkotásainak felhasználásával. A gyermekrajz pályázatot a 

Remete Csemete Alapítvány rendezte 2014. nyarán. 

Döntés született arról is, hogy az Országos Mentőszolgálat Pesthidegkút Mentőállomásának működését egyszeri 

támogatással segíti a Képviselő-testület, hiszen szükség esetén innen érkezik a mentő községünkbe. 

 

DECEMBER 

A 2014. év decembere radikális hatással járó időjárással köszöntött minket. A hónap első két napján lehulló 

ónos eső oly mértékben terhelte meg a fákat, hogy többszáz fa dőlt ki, hasadt ketté vagy borult rá az elektromos 

hálózatra. Az Önkormányzat az időjárás miatt veszélyhelyzetet rendelt el és ennek megfelelően intenzíven 

védekezett a károk ellen. A 2014. november 30. és december 4. közötti időszakban folyamatos védekezéssel 

elértük, hogy Remeteszőlős Község területén „csak” néhány órás áramkimaradások legyenek és így a 

közműszolgáltatások működését fent tudtjuk tartani. A védekezés részleteiről külön cikkben számolunk be 

Önöknek. 

Az Önkormányzat az év végén kapta meg azt a hírt, hogy a vízhálózat perköltségeinek kifizetését a teljes 

mértékben támogatja a Belügyminisztérium, így 5 millió forint kiegészítő forráshoz jutott Remeteszőlős 

Község. 

A közigazgatási határ ingatlan nyilvántartási átvezetése lehetővé tette az Önkormányzat számára, hogy a 

Település Szabályozási Tervek készítését folytassuk. A 2015. évben tehát a Remeteszőlős Község kül- és 

belterületére vonatkozó Szerkezeti- és Szabályozási Tervet valamint az új Helyi Építési Szabályzatot 

elkészítjük, a lakossággal és az illetékes 27 szakhatósággal történő egyeztetés mellett. (Jelentős változás nem 

fog történni a szabályozásban, de a külterületi részek szabályozatlansága és az OTÉK új előírásai miatt kötelező 

a tervek elkészítése.) 

A Képviselő-testület elkészítette és elfogadta a 2015. évi költségvetési koncepciót. A községhatár 

ingatlannyilvántartási átvezetése okán a katonai lakótelep közigazgatási értelemben is Remeteszőlőshöz került, 

így megkezdődött annak címnyilvántartási átvezetése. 
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FEJLESZTÉSEK REMETESZŐLŐSÖN 

 

A 2014. évben területfejlesztési pályázatok nem jelentek meg a Központi Régióban (Budapest és Pest megye), 

főként azért, mert a 2007-2013. EU költségvetési ciklus végén vagyunk, amikor a támogatási keretek már 

kimerültek. (Mivel a Központi Régió GDP-je meghaladja az uniós átlagot, ezért a Pest megyei települések a 

2014-2020. közötti időszakban sem számíthatnak területfejlesztési pályázatokra, egyes speciális eseteket 

kivéve.) 

A fentiekből következően az önkormányzatok legnagyobb feladatát a működőképesség fenntartása jelentette, 

fejlesztésre csak igen korlátozott mértékben lehetett gondolni. Mindemellett az Önkormányzat a működési 

költségek jelentős csökkentésével megteremtette a forrását annak, hogy legalább minimális mértékű 

fejlesztéseket megvalósíthasson.  

További fejlesztési lehetőséget jelentett az is, hogy a lakossági-önkormányzati együttműködésben történő 

útépítés ebben az ínséges időben is működő modell. 

 

Az idei évben három kisebb fejlesztésről tudunk beszámolni. 

 

ÖNKORMÁNYZAT DIGITÁLIS SZAKRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 

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

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

Széchenyi terv keretében meghirdetett pályázaton 100%-os támogatást nyert a tagtelepülések szakigazgatási 

feladatokat ellátó számítógépes rendszerének felújítására. Ennek keretében a Budajenői Közös Önkormányzati 

Hivatal Remeteszőlősi 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 

tápegységre. 

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 álltak üzembe. 

 

KÖNYVMEGÁLLÓ LÉTESÍTÉSE ÉS MŰVÉSZETI MAJÁLIS 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Remete Csemete Alapítvány együttműködésében a közösségi 

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

könyvmegállót. 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. 

 

IPARI SZÓRÓ BERENDEZÉS BESZERZÉSE 

Az elmúlt években a tehergépkocsinkra gyártatott hótolólap és egy kisebb műtrágyaszóró berendezés 

segítségével végeztük a síkosságmentesítést. Az elmúlt 3 szezonban használt szóró berendezés a többszöri 

átalakítás és az alkalmazási gyakorlat részletes kimunkálása után vált bevethetővé, azonban a működtetése így is 

több nehézséget okozott és az üzemeltetése bizonyos veszélyeket is hordozott magában. 
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A fenti tapasztalatokat figyelembe véve a Képviselő-testület úgy döntött, hogy új, korszerűbb, biztonságosabb 

és jobban szabályozható szóró berendezést szerez be. 

Az árajánlatok bekérése után a Képviselő-testület a Sno-way típusú berendezés beszerzése mellett döntött, mely 

alkalmas só- és zúzalék szórásra, 500 literes műanyagházas (alacsony önsúly), a szóróanyag kihordása csigás 

rendszerrel történik és az eszközt 12 V-os elektromotor hajtja meg oly módon, hogy külön szabályozható a 

kihordás és a szórás sebessége (állítható szórási mennyiség és távolság). 

Az eszköz bekerülési ára 1.277.232 Ft + ÁFA összegű volt. A beszerzésnek köszönhetően mondhatjuk, hogy az 

Önkormányzat technikailag is teljes mértékben felkészült a 2014/2015. évi téli szezonra. 

Fontos megjegyezni, hogy a saját hatáskörben végzett hókotrással és síkosságmentesítéssel alkalmanként kb. 

200.000 Ft összeget takarítunk meg, hiszen az FKF Zrt. által végzett hóeltakarítás költségei jóval magasabbak a 

drága üzemóra és a több felhasznált só miatt. Ebből könnyen kiszámítható, hogy a sószóró ára 8 alkalommal 

történő kotrás alatt megtérül. 

 

 

FONTOSABB HELYI ÜGYEK 
 

HAVÁRIA HELYZET REMETESZŐLŐSÖN 

Amint az mindannyiunk számára élő tapasztalat volt, 2014. november 30-án olyan ónos eső kezdett el esni a 

környékünkön, amely az útra nem fagyott le, de a fákon azonnal jéggé vált. Mivel az ónos eső – kisebb 

megszakításokkal – december 2-ig esett, ezért hatalmas mennyiségű jeget halmozott fel a fákra, megváltoztatva 

azok tömegét és súlyeloszlását. Emellett a talaj a novemberi esők miatt erősen fel volt ázva, így a fák gyökereit 

jóval kisebb erővel tartotta. 

Ezen veszélyhelyzet ismeretében - a katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján – a polgármester 2014. 

november 30-án 13 órakor I. fokú katasztrófavédelmi készültséget rendelt el és megkezdődött a védekezés. 

Készenlétbe helyeztük a védekezéshez szükséges önkormányzati eszközöket (láncfűrész, létra, teherautó, stb.), 

illetve további 7 db láncfűrészt, 1 db teleszkópos láncfűrészt, 2 db generátort, 1 db szivattyút és 1 db ipari létrát 

kölcsönöztünk ki.  

Az első napon még csak kisebb fakidőléseket tapasztaltunk, illetve az Ördögárok patakban alakultak ki gátak (a 

jégtől lehulló ágak miatt), de a helyzet kezelhető volt. Ezen a napon már az önkormányzati dolgozók és a helyi 

polgárvédelmi szervezet egyes tagjai, illetve önkéntesek vettek részt a védekezésben, összesen 19 fővel. 

A fákra halmozódó jég növekvő súlya miatt a hétfői napon kezdődtek meg a sorozatos fakidőlések, melyek a 

közútra dőlve a közlekedést, az elektromos vezetékhálózatra esve az elektromos ellátást, a patakba dőlve pedig a 

szabad vízlefolyást akadályozták. 

A legsúlyosabb helyzet hétfői és keddi napokon volt, amikor 17-23 ember dolgozott egyszerre annak érdekében, 

hogy Remeteszőlősön lehessen közlekedni, ne legyen tartós áramszünet, megmaradjanak a közműves 

alapszolgáltatások és ne öntsön ki az Ördögárok patak. 

A kárelhárításban résztvevők elsősorban Remeteszőlősért küzdöttek, de munkájukkal hozzájárultak ahhoz is, 

hogy Nagykovácsi megközelíthető maradjon (legalább a Katasztrófavédelem számára) és a remeteszőlősi 

szakaszon ne történjen olyan vezetékkárosodás, mely a nagykovácsi ellátást akadályozza. (Végül 

Nagykovácsiban a több mint két napos áramszünetet az okozta, hogy a két település közötti, a gyümölcsösben 

húzódó vezetékszakaszra annyi fa dőlt rá, hogy az elektromos hálózat működtetése ellehetetlenült.) 

A hét második felében megfeszített munka folyt annak érdekében, hogy a kidőlt, illetve megroppant fákat 

eltávolítsa az Önkormányzat a közlekedési útvonalak, illetve az elektromos hálózat környezetéből, valamint 

hogy felszámolja az Ördögárok patakban újból és újból kialakuló gátakat. 

A védekezés eredményes lezárulta után 2014. december 4-én 15 órakor került megszüntetésre az I. fokú 

katasztrófavédelmi készültség. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden védekezésben résztvevő embernek a megfeszített munkát, a 

bátorságot és az elkötelezettséget, melyet Remeteszőlős Község védelme érdekében tett! 

 

A fenti vis maior helyzetet bejelentettük a Belügyminisztériumnak, mely alapján a Pest megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pest Megyei Kormányhivatal helyszíni vizsgálatot végzett a területen. A 

vizsgálat megállapította, hogy a védekezés szükséges volt és arányos, ezért támogatási kérelmet nyújthatunk be 

a védekezési költségek megtérítése érdekében. Az ehhez szükséges dokumentumokat január elején benyújtjuk a 

Belügyminisztériumhoz és remélhetőleg júniusban támogatást fogunk kapni a vis maior alapból. 
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JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS 

A különböző lakossági fórumokon elhangzott kérdések alapján azzal a kéréssel fordultunk Dr. Paller Judit 

országos tisztifőorvos asszonyhoz, hogy tájékoztatásával segítsen megnyugtatóan tisztázni, hogy településünk 

lakosai az egyes szakellátások tekintetében melyik egészségügyi intézményekhez fordulhatnak.  

Jeleztük neki, hogy mind a háziorvosoktól, mind a remeteszőlősi betegektől több olyan panasz érkezett, mely 

szerint adott ellátásokra nem fogadták őket egyes egészségügyi intézmények, annak ellenére, hogy az interneten 
található adatbázis (ÁNTSZ honlap - X TEK Területi Ellátási Kötelezettség Nyilvántartás) erről ad tájékoztatást. 

A tisztifőorvos asszony megküldte az ellátó intézmények listáját, ami azonban különbözött az ÁNTSZ 

honlapján található listától. A tisztifőorvos asszony által megküldött táblázatban az látható, hogy a szakellátások 

többsége az Uzsoki utcai és a Szent Rókus Kórház intézményeiben történik. (Ezek azok a specifikus ellátási 

ágak, melyeket csak a meghatározott intézményekben vehet igénybe a remeteszőlősi lakos). 

Emellett a Szent Margit Kórház honlapján látható betegellátási listából pedig az derül ki, hogy egyes járóbeteg 

szakellátások tekintetében ehhez az intézményhez tartozik Remeteszőlős. 

Összességében sajnos nem „csupán” azt tapasztaltuk, hogy az ellátási rendben a kaotikusságra utaló jelek 

vannak, hanem azt, hogy a rendszer sokszor embertelen teljesítményeket vár el a betegektől. Nem gondoljuk, 

hogy humánus megoldás volna az, hogy egy idős, beteg embert pl. az Uzsoki utcai kórházba kellene elküldeni 
egy vérvétel erejéig, hiszen tömegközlekedéssel ez majdnem 5 órás utazást jelentene. 

 

A fenti zavartságot látva a Képviselő-testület úgy döntött – élve az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII. törvény felhatalmazásával -, hogy határozatban tesz javaslatot arra, hogy a járóbeteg 

szakelllátásokat a Szent János Kórház és Intézményei egészségügyi szolgáltató lássa el. 

A határozatot megküldtük a tisztifőorvos asszonynak, egyben kérve tájékoztatását a járóbeteg szakellátásban 

tapasztalt problémákkal kapcsolatban. 

A tisztelt olvasó tájékoztatása érdekében a válaszlevél néhány fontosabb gondolatát felidézem: 

 Valamennyi budapesti és pest megyei járóbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltató részére 

2013. január 2-án az ellátási terület megállapítására vonatkozó határozatának megvalósítását a 

tisztifőorvos asszony felfüggesztette. 

 Az ÁNTSZ honlapján elérhető területi ellátási kötelezettséget bemutató nyilvántartás a felfüggesztett 

végrehajtású járóbeteg szakellátást mutatja. (Megjegyzés: tehát nem érvényes!) 

 A felfüggesztés időszaka alatt a szolgáltatók (kórházak, rendelők) a régi hatályos működési 

engedélyükben meghatározott ellátási területen kötelesek továbbra is ellátást nyújtani. 

 A Képviselő-testület területi ellátási kötelezettség tekintetében megfogalmazott javaslatát a további 

közigazgatási hatósági eljárásban figyelembe fogja venni. 

 

A fentiek alapján a következőket állapíthatjuk meg: 

 Azt a sajnálatos javaslatot kell tennünk, hogy a szakellátások igénybevétele előtt az interneten 

ellenőrizzék a kórházak honlapján az ott feltüntetett ellátási területeket, mert csak innen derül ki, hogy 

remeteszőlősi lakosként el fogják-e látni az adott intézményben. 

 Jelenlegi legjobb tudásunk szerint a Szent Rókus Kórház, a Szent Margit Kórház és az Uzsoki utcai 

Kórház és Intézményei fogadják a remeteszőlősi betegeket. 

 A tisztifőorvos asszony tájékoztatása szerint az új járóbeteg szakellátási rend kialakításakor figyelembe 

veszik Remeteszőlős igényeit és reményeink szerint a legközelebb eső Szent János Kórházhoz fogunk 

tartozni. 

 

A Depónia Kft. az ünnepi időszakban a következők szerint 

fogja végezni a hulladékszállítást: 

Az év utolsó előtti hulladékszállítása: december 24-én (szerda). 

Az év utolsó hulladékszállítása: 2014. december 31. (szerda)  
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A 63-AS JELŰ BUSZJÁRAT FINANSZÍROZÁSA 

A Hűvösvölgy és Nagykovácsi között közlekedő 63-as jelű buszjárat 5 megállóval érinti Remeteszőlős Község 

területét. Ez a járat biztosítja az összeköttetést Budapesttel. 

A járat tehát alapvetően nem a budapesti, hanem két agglomerációs település közlekedését biztosítja. Ebből 

következően a járat üzemeltetése (a budapesti közigazgatási határon túl) nem Budapest Főváros 

Önkormányzatának kötelező feladata, így annak finanszírozásában nem vesz részt. 

A járat fenntartás Nagykovácsi és Remeteszőlős számára alapvető fenntartású, ezért szükséges a vonal 

finanszírozásának megoldása. A 2014. évig Remeteszőlős Község Önkormányzata nem vett részt a járat 

finanszírozásában, annak költségeit Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata önállóan finanszírozta. 

 

A fentiek után a BKK Zrt. megkereste Remeteszőlős és Nagykovácsi Önkormányzatait, annak érdekében, hogy 

a két település anyagi támogatásával segítse a járat fenntartását. Jelezte, hogy megkeresésünk előtt elvégezte a 

járat menetrendjének finomítását, megszervezte az éjszakai járatot és új, korszerű buszokra cserélte le a 63-as 

buszokat. Megkeresésében rögzítette, hogy a fenti beavatkozások a járat üzemeltetésének költségeit is 

megnövelték, igaz ezért magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Ennek során a BKK Zrt. ígéretet tett arra 

is, hogy a támogatás fejében további menetrendi korrekciók elvégzésére is hajlandó. 

Szükséges tudnunk azt is, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

kimondja, hogy a helyi közösségi közlekedés biztosítása önkormányzati feladat. 

 

Összességében tehát rögzítenünk kell, hogy a 63-as jelű busz üzemeltetési költségeinek finanszírozásában részt 

kell vállalni Remeteszőlős Község és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatainak. 

A tárgyalások jelen állása szerint úgy tűnik, hogy a két község létszámarányos megosztásban részt fog vállalni a 

63-as busz működtetésének támogatásában, ami községünk számára hozzávetőlegesen 2,5 MFt költséget fog 

jelenteni évenként. 

 

 

HATÁROZATOK, RENDELETEK 

 

 

Határozatok 2014. SZEPTEMBER 1. ÉS DECEMBER 16. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

63/2014. (IX.30.) a Szőlőszem Óvodába járó gyermekek keretlétszámának megállapításáról 

64/2014. (IX.30.) a Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány beszámolójának elfogadásáról 

65/2014. (IX.30.) a Nagykovácsi Waldorf Óvodába járó gyermekek óvodai ellátásának támogatásáról 

66/2014. (IX.30.) a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás kérdéséről 

67/2014. (IX.30.) a belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

68/2014. (IX.30.) a Patak sétányi játszótér felülvizsgálatáról 

70/2014. (X.21.) Szathmáry Gergely főállású polgármester illetményének megállapításáról 

71/2014. (X.21.) a 2014. év hátralévő részére vonatkozó munkarend meghatározásáról 

72/2014. (XI.3.) szavazatszámláló munkacsoport létrehozásáról 

73/2014. (XI.3.) szavazatszámláló munkacsoport létrehozásáról 

74/2014. (XI.3.) a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

75/2014. (XI.3.) Kőhalmi Alajos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról  

76/2014. (XI.3.) a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság létrehozásáról 

77/2014. (XI.3.) a 2014. III. negyedévi pénzforgalmi beszámoló elfogadásáról 

78/2014. (XI.3.) a közmeghallgatásról 

79/2014. (XI.25.) a közigazgatási határ átvezetésével kapcsolatos igazgatási feladatokról 

80/2014. (XI.25.) Remeteszőlős Község lakosainak fekvőbeteg és járóbeteg szakellátásáról 

81/2014. (XI.25.) az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

82/2014. (XI.25.) a Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosításáról 

83/2014. (XI.25.) az Országos Mentőszolgálat Pesthidegkúti Mentőállomásának támogatásáról 

84/2014. (XI.25.) a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel történő szerződéskötésről 

85/2014. (XI.25.) sószóró berendezés beszerzéséről 

86/2014. (XI.25.) a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló 
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Határozatok 2014. SZEPTEMBER 1. ÉS DECEMBER 16. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

beszámoló elfogadásáról 

87/2014. (XI.25.) a 2015. évi remeteszőlősi naptár elkészíttetéséről 

88/2014. (XI.25.) az időskorúak karácsonyi ajándékozásáról 

89/2014. (XI.25.) A Mi Otthonunk Magazin megkereséséről 

90/2014. (XII.15.) a 2015. évi költségvetési koncepcióról 

91/2014. (XII.15.) a vis maior pályázatról 

92/2014. (XII.15.) a Remeteszőlős 50 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról 

93/2014. (XII.15.) Remeteszőlős Község településrendezési terveinek felülvizsgálatáról és folytatásáról 

94/2014. (XII.15.) Felcsút csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 

95/2014. (XII.15.) a 2015. évi testületi ülések időpontjainak meghatározásáról 

96/2014. (XII.15.) a tanácsnokok választásának kérdéséről 

 

 

Rendelet száma 2014. SZEPTEMBER 1. ÉS DECEMBER 16. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 

10/2014. (IX.30.) a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól  

11/2014. (X.21.) a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről 

12/2014. (XI.3.) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

13/2014. (XII.15.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának rendeletei és Képviselő-testületének határozatai megtekinthetők a 

honlapon (www.remeteszolos.hu) és személyesen a Hivatalban. 

 

 

A REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY HÍREI 

 
Kalandok a Remete Csemete Alapítvánnyal 

 

Alapítványunk immár öt éve teremt alkalmakat a remeteszőlősi családoknak a találkozásra és önfeledt 

szórakozásra. Legutóbb novemberben egy izgalmas kalandtúra során egy cirkuszi forgatagba csöppentünk: 

felborult cirkuszi kocsi és elveszett produkciók között kellett rendet tenniük a gyerekeknek, akiknek még a 

cirkuszi perecet is maguknak kellett megsütniük a kalamajka kellős közepén. Remekül működött a község 

kemencéje, mindenkit bíztatunk, hogy próbálja ki! Aki lemaradt az eseményről, az néhány hangulatképpel 

vigasztalódhat honlapunk galériájában. 

A hideg idő beálltával gondoljunk a környékbeli madarakra is, akik tavasszal oly sok örömöt szereznek nekünk! 

Ismét megtöltjük hétről hétre a Bodzaliget két madáretetőjét, melyhez várjuk további családok csatlakozását. 

Januártól még fel lehet iratkozni a pihenőpark hirdetőtábláján, vagy e-mailben is lehet jelentkezni 

(info@remetecsemete.com). Magokat az Alapítvány biztosít. Büszkék vagyunk arra, hogy évről-évre ismétlődő 

összefogásunknak köszönhetően a Magyar Madártani Egyesület „Madárbarát Kert”-té nyilvánította a 

Bodzaligetet. 

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy az Önkormányzat 2015-ös naptárját az Alapítványunk által kiírt 

rajzpályázat nyertes alkotásai díszítik. Ezúton is köszönjük a pályázók lelkes részvételét!  

Tele vagyunk tervekkel az újesztendőre is: sokat kirándulunk majd, sokak kérésére tavasszal ismét bolhapiacot 

szervezünk, s a gyereknap alkalmával újra nagy mulatságra számíthatnak a családok. 

Híreinkről immár nem csupán a honlapunkon keresztül (www.remetecsemete.com) értesülhetnek, hanem 

hatalmas táborunk alakult a Facebookon is, ahol hétről-hétre friss információkat osztunk meg. Kövessenek 

minket ezen a csatornán is! Aki pedig szeretne e-mailt kapni programjainkról, írjon az 

info@remetecsemete.com e-mailcímre. 

 

Mindenkinek szeretetteljes ünnepeket és kalandokkal teli újesztendőt kívánunk! 

 

Remete Csemete Alapítvány 

 (www.remetecsemete.com) 

 

http://www.remeteszolos.hu/
http://www.remetecsemete.com/
mailto:info@remetecsemete.com
http://www.remetecsemete.com/
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HASZNOS INFORMÁCIÓK REMETSZŐLŐSIEKNEK 

Alap egészségügyi és szociális szolgáltatások Egyéb elérhetőségek 

SZERZŐDÉSES FELNŐTT HÁZIORVOS 

Orvos: Dr. Koltay Angéla (06-30-587-5087-69) 

Rendelő: Nagykovácsi, Száva u. 4.. 

Telefon: +36-26-355-543 

HÁZIORVOSI ÜGYELET 

Ellátó: Főnix-Med Zrt. 

Rendelő: 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

Telefon: +36-23-451-731, 451-920 

SZERZŐDÉSES GYERMEK HÁZIORVOS 

Orvos: Dr. Cesko Izabella (Mobil: 06-30-491-68-33) 

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

Telefon: +36-26-355-293 

Rendelési idő: szerda 9-10 óráig 

Sürgős eset: Szent János Kórház, Gyermekgyógyászat 

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. 

Telefon: +36 1 458 4500 / 4522 mellék 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

Védőnő: Sinkó Márta (Mobil: 06-30-599-00-15) 

Rendelő: Remeteszőlős. Polgármesteri Hivatal (2090 

Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.)  

Telefon: +36-26-355-293 

SZERZŐDÉSES FOGORVOS 

Orvos: Dr. Zsigmond Lívia (Mobil: 06-20-477-55-53) 

Rendelő: Nagykovácsi, Száva u. 6. 

Telefon: +36-26-355-339 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, 

SZOCIÁLIS KÖZPONT  

Szervezet: Városi Napos Oldal Szociális Központ  

Rendelő: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5. 

Telefon: +36-26-330-310 vagy +36-26-530-158 

ÁLLATORVOS 

Állatorvos: Dr. Lakos Eszter (+36-30-568-00-75) 

Rendelő: Budapest-Adyliget Szent István u. 8. 

Rendelési idő: H-P 17-19 óráig 

SZERZŐDÉSES GYEPMESTER  

Név: Csavar Attila  

Cím: 2045 Törökbálint, Aranyeső u. 1. 

Tel: +36-30-325-42-74 

BUDAÖRSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG: 

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 160. 

Telefon: +36-23-505-400, +36-23-505-411 

BUDAKESZI RENDŐRŐRS:  
Cím: 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. 

Tel/fax.: +36-23-450-007 

KÖRZETI RENDŐR: 

Kürtösi Pál (Tel: +36-70-327-63-68) 

KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ 

Ilarion Lóránt (Tel: 06-20-548-44-03) 

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

Tel: (+36-1) 469-4105  

ÉRD HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

Telefonszám: (+36-23) 524-570 

POSTA 

Cím: Nagykovácsi, Kossuth L. u.  26. 

Telefon: (26)-389-144, 389-187 

MOZGÓPOSTA 

Cím: Remeteszőlős, Pataksétány 66. (12 km-kő) 

Nyitva tartás: H-P 9,30-10 óráig 

LEGKÖZELEBBI GYÓGYSZERTÁR  
Cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 76.  

Telefon: (26)-355-966  

BUDAKESZI JÁRÁSI 

KORMÁNYHIVATAL 

2092 Budakeszi, Fő u. 179.  

Tel/fax: (+36-23) 535-719  

OKMÁNYIRODA 

Cím: 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.  

Tel: (23) 457-552, fax: (23) 453-950 

LEGKÖZELEBBI KORMÁNYABLAK 

Cím: 2030 Érd, Budai út 24. 

Tel: Tel.: 1818 (kék szám)  

 

 

 

 
Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2014. december 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden kedves gyermeket és felnőttet szeretettel várunk  
 

2014. december 23-án 17 órakor tartandó 
 

közös karácsonyi gyertyagyújtásra, csillagszórózásra, éneklésre és játszásra  
a Patak sétány - Madár utca sarkán lévő keresztnél. 

Itt megláthatjátok a betlehemi jászolt is 
melyben jó szívvel várjuk a kis Jézust (akinek a születésnapját ünnepeljük) Karácsony estéjén.  
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ingatlaniroda 

Remeteszőlős, Nagykovácsi, Solymár  

ingatlanközvetítés felsőfokon 

Nagykovácsi, Kossuth L. u.9.  

06-26-389-226, 06-20-235-69-49, 06-30-415-82-09, 

nyitva: hétköznap 10 – 18 óráig, szombaton 13 óráig 

www.domusimmo.hu 

Dr. Tóth Balázs ügyvéd 
Polgári- és családjogi ügyek,  

Kereskedelmi-, fogyasztóvédelmi jogi ügyek 

Gazdasági társaságok alapítása 

Szerződések és egyéb okiratok szerkesztése 

Közbeszerzési tanácsadás és közbeszerzési 

eljárásokban való teljes körű közreműködés 

ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon  

Hivatalos közbeszerzési tanácsadás 

Ingatlanok közvetítése, adás-vétel teljes körű 

ügyintézése 

Tel.:06-30-9315599 

E-mail:  dr. balazs. toth@gmail.com 
 

Áldott Karácsonyt és Boldog Újesztendőt! 
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