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Hírmondó 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának tájékoztató lapja 

 

2015. április 

 

 

 

 
 

Boldog, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk 

Községünk minden kedves lakosának,  

üdülőtulajdonosának  

és minden látogatójának! 
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HÚSVÉT 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

Remeteszőlősi Kirendeltségének dolgozói minden kedves lakosnak örömteli, Húsvéti ünnepeket kíván! 

Képviselő-testület 

Szathmáry Gergely polgármester 

Kőhalmi Alajos alpolgármester 

Herold István képviselő 

Petneházy Gábor képviselő 

dr. Tóth Balázs képviselő 

Önkormányzati Hivatal 

dr. Darvas-Hammer Szilvia igazgatási vezető-tanácsos 

Földi Marianna pénzügyi vezető 

Farkas Viktória adóügyi előadó 

Sinkó Márta védőnő 

Képes Imréné hivatali helyettes 

Ilarion Lóránt közterület-felügyelő 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

2015. ÁPRILIS 1-IG SZÜLETETT HATÁROZATOK 
Határozat száma Határozat címe 

1/2015. (I.13.) a vis maior helyzet védekezési költségeinek támogatására benyújtott pályázatról 

2/2015. (I.13.) a vis maior helyzet helyreállítási költségeinek támogatására benyújtott pályázatról 

3/2015. (I.26.) ad hoc bizottság felállításáról 

4/2015. (I.26.) a partnerségi egyeztetés szabályairól 

5/2015. (I.26.) a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

6/2015. (I.26.) a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 

7/2015. (I.26.) a 2015. évi útfejlesztési koncepcióról 

8/2015. (I.26.) zenélő ivókút kialakításáról 

9/2015. (I.26.) közösségi pajta építéséről 

10/2015. (I.26.) a Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat vételi ajánlatáról 

11/2015. (I.26.) a Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat együttműködési javaslatáról 

12/2015. (I.26.) a Peter Cerny Alapítvány megkereséséről 

13/2015. (II.13.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

14/2015. (II.23) a Vénusz utca felújítására vonatkozó műszaki koncepció jóváhagyásáról 

15/2015. (II.23.)  a kőzúzalékos meredek utcák felújítására vonatkozó műszaki koncepció jóváhagyásáról 

16/2015.(II.23.) a zenélő ivókút megvalósítására vonatkozó koncepció elfogadásáról 

17/2015.(II.23.) a közösségi pajta megépítéséről 

18/2015. (II.23.) a közérdekű védekezés elvégzésére kötendő szerződés tudomásul vételéről 

19/2015. (III.3.) a védőnői státusz módosításáról 

20/2015. (III.3.) a vis maior helyzet védekezési és helyreállítási költségeinek támogatására benyújtott pályázatról 

21/2015. (III.31.) a 2014-2019. évre szóló gazdasági programról  

22/2015. (III.31.) a központi háziorvosi ügyeleti ellátás átalakításáról 

23/2015. (III.31.) a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület szakmai beszámolójának elfogadásáról 

24/2015. (III.31.) a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület támogatásáról 

25/2015. (III.31.) a Budakeszi mentési pont kialakításának kérdéséről 

26/2015. (III.31.) a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatáról 

27/2015. (III.31.) a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

28/2015. (III.31.) a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

29/2015. (III.31.) a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

30/2015. (III.31.) a Városi Napos Oldal Szociális Központ 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről 

31/2015. (III. 31.) a Remete Csemete Alapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

32/2015. (III. 31.) a csatorna beruházáshoz kapcsolódó forgalmi kérdésekről 

33/2015. (III.31.) a zenélő kút kiegészítő kérdéseiről 

34/2015. (III.31.) a kiírás előtt álló pályázatokról 

35/2015. (III.31.) a Patak sétány 162-172. közötti szakaszának burkolat-felújítására vonatkozó lakossági kezdeményezésről 

2015. ÁPRILIS 1-IG SZÜLETETT RENDELETEK 
Rendelet száma Rendelet címe 

1/2015. (II.13.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

2/2015. (II.13.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

3/2015. (II.23.) a Kt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.3.) önk. rendelet módosításáról 

4/2015. (III.31.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
 

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 

http://www.remeteszolos.hu/
mailto:info@remeteszolos.hu
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AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI HÍREI 

A 2014. ÉVI PÉNZÜGYI ZÁRÁS 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2014. évben az erőforrásainak megfelelő módon gazdálkodott. Az elmaradt 

adóbevételek behajtásával és kisebb – a működőképességet segítő - pályázati támogatások elnyerése révén a 

tervezettnél magasabb bevételt, a költségek alacsony szinten tartása révén pedig alacsonyabb kiadási eredményeket 

realizált. Ennek eredményét az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 

 Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítési arány 

Bevétel 68.924 eFt 

(ebből a 2013. évről 

áthozott összeg:  

10.334 eFt) 

84.390 eFt 84.390 eFt 100% 

Kiadás 68.924 eFt 

(ebből a tervezett 

tartalék: 24.469 eFt) 

84.390 eFt 52.314 eFt 

tartalék: 32.076 eFt 

62% 

 

A fentiek alapján látható, hogy a 2015. évet – Községünk méretéhez képest – viszonylag nagy áthozott pénzeszközzel 

tudtuk kezdeni. Természetesen ezt az összeget terhelik a 2015. évre áthúzódó kifizetések. 

Ezt is figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a 2014. évről áthozott pénzeszköz segíteni fog a 2015. évi pályázatok 

előfinanszírozásában és az önrész kifizetésében. 
 

KÖZSÉGÜNK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében fogadta el 

településünk 2015. évi költségvetését. A főbb számait a következő táblázatban mutatjuk be. 

 

Megnevezés 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2015. évi 
eredeti 

előirányzat 

% az előző évi 
előirányzathoz 

viszonyítva 

I. Működési bevételek 40 710 39 010 96% 

1. Intézményi működési bevétel 3 210 110 3% 

2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 37 500 38 900 104% 

     2.1 Illetékek       

     2.2 Helyi adók 33 800 35 500 105% 

     2.3. Átengedett közp. adók 2 600 2 900 112% 

     2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev. 1 100 500 45% 

II. Támogatások 9 516 12 881 135% 

1. Költségvetési támogatás 9 516 12 881 135% 

    1.1. Általános támogatás összesen 4 774 12 881 270% 

    1.2. Egyéb kötelező feladatok  4 000 9 709 243% 

    1.3. Hozzájárulás pénzbeni szoc.ellátásokhoz 742 1 972 266% 

    1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok  0 1 200 0% 

    1.5. Lakott külterületi feladatok támogatása  3   0% 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 9 919 0% 

1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 0 0   

2. Önkormányzat sajátos felh.  0 9 919 0% 

3. Pénzügyi befektetési bevételek       

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 8 364 1 793 21% 

1. Támogatás értékű bevétel 3 564 1 793 50% 

*ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1 764 1 793 102% 

2. Felhalmozási célú péneszk. átvétel 4 800 0 0% 

V. Tám., kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocsát. bev.       

VI. Hitelek 0 0 0% 

1. Működési célú hitelek       

2. Fejlesztési célú hitelek 0 0 0% 

VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 10 334 32 842 318% 

1. Előző évi pénzmaradvány 10 334 32 842 318% 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 68 924 96 445 140% 
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1. Személyi juttatások 11 524 13 485 117% 

2. Munkaadót terhelő járulék 2 426 2 930 121% 

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 30 253 39 472 130% 

4. Ellátottak pbeni juttatása 386 1 146 297% 

5. Egyéb működési célú  kiadások 11 401 22 387 196% 

6. Beruházások és felújítások 0 3 562 0% 

7. Általános tartalék 10 334 9 609 93% 

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások       

9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek 2 600 3 854 148% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 68 924 96 445 140% 

 

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az építményadóról és a telekadóról szóló 8/2013. 

(X.1.) önkormányzat rendeletét, mely 2014. január 1-én lépett hatályba.  

Az új önkormányzati rendelet az építményadót nem emelte, de rögzítette, hogy a kedvezményeket csak azok vehetik 

igénybe, akik az adott ingatlanok tulajdonosaként és azok közeli rokonaiként állandó lakosként élnek Remeteszőlősön, 

és az ingatlanuk rendelkezik a kötelező közszolgáltatásokra vonatkozó szerződésekkel. 
Az új adórendelet megalkotásának célja elsősorban a rendszer igazságosabbá tétele volt: vagyis, hogy ne azokat 

terheljük egyre nagyobb adókkal, akik becsületesen eleget tesznek kötelezettségeiknek, hanem minden itt élő vegye ki 

a részét a közösség terheiből. Emellett viszont a kedvezményeket csak azok vehessék igénybe, akik itt élnek, itt 

fizetnek adót és a kötelező közszolgáltatások igénybevételével eleget tesznek azoknak a kötelezettségeknek, mely a 

Község rendjét és tisztaságát szolgálják. 

A közös tehervállalás igazságosságának megőrzése érdekében az Önkormányzat Adóhatósága nagyon nagy hangsúlyt 

fektetett az elmaradt adók behajtására és a rejtőző adóalanyok felfedésére. Ennek eredményeként az adóbevételeket 

emelés nélkül növelni tudtuk, oly módon, hogy a tisztességesen adózók terhe nem emelkedett. 

 

A fentiek szemléltetésére az alábbi táblázatban bemutatjuk az adóalanyok számának változását.  

 

Adónem 
Adóalanyok száma 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Építményadó 407 db 412 db 485 db 492 db 435 db 437 db 465 db 

Telekadó 91 db 86 db 85 db 77 db 79 db 71 db 74 db 

Iparűzési adó 102 db 112 db 109 db 113 db 153 db 164 db 148 db 

Gépjármű adó 242 db 269 db 342 db 349 db 304 db 322 db 399 db 

 

A helyi adók kérdése településünk működése és fejlődése szempontjából igen lényeges kérdés, mivel a normatív típusú 

államháztartási támogatások mértéke az elmúlt években radikálisan lecsökkent. Ez pedig azt jelenti, hogy 

Remeteszőlős Község szinte kizárólag saját adóbevételeiből tudja fenntartani magát, hiszen a teljes bevételeinknek 

csupán a 15%-át kapjuk az Államtól, a többi részt magunknak kell előteremteni. 

A működéshez és a fejlesztéshez pedig szükségesek a bevételek. 

 

A Képviselő-testület meggyőződése, hogy amennyiben mindannyian eleget teszünk adófizetési kötelezettségeinknek, 

akkor a helyi adó emelésére nincs szükség és van lehetőség a folyamatos fejlődésre. 

 

 

A megfelelő adózói magatartás segítése érdekében ezúton is tájékoztatjuk Önöket a helyi adók rendszeréről és az ahhoz 

kapcsolódó határidőkről. 

 
A 2015. évre vonatkozó, az ingatlanhoz kapcsolódó adók mértékei a következők: 

Építményadó: 450 Ft/m2/év  Telekadó: 180 Ft/m2/év 

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) alapján a 2015. évi helyi adó befizetésének határideje folyó év március 19., illetőleg szeptember 17. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az Art. egyértelműen az Adózó kötelezettségévé teszi mindenféle adózással 

kapcsolatos változás bejelentését. A változás bejelentése a változást követő 15 napon belül kötelező. A földhivatali 

nyilvántartásban bekövetkezett változások pl. címváltozás bejelentése adózói kötelezettség, nem teljesítés esetén az 

Art. szankcionálja. 
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Megkérjük a tisztelt adózókat, hogy banki átutalás esetén az adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint 

tüntessék fel a befizető azonosítót, így elkerülhetővé válik, hogy az Art rendelkezései szerint a beazonosítatlan 

befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön. 

Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli az adózót a helyi 

adóhatóság felé. Az ingatlan beépítése esetén építményadó bevallást kell benyújtani a tulajdonosnak, vagy a 

haszonélvezőnek, valamint a beépítés miatt az Adózónak megszűnik a telekadó fizetési kötelezettsége. Törölni csak 

abban az esetben van mód, amennyiben az Adózó ezt a honlapról letölthető telekadó bevallási nyomtatványon bejelenti 

az adóhatóság felé. 

 

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 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 iparűzési adó mértéke 1,4%, mely szintén alacsonyabb a törvényben rögzített maximális értéknél (2%). Ezen 

adónem bevallási határideje: 2015. 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 

 

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. 

Ezúton is szeretnénk rögzíteni, hogy az adók jelenlegi szinten tartását csak úgy tudjuk hosszú távon megtartani, ha 

mindenki kiveszi a részét a közteherviselésből. Ennek az érvényre juttatása a Hivatali dolgozók feladata, csakúgy, mint 

az elmaradt adók, illetve az adókintlévőségek behajtása. Ez nem barátságtalanság a dolgozók részéről, hanem pusztán 

konzekvens eljárásrend, ami ráadásul a tisztességes adófizető lakosokkal szembeni erkölcsi kötelesség is.  

 

 

 

HELYI HÍREK 

KÖZSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Remeteszőlős Község területén, 2013. december 1. óta a Depónia Kft. végzi, 

a következő rend szerint: 

 kommunális hulladék szállítása hetente (szerda) 

 házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (havonta egyszer) 

 díjmentes zöldhulladék gyűjtés évente két alkalommal (novemberben) 

 díjtalan rugalmas lomtalanítás 2015.03.01. - 2015.10.31. között, előzetes igénybejelentés alapján (+36-22-202-

260 telefonszámon egyeztetve) 

 szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetése az Önkormányzat udvarán 

A fenti szolgáltatásokat természetesen az veheti igénybe, aki hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik! 

Fontos változás van a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben, mivel az új időpontban fog történni. 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés új szállítási napja mindig szerdára fog esni, a következők szerint: 

 2015. április 8. 

 2015. május 6. 

 2015. június 3. 

 2015. július 1. 

 2015. augusztus 12. 

mailto:ado@remeteszolos.hu
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 2015. szeptember 9. 

 2015. október 7. 

 2015. november 4. 

 2015. december 2. 

Fontos kérés: kérjük az otthon gyűjtött szelektív hulladékot bekötött zsákba helyezzék ki a gyűjtési napon, segítve 

ezzel a hulladékgyűjtők munkáját és megakadályozva a hulladék szétszóródását. 

 

A hulladéknaptár a honlapról letölthető: http://remeteszolos.hu/cikkek/a-hulladekszallitas-2015-evi-rendje. 
Rögzítenünk kell, hogy a hulladékszállítás kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás, így a szerződéskötés kötelező. 

Ez különösen érvényes az állandó lakosú ingatlanok esetében! (Azon ingatlan esetén, ahol max. két fő nyugdíjas lakik, 

ott is kötelező a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele, de ott megmaradt a zsákos rendszer.)  

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyet intézne, úgy azt a következő elérhetőségeken 

keresztül teheti meg: 

 

 Honlap: www.deponia.hu 

 Cím: Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

 Tel.: 22/504-412, 507-419, Fax: 22/507-420 

 E-mail: ugyfel@deponia.hu  

Budakeszi Ügyfélszolgálat: 

 Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 105. (Művelődési 

Ház) 

 Nyitva tartás: csütörtök 9-13 óra 

 

ÚTKARBANTARTÁS 
 

A remeteszőlősi belterületi utak fejlesztéseinek köszönhetően tovább csökkentek a burkolatlan vagy erősen 

amortizálódott burkolt útszakaszok. Az új építésű utak jól viselték az idei telet is, azonban a fennmaradó utcákat az 

elmúlt hónapok csapadékos és fagyos időjárása erősen megviselte.  

Ez különösen érvényes a meredek utcákra, melyeket nem csak az időjárás visel meg, hanem az a tény, hogy az amúgy 

nem túl erős aszfalt már elöregedett rajtuk, ráadásul az útalappal is vannak problémák. 

A télen kialakult kátyúk, illetve a járhatóságot veszélyeztető úthibák javítását az aszfaltkeverők beindítása után rögtön 

megkezdtük, így március 30. óta zajlik a kátyúzás a Község területén. A tervek szerint legkésőbb április végén a 

munkálatok befejeződnek. 

 

KÖZTERÜLETEK KASZÁLÁSA 

 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is közmunkások bevonásával fogjuk végeztetni a közterületek kaszálását. 

Az Önkormányzat igyekszik nagy gondot fordítani a parlagfű elleni védelemre, de eredményes védekezés csak 

Önökkel együtt lehetséges! 

Kérjük, ne feledkezzenek meg arról, hogy mind az országos rendelkezések, mind a környezet védelméről szóló 10/2006. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet azt írja elő, hogy az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a telek előtti 1 m széles 

területsáv rendben tartásáról és kaszálásáról, a saját ingatlanának rendbe tétele mellett. Ha mindenki eleget tesz ezen 

kötelezettségének, akkor azzal a teljes település nyer, hiszen szebbé teszi környezetünket! 

 

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  

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 gépkocsi-forgalmú 

http://remeteszolos.hu/cikkek/a-hulladekszallitas-2015-evi-rendje
http://www.deponia.hu/
mailto:ugyfel@deponia.hu
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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. 

 

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. Amennyiben ezt nem teszik meg nem csak a környezetet szennyezik, 

hanem szabálysértést is elkövetnek! 

 

Sok konfliktus forrása a szabadon, avagy felügyelet nélküli sétáló kutya, mert többször előfordul az, hogy az egyébként 

barátságos eb a sétálókat veszélyezteti, vagy más kutyákkal összeverekedik. Meg kell említenünk, hogy ez is 

szabálysértés.  

 

Tisztelettel kérjük ezért a kutyatulajdonosokat, hogy a fenti szabályokat tartsák be, mert ellenkező esetben akár 

szabálysértési eljárás is indulhat ellenük. Bízunk benne, hogy ilyen kényszerítő eszközre nem lesz szükség a jövőben. 

 

ÉGETÉS REMETESZŐLŐS BELTERÜLETÉN 

 

Tavasszal és ősszel többször okoz problémát és súrlódást a kerti hulladékok égetése. Az itt keletkező viták nehezen 

feloldhatóak, mert az égetést végző arra panaszkodik, hogy a levelek komposztálása mellett a metszéskor levágott 

ágakkal nem tud mást kezdeni (pedig zöldövezetben ez minden tavasszal keletkezik), a szomszédok viszont a füstre 

panaszkodnak, hiszen azt elég nehéz elfogadni, hogy egy szép tavaszi napon még az ablakot se tudják kinyitni a szag 

miatt. 

Láthatóan mindkét álláspont respektálható érvekkel van alátámasztva, ezért Remeteszőlős Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2011-ben önkormányzati rendeletet alkotott a kerti hulladék égetéséről. A jogszabály a két célt 

igyekszik megbékíteni egymással. 

 

Ezzel párhozamosan felbolygatta a kedélyeket az egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 4/2015. (II.27.) BM rendelet, mely alapján úgy tűnt, 

hogy a jogszabály a belterületi égetést teljes mértékben megtiltja. Az illetékes hatóságok néhány nap alatt kialakították 

szakmai állásfoglalásukat a jogértelmezés kérdésében és rögzítették, hogy csak ott tilos a belterületi zöldhulladék 

égetése, ahol helyi önkormányzati rendelet nem szabályozza a kérdéskört. 

 

Mivel Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendelete 

szabályozza a kerti zöldhulladék égetésének kérdését, ezért tavasszal március 15. és április 15. közötti időszakban van 

lehetőség a kerti nyesedékek égetésére, a rögzített szabályok betartása mellett. Ezek közül a legfontosabbak: 

 A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöld hulladékot elsősorban 

komposztálni kell, amennyiben ez nem lehetséges a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan 

avar és kerti zöldhulladék égetése március 15-e és április 15-e között, illetve október 15-e és november 15-e 

között csak hétköznapokon 8.00 – 17.00 óra között lehetséges, az év egyéb időszakában kerti hulladék 

égetése tilos. 

 Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 

 Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető. 
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 Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken levő zöld növényeket, fákat, bokrokat ne 

károsítsa. 

 Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és az adott ingatlantulajdonos saját telkén 

szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt 

ne okozzon. 

 Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad. 

 

IDEIGLENES VÁLTOZÁSOK A FORGALMI RENDBEN A NAGYKOVÁCSI ÚTI CSATORNAÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a KEOP-1.2.0/09-11 azonosítószámú pályázatára támogatást nyert, melynek 

keretében megkezdődik a Zsíros-hegyi szennyvízelvezető rendszer kiépítése. Kiépül egy új szennyvíz főgyűjtő, 

központi szennyvízátemelő és szennyvíznyomócső rendszer fővárosi csatlakozással, valamint sor kerül a pályázati 

konstrukció keretein belül a Nagykovácsi út burkolatának felújítására. 

 

A munkakezdés ideje 2015. március 23., a munkálatok várható befejezési határideje 2015. szeptember 30. 

 

A kivitelezési munkálatok lényegi elemét képezi – Remeteszőlős Község szempontjából – a gerincvezeték 

Nagykovácsi út alatti lefektetése és a Nagykovácsi út burkolatának felújítása. 

 

A Nagykovácsi úton két szakaszban történik beavatkozás: 

 A csatornagerinc fektetésekor a Budapest felé haladó sávot felbontják, majd a csőfektetés után tömörítve 

visszatöltik a munkaárkot, és ideiglenes burkolatot kap. Ennek várható időszaka április-május környékére 

kerül. 

 Augusztusban (a visszatöltés ülepedése után) a Nagykovácsi utat teljes szélességében a budapesti határig 

leaszfaltozzák. 

 

A fenti beavatkozások forgalomkorlátozásokkal fognak járni. Az építési időszakban félpályás útlezárások lesznek. 

Ezek neuralgikus időszakok lesznek, mert reális esélye lesz annak, hogy sokan a Patak sétányt alternatív útvonalnak 

akarják majd használni.  

Ezt a problémát megvizsgálta Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és arra a döntésre jutott, 

hogy a beruházás időszaka alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be a Patak sétányra, annak érdekében, hogy 

megakadályozza az átmenő forgalmat. 

A döntés a következő lényegi elemeket tartalmazza: 

 A Patak sétány Amúr és Keszeg utca, valamint a Csóka és Galamb utca közötti szakaszán egy-egy forgalomtól 

ideiglenesen elzárt területet jelölünk ki. 

 A forgalomtól elzárt területeket az út tengelyére merőlegesen elhelyezett tereptárgyakkal jelöljük ki, a 

megfelelő közúti táblák elhelyezése mellett. A forgalomtól elzárt területeket köztéri kamerákkal fogjuk 

ellenőrizni. 

 A Patak sétány Ponty utca és Amúr utca, Amúr utca és Madár utca, Madár utca és Csóka utca, valamint Csóka 

utca és Királyka utca közötti szakasza ebben az időszakban zsákutcaként fog funkcionálni. 

 Az ideiglenes forgalomkorlátozás várhatóan 2015. augusztus 31-ig fog tartani. 

 A forgalomkorlátozás a gyalogos és kerékpáros fogalmat nem fogja érinteni. 

 

A fenti megoldással azt érjük el, hogy fizikailag nem lesz lehetőség átmenő forgalomra a Patak sétányon. Így a 

Nagykovácsi út félpályás lezárásai idején nem lesz érdemes menekülőútnak használni a Patak sétányt, tehát az a napi 

több ezer autó nem terelődik át Községünk belterületére. 

Fontos tudnunk, hogy erre az időszakra minden autós számára megszűnik a Patak sétányi áthaladás kérdése, de 

bármelyik remeteszőlősi ingatlan elérhető lesz személygépkocsival, a következők szerint: 

 Vénusz utcai bejáró (11-es km-kő) felől: Ponty utca, Süllő utca, Amúr utca, Patak sétány 1-31. (páros oldal: 2-

26.) 

 12-es km-kő bejárója felől: Keszeg, Harcsa, Pisztráng, Csík, Hal, Sas, Sólyom, Seregély, Cinke, Csóka utcák, 

Patak sétány 33-89. (páros oldal: 28-128.) 

 13-as km-kő bejárója felől: Galamb, Bagoly, Gém, Daru, Banka, Sirály, Rigó, Királyka utcák, Patak sétány 91-

147. (páros oldal: 130-172.) 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez némi kellemetlenséget fog okozni, de kérjük, vegyék figyelembe, hogy így meg 

tudjuk akadályozni, hogy a Nagykovácsi útra jellemző hatalmas forgalom a Patak sétányra terelődjön át, a 

csatornaépítéshez kapcsolódó forgalomkorlátozások során. 
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FEJLESZTÉSI TERVEK 

VÉNUSZ UTCA BURKOLATÁNAK REKONSTRUKCIÓJA 

A Vénusz utca az egyik legforgalmasabb bejárónk, mely még nem került felújításra. A 12-es és a 13-as  kilométerkőnél 

a bejárók már megújultak. 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy - figyelembe véve az utak jelenlegi 

állapotát és a fajlagos forgalmi terheltségét - a Vénusz utca esetében a legindokoltabb a burkolat-felújítás. Ezt az 

álláspontját a Képviselő-testület 7/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában rögzítette. 

Ennek alapján a Képviselő-testület 5/2014. (I.28.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az útépítés 

költségeit beépíti a 2015. évi költségvetésbe. A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 

a bevételi oldalon a lakossági-önkormányzati finanszírozási struktúrát építette be a költségek fedezeteként. 

Az építés előkészítése érdekében történt szakértői bejárás és az előzetes felmérések alapján tételesen rögzítettük az 

elvégzendő feladatokat. Ennek alapján 313 fm hosszú, 3,5-5 m széles és 1.571 m2 felületű út és a csapadékvíz elvezető 

rendszer kiépítésére kértünk árajánlatokat. Az útépítés várható költsége bruttó 15.410 eFt lesz. 

A hivatalos információk szerint a Belügyminisztérium meg fogja hirdetni az „Egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás” című pályázatot, mely keretén belül lehetőség nyílik az önkormányzatok számára a 

belterületi utak és járdák felújítására támogatást kérni. A várható támogatási intenzitás 85% lesz.  

Ezen a pályázaton az Önkormányzat mindenképpen indulni kíván, a Vénusz utcai útrekonstrukció támogatása 

érdekében. A pályázati önrész biztosítása érdekében az Önkormányzat – az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendeletnek megfelelően – az érintett lakossággal együtt kíván működni. 

Az útrekonstrukció nyertes pályázat esetén tud megvalósulni, a 2015. évben. 

 

CSILLAG SÉTÁNY BURKOLATÁNAK REKONSTRUKCIÓJA 

A Csillag sétány Remeteszőlős Község gyűjtőútjának – a Patak sétány – folytatásának tekinthető. A szerkezeti tervben 

a Csillag sétány a Rácski telep gyűjtőútjaként van kijelölve. 

Ez alapján a Képviselő-testület az útfejlesztési koncepcióról szóló 7/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában a 

Csillag sétányt az útfejlesztési prioritási lista második helyére sorolta be. 

Ennek okán a Képviselő-testület 34/2015. (III.31.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a Csillag sétány 

tekintetében is indulni kíván a fenti útfelújítási pályázaton, amennyiben a később megjelenő pályázati kiírás ezt 

lehetővé teszi. 

Az útfelújításra vonatkozó projekt előkészítése még folyamatban van, de az elmondható, hogy nyertes pályázat esetén 

hozzávetőlegesen 210 fm hosszú út újulna meg, 840 m2 felületen. 

A pályázati önrész biztosítása érdekében az Önkormányzat – az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. 

(I.31.) önkormányzati rendeletnek megfelelően – az érintett lakossággal együtt kíván működni. 

Az útrekonstrukció nyertes pályázat esetén tud megvalósulni, a 2015. évben. 

 

VIS MAIOR PÁLYÁZAT 

2014. november 30. és 2014. december 4. között olyan előre nem látható természeti erők által fenyegető veszély 

következett be, mely miatt ebben az időszakban szükségessé vált a védekezés. 

A 2014. november 30. és december 2. között lehullott ónos eső a közterületeken, az önkormányzat tulajdonában álló 

Ördögárok-patak belterületi szakaszának partján, valamint a gyalogos közlekedést biztosító járda mellett elhelyezkedő 

fákat oly mértékben eljegesítette, hogy azok meghasadtak, kidőltek. Ez a hidakban is károsodást okozott. 

Remeteszőlős Község Önkormányzata mind a védekezés, mind a helyreállítás tekintetében támogatási kérelmet 

nyújtott be a vis maior alaphoz, melyet a Belügyminisztérium tart fent.  

A helyzet súlyossága, valamint a védekezés több települést érintő (Nagykovácsi védelme is részben Remeteszőlőst 

terhelte) jelentősége miatt Remeteszőlős Község Önkormányzata kérte a védekezési és helyreállítási költségek 90%-

ának megfelelő mértékű támogatását. 

A pályázat főbb jellemzőit az alábbiakban mutatjuk be: 

 
Vis maior esemény Tevékenység Teljes költség 

(bruttó) 

Kért támogatási 

arány 

Vállalt önrész 

(bruttó) 

Kért támogatás 

(bruttó) 

Védekezés kárelhárítás 1.347.063 Ft 90% 134.708 Ft 1.212.355 Ft 

Helyreállítás híd helyreállítás 16.709.388 Ft 90% 1.670.939 Ft 15.038.449 Ft 
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A pályázatot a Magyar Államkincstár befogadta, és a formai és tartalmi ellenőrzések után döntésre felterjesztette a 

Belügyminisztériumba. Amennyiben nyerünk a pályázaton, akkor a védekezés költségeinek jelentős részét 

visszakapjuk és támogatást kapunk a 12-es és 13-as km-kőnél található közúti hidak helyreállítására. 

 

ZENÉLŐ KÚT 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában azt az elvi 

döntést hozta, hogy a Hivatal mellett zenélő ivó kutat kíván kialakítani. 

Az ivó kutat az egykori romos Rácski tanyából kimentett régi építőanyagból építjük meg. Ez azért fontos, mert az 

egykori tanyából származó építőanyagok a közvetlen környezetünk történelmi múltját tükrözik, hiszen római, árpádkori 

és a sváb korból származó köveket is találtunk a bontás során. A kimentett régi építőanyagok felhasználásával újra 

élővé tesszük az egykor itt lakók munkájával létrehozott tárgyakat, tisztelegve a múltunk előtt. Ezzel fiatal településünk 

a saját területének történelmét idézné meg.  

A kutat helyi lakosok és önkormányzati dolgozók közreműködésével építjük meg, ezzel a mai remeteszőlősi közösség 

munkája is megtestesülne.  

Nemcsak a történelmi múlt megőrzése fontos, hanem legalább olyan nagymértékben lényeges a helyi (vagy a helyhez 

köthető) szellemi, kulturális értékeink megőrzése és közzé tétele is. Ezért dolgozta ki a Képviselő-testület azt a 

koncepciót, hogy olyan ivó kutat építünk, amely használatakor egy-egy rövid zenei darabot játszana le a szomjas 

vándor számára. (Elhelyezkedése miatt várhatóan a kutat nem csak a helyi lakosok, hanem a Remete-szurdokban 

kirándulók is használnák.)  

A kút a helyben (illetve a Nagykovácsi-medencében élő) zenészek rövid zenedarabjait ("etűdjeit") játssza majd le, 

megörökítve ezáltal a helyben élő zenészek művészetét is. Mivel településünkön a zenei műfaj különböző ágait művelő 

művészek élnek, ezért a klasszikus zene, a jazz, illetve a modernebb zenedarabok is megjelenhetnének, tükrözve ezzel 

az itt élők zenei sokszínűségét is.  

Az ivókút a vízgomb megnyomásával fog lejátszani egy-egy rövid zenei darabot. Az ehhez kialakított technikai egység 

10 zeneszámot tárolna és véletlenszerűen játszaná le az inni kívánó számára. Így nem csak a test jut a számára 

nélkülözhetetlen vízhez, hanem a lélek is felfrissül. 

Az ivókút az Örkény emlékfülke és a Könyvmegálló mellett helyezkedne el. A Bodzaliget ezen része már így is 

egyfajta kultúra-sarokként üzemel, és a zenélő kút kialakításával a zenei művészeti ág is méltó helyet kapna itt. 

A Képviselő-testület fontosnak tartja a zenélőkút megvalósítását, mert – az Örkény-fülke kapcsán szerzett tapasztalatok 

alapján - úgy gondolja, hogy ezek a kulturális alkotások a közösséget és az identitástudatot erősítő hatással bírnak. 

Nem beszélve arról, hogy ez is jó hírünket kelti a világban. 

A kialakítás várható költsége 460.000 Ft+ÁFA összeg lesz. A zenélő ivókút ünnepélyes átadását június közepére 

tervezzük. 

A Képviselő-testület 33/2015. (III.31.) önkormányzati határozatában véglegesítette a zenélő kút kialakítására 

vonatkozó terveket. Ebben a határozatban döntött arról is, hogy meghirdeti a kút megvalósításának segítésére a 

támogató rendszert. 

A fentiek alapján ezúton hívjuk fel a kedves lakosok és érdeklődők figyelmét arra, hogy van lehetőség a zenélő 

ivókút megvalósításához kapcsolódó közadakozásra. Kérjük, fontolják meg ennek lehetőségét és amennyiben 

módjukban áll, kérjük anyagilag is támogassák a megvalósítást. A Képviselő-testület a fenti határozatban rögzítette, 

hogy bizonyos összegű támogatás fölött biztosítani fogja a támogatói nevek megjelenését. 

Amennyiben a támogatásról döntenek, a következő bankszámlára utalhatnak: 11742001-15566678-10710009. Kérjük, 

a közleményben tüntessék fel a közérdekű támogatás tényét. Előre is köszönjük! 

 

KÖZÖSSÉGI PAJTA 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában döntött a 

közösségi pajta építéséről. Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében címzetten 800.000 Ft összeget különített el a 

megvalósításra.  

Az építés célja, hogy az Önkormányzat udvarán egy olyan pajtát alakítsunk ki, amely helyet adna egy fedett 

színpadnak, egy beállónak (az önkormányzati tehergépkocsi is helyet kapna), valamint egy raktárhelyiségnek (itt 

tárolhatnánk a sószórót, tolólapot, a fűnyíró traktort, a fűnyírót, stb.). 

A pajtában egyéb közösségi rendezvények is helyet kaphatnak pl. gyermekrendezvények, koncertek, gasztronómiai 

események, falunap és önkormányzati ünnepségek. 
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A megvalósítást az Önkormányzat saját erőből oldja meg, közterület-felügyelőnk önkéntes munkájával és szakmai 

tudásával. Ezt ezúton is köszönjük neki! 

A közösségi pajtát a szeptemberi falunapra szeretnénk kialakítani és felavatni.  

A pajta helyet tud biztosítani különböző helyi rendezvényeknek, így bízunk benne, hogy ez is segíteni fogja a 

közösségi élet tovább erősödését. 

 

 

REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY HÍREI 

 

A REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY 2014. I. FÉLÉVI PROGRAMJAI 

Idei első programunk, a tavaszköszöntő kirándulás sok remeteszőlősi családot vonzott: településünk jellegzetességét, 

a Remete-kőfülkét vettük célpontba.  Hazafelé valószínűleg mindannyian nap mint nap látjuk, viszont alig néhányan 

ismerjük a barlangnak hitt kőfülkét. A gyerekek játékos formában megismerték a tavasz pompás hírnökeit: a hóvirágot, 

a mocsári gólyahírt, a nőszirmot, az odvas keltikét, melynek illatával nem tudtunk betelni a túránk során. 

Április végén ismét bolhapiacot szervezünk, már most lehet gyűjtögetni a már mellőzött, de jó állapotban lévő 

használati tárgyakat, ruhaneműket, játékokat, könyveket, konyhai és kerti eszközöket. 

Idén sem maradhat el a minden évben várva várt és gyerekek sokasága által felkeresett gyereknapi rendezvényünk, 

melyet június elején fogunk megrendezni. 

 

A gyereknapig zajlik kincskereső játékunk, melyről a következőket kell tudni: 

Elrejtettünk Remeteszőlős 8 pontján egy-egy ládikót, amelyeket egy cseppnyi ügyességgel és szemfülességgel 

megtalálhattok. Mindegyikben találtok egy-egy jelszót, melyeket összeolvasva megkapjátok a játék megfejtését. Ezt a 

megfejtést várjuk tőletek e-mailen (info@remetecsemete.com), vagy postaládán keresztül (Vénusz u. 5.).  A megfejtés 

mellé írjátok meg neveteket és címeteket is. Minden beküldőt ajándékkal jutalmazunk a tanévzáró gyereknapi 

programunkon (várhatóan júniusban).  

 

Íme az első helyszín, ahol az első dobozkát kell keresnetek: 

 

Park vagyok, ahol pihenhetsz 

Bodzavirágot szedhetsz 

Táblám sok eseményt hirdet 

A legnagyobb kövemet keresd meg! 
 

Ha megtaláltad, ez már elvezet a következő helyszínhez! Kisebbeknek szülői segítség nem árt (olvasni tudni kell!), 

nagyobbak egyedül is végigjárhatják vagy biciklizhetik a helyszíneket! Jó játékot kívánunk! 

 

Friss információk a Facebook oldalunkon és a honlapunkon (www.remetecsemete.com) találhatók! 

 

 

 

Sok kicsi sokra megy – kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Remete Csemete Alapítvány javára! 

 

Alapítványunk hetedik éve igyekszik Remeteszőlősön a közösségi élet motorja lenni. Izgalmas családi programok 

szervezése, környezetünk szépítése és fejlesztése, a jövő generáció természetközeli és környezettudatos nevelése 

eddig is fontos és örömteli feladat volt számunkra.  Az SZJA 1%-ából befolyt összegből előző évben a Remeteszőlősi 

Könyvmegálló könyvszekrényét hoztuk létre. A jövőbeli terveink közt szerepel a Bodzaligetben egy kisautó-pálya, 

egy biciklitároló és egy növénysátor megvalósítása. Reméljük, hogy eddigi célkitűzéseink és tevékenységünk 

biztosíték arra, hogy a jövőben is szűkebb lakókörnyezetünk fejlesztésén dolgozhatunk az Önök segítségével! 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 18722891-1-13  

A kedvezményezett neve: Remete Csemete Alapítvány  

 

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja a közösségi életet Remeteszőlősön! 

mailto:info@remetecsemete.com
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A BUDAKESZI RENDŐRŐRS FELHÍVÁSA 

HÁZUNK VÉDELME – ELŐZZÜK MEG A BAJT! 

A Budakeszi Rendőrőrs területén az elmúlt napokban több esetben fordult elő besurranásos lopás, ezért a Rendőrség 

összeállított pár bűnmegelőzési tanácsot, melyek segíthetnek az áldozattá válás megelőzésében.  

 

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK 

 A lakást akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak!  

 Gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról, az illetéktelen személyek bent tartozódásának megakadályozásáról!  

 A névtáblán csak a szükséges adatokat tüntesse fel, vagyoni helyzetére lehetőleg utaló címet ne írjon ki! 

 Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, hogy nincs-e idegen tárgy, rongálódás rajta!  

 Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg az Önhöz érkező személy kilétéről! 

 Ha idegenek csengetnek be és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy 

valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be őket a lakásba, illetve ne hagyja őket felügyelet nélkül!  

 A hivatalos személyektől kérjen igazolványt! 

 Ha gyanús személyeket látnak a környéken, az általuk használt jármű típusát, rendszámát írják fel! 

 Nyaralás előtt gondoskodjanak a levélszekrény rendszeres kiürítéséről! 

 Idegenekkel és közösségi oldalakon ne közöljék, hogy mikor nincsenek otthon! 

 Ne tüntesse fel címét a kulcstartóján! 

 Lakáskulcsát ne tegye az ajtó közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)! 

 Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el otthonról, mert lehet, hogy a bűnözők a lakást betörésre 

„előkészítették”! Gondoskodjon a zárcseréről, de ne hagyja felügyelet nélkül a lakást! 

 Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen! 

 Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik. 

 

„KI MINT VESZI ZÁRÁT, ÚGY ALUSSZA ÁLMÁT!” 

A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át hatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme a legfontosabb! Ez persze 

vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. 

A lakások behatolás elleni védelme kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő számára, hogy nem lesz könnyű dolga, 

tehát megelőzési funkciója van, másrészt feltartja a betörőt, esetenként olyan hosszú időre, ami már elegendő arra, 

hogy leleplezzék, tetten érjék őt. 

Milyen követelményeknek feleljenek meg az ajtók: 

- A bejárati ajtó keményfából vagy fémből készüljön; 

- az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vastagságú; 

- csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak nem indokolt); 

- az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2 mm-t; 

- az ajtólap zárását minimum 2 darab biztonsági zár biztosítsa, még hatékonyabbak a több ponton záródó ajtózárak; 

- az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani kell; 

- cilinderbetéteket, mágnes betéteket védőpajzzsal kell ellátni. 

Milyen követelményeknek feleljenek meg az ablakok, kémények, szellőzők: 

Biztonságunk érdekében célszerű mechanikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást, amelyek nagysága akkora, 

hogy egy vékonyabb testalkatú ember átfér rajta. Egy jól elkészített, szakszerűen beépített rács megfelelő mechanikai 

védelmet nyújt, de a fémredőnyök, valamint már a modern technika képviseletében a törésgátló fóliák is jó szolgálatot 

tehetnek. Esztétikai szempontból nem mindenki törekszik arra, hogy lakását mindenhol rács borítsa. Nekik ajánlanánk 

az elektronikai eszközök alkalmazását. 

 

Az elektronikai védelem a mechanikai védelem és a személyi őrzés fontos kiegészítője. Míg a hívatlan látogató keresi a 

zár kinyitásának lehetőségeit, fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be akar hatolni 

otthonunkba. 

Egyik lehetőség a helyi riasztású hang- és fényjelző készülék felszerelése. 

Másik megoldás az ún. távriasztás, távfelügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a pillanattól kezdve, hogy a betörő 

„dolgozni” kezd, otthonunktól távolabb, egy erre szakosodott központ észleli az eseményt és ún. kivonuló szolgálatot 

küld a helyszínre. 

 

ELŐZZÜK MEG A BAJT! A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ! 
 

Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2015. április 


