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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 

Bartos Marika adóügyi előadó 

Sinkó Márta védőnő 

Ilarion Lóránt közterület-felügyelő 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

2017. MÁRCIUS 30-IG SZÜLETETT HATÁROZATOK 

Határozat száma Határozat címe 

1/2017. (I.30.) a pest megyei belterületi utak felújítására vonatkozó pályázatról 

2/2017. (I.30.) a vis maior pályázathoz kapcsolódó szegélyépítésről 

3/2017. (I.30.) a vis maior pályázathoz kapcsolódó szegélyépítésre vonatkozó önkéntes együttműködésről 

4/2017. (I.30.) a Sirály utca 32-36. sz. közötti útépítésre vonatkozó önkéntes együttműködésről 

5/2017. (I.30.) a 2017. évi fejlesztési tervekről 

6/2017. (I.30.) a 0236 hrsz-ú gyalogút tulajdonba vételéről 

7/2017. (I.30.) az Ördögárok patak 08 hrsz-ú szakaszának állami tulajdonba adásáról 

8/2017. (I.30.) a könyvtári és közművelődési feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatáról 

9/2017. (I.30.) a településrendezési eszközökre vonatkozó nagykovácsi véleménnyel kapcsolatos álláspont 

10/2017. (I.30.) a Patak sétányi útépítéssel kapcsolatos lakossági konzultációról 

11/2017. (I.30.) a vadgázolásokkal kapcsolatos lakossági megkeresésről 

12/2017. (I.30.) a BKK Zrt. 2016. október havi beszámolójáról 

16/2017. (II.7.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről 

17/2017. (II.7.) a Vénusz utcai útépítésre vonatkozó pályázat önrészéről 

18/2017. (II.7.) a Vénusz utcai útépítésre vonatkozó pályázat benyújtásáról 

19/2017. (II.7.) az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás ellátásának változásáról 

20/2017. (II.7.) a disznótorosról 

21/2017. (II.14.) Giró István haláláról történő megemlékezésről 

22/2017. (II.27.) a településrendezési eszközök készítésének véleményezési szakaszában tett észrevételekről 

23/2017. (II.27.) a településrendezési eszközök készítésére vonatkozó véleményezési szakasz lezárásáról 

24/2017. (II.27.) a hivatali helyiségek bővítésére vonatkozó árajánlat bekéréséről 

25/2017. (II.27.) a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről 

26/2017. (II.27.) a Bodza-ligetet és a Ponty utcai játszóteret összekötő kishíd megépítésének előkészítéséről 

27/2017. (II.27.) az egészségügyi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatáról 

28/2017. (II.27.) a könyvtári és közművelődési feladat-ellátásra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról 

29/2017. (II.27.) az 1956-os emlékműre vonatkozó pályázat önrészének biztosításáról 

30/2017. (II.27.) az 1956-os emlékmű megvalósításának lebonyolításáról 

31/2017. (III.28.) a Budakeszi Rendőrőrs 2016. évi beszámolójáról 

32/2017. (III.28.) a Budakeszi Rendőrőrs részére történő gépjármű beszerzésről 

33/2017. (III.28.) a védőnői szolgálat helyiségeinek fejlesztésére vonatkozó pályázatról 

34/2017. (III.28.) Daru utca, Bagoly utca, Galamb utca vízelvezetés megépítésében történő önkéntes együttműködés 

35/2017. (III.28.) a Gém utca vízelvezetésének megépítéséhez kért hozzájárulás kérdéséről 

36/2017. (III.28.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 

37/2017. (III.28.) a Remete Csemete Alapítvány 2016. évi beszámolójáról 

38/2017. (III.28.) Giró István részére posztumusz díszpolgári cím adományozásáról 

39/2017. (III.28.) a polgármester illetményének megállapításáról 

40/2017. (III.28.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosításáról 

41/2017. (III.28.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

42/2017. (III.28.) a Lazac utca útrekonstrukciójának kérdéséről 

2017. MÁRCIUS 30-IG SZÜLETETT RENDELETEK 

Rendelet száma Rendelet címe 

1/2017. (II.14.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

2/2017. (II.27.) a települési támogatásról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3/2017. (III.28.) a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának rendeletei és Képviselő-testületének határozatai megtekinthetők a honlapon 

(www.remeteszolos.hu) és személyesen a Kirendeltségen. (Tel: (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 2016. ÉVI PÉNZÜGYI ZÁRÁS 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a gazdálkodását mindig bázisalapon tervezi, tehát az előző évek bevételi és 

kiadási adatai alapján készíti el költségvetését. A bevétel fontos részét képezi az előző évről áthozott pénzmaradvány, 

melyet a különböző projektek előfinanszírozására használja fel. A működési (és a kisebb fejlesztési) költségeket az 

éves bevételekből igyekszik az Önkormányzat kigazdálkodni. Az éves kiadásokat tehát fedezik az éves bevételek. 

Az Önkormányzat az elmúlt 7 évben nem emelte a helyi adókat (kivéve telekadó), így pénzügyi egyensúlyát a helyi 

adók behajtási hatékonyságával és saját működésének bevételarányos szinten történő tartásával valósítja meg. A 2016. 

évi pénzügyi zárás eredményeit az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 

 Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítési arány 

Bevétel 115.493 eFt 115.564 eFt 136.581 eFt (pénzmaradvánnyal együtt) 118,2% 

Kiadás 115.493 eFt 115.564 eFt 90.705 eFt 78,4% 
 

KÖZSÉGÜNK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletében fogadta el 

településünk 2017. évi költségvetését. A főbb számait a következő táblázatban mutatjuk be. 
 

Megnevezés 

2016. évi eredeti 
előirányzat 

2017. évi eredeti 
előirányzat 

% az előző évi 
előirányzathoz viszonyítva 

Költségvetési Bevételek 115 688 113 768 98% 

I. Önkormányzat közhatalmi  bevétele 39 080 39 550 101% 

     2.1 Illetékek       

     2.2 Helyi adók 35 680 36 500 102% 

     2.3. Átengedett közp. adók 3 000 3 000 100% 

     2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev. 400 50 13% 

II. Működési célú támogatások 18 161 22 177 122% 

1. Költségvetési támogatás 15 521 19 477 125% 

    1.1. Általános támogatás összesen 10 603 13 080 123% 

    1.2. Előleg 0 749   

    1.3. Települési önk. szoc.feladata.i ellátása 3 718 4 448 120% 

    1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok  1 200 1 200 100% 

 2.  OEP-től átvett pénzeszköz 2 640 2 700 102% 

III. Felhalmozási célú támogatások 0 0 0% 

1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 0 0   

2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások  0 0 0% 

3. Működési bevételek       

IV. Működési bevételek 1 000 1 000   

1. Támogatás értékű bevétel       

2. Működési célú támogatások bevétele 1 000 1 000   

V.Működési bevételek 0 0 0% 

VI. Működési célú és felhalmozási bevételek 101 50 50% 

1. Egyéb működési bevételek 101 50 50% 

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0% 

VII. Előző évi költségvetési maradvány 57 346 50 991 89% 

1. Előző évi pénzmaradvány 57 346 50 991 89% 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 115 688 113 768 98% 

1. Személyi juttatások 17 013 18 590 109% 

2. Munkaadót terhelő járulék 3 700 4 308 116% 

3. Dologi kiadások 51 479 40 248 78% 

4. Szoc. segély 3 270 4 470 137% 

5. Támogatás értékű kiadás 15 587 12 185 78% 

6. Felhalmozási kiadások 17 968 26 502 147% 

7. Általános tartalék 3 455 2 668 77% 

8. Normatív előleg 621 749 0% 

9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek 2 400 4 048 169% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 115 493 113 768 99% 
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TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozóan nem változtatott sem a helyi adók 

mértékén, sem a kedvezmények rendszerén. Ennek megfelelően a 2017. évre vonatkozóan az építményadó 450 

Ft/m2/év, a telekadó pedig 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 2016. évi helyi adó befizetésének határideje folyó év március 19., illetőleg szeptember 17. 

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 következő: 

 

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: 2017. 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 szerdán vagy csütörtökön. 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.  

 

 

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 

Remeteszőlős Község területén egyre többen élnek olyan családok, ahol bölcsődés korú gyermekeket is nevelnek. 

Egyre több anyuka szeretne visszamenni dolgozni, hiszen a szakmai munka mellett az édesanya keresete 

elengedhetetlen a családfenntartáshoz. Jelenlegi az egész környéken nagy a bölcsődei férőhelyek hiánya és jelenleg 

Remeteszőlősön sincs ilyen intézmény. Ennek megoldása érdekében Önkormányzatunk indult a VEKOP-6.1.1-15-

PT1-2016-00107 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” c. pályázaton 

egy bölcsőde építési projekttel, azonban a pályázat elbírálása jelenleg még nem ismert és nyertes pályázat esetén is a 

megvalósulás hosszabb időt vesz igénybe. Ennek megoldása jelenleg csak úgy lehetséges, hogy a kisgyermeket 

magánbölcsődébe vagy más Önkormányzatok intézményébe íratják be, amelyek egyes családoknál akár erőn felüli 

anyagi terhet is jelenthet. 

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület kidolgozott egy szociális támogatási formát, a települési bölcsődei támogatást, 

mellyel a Remeteszőlősön élő gyermekek bölcsődei költségeihez tud hozzájárulni, szociális és gyermekjóléti alapokon. 

 

A 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosította a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet és a települési támogatások sorába illesztette a települési bölcsődei 

támogatást. Ez a rendelkezés a Remeteszőlősön élők számára az alábbi lehetőségeket nyújtja (idézet): 

 

30/A.§ (1) Települési bölcsődei támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg és 

a) életvitelszerűen Remeteszőlősön lakó gyermeke állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású bölcsődébe jár, 

vagy 

b) Remeteszőlősön bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és Remeteszőlősön életvitelszerűen élő 

gyermeke magánfenntartású bölcsődébe, mini bölcsődébe vagy családi bölcsődébe jár.  

(2) A települési bölcsődei támogatás összege 

mailto:ado@remeteszolos.hu


5 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság esetén gyermekenként 5.000 Ft havonta, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság esetén gyermekenként 15.000 Ft havonta, mely támogatás a 

bölcsődébe járó gyermek után jár.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeg a gyermek 3 éves koráig jár. Azt a hónapot, amelyben a gyermek a 3. 

életévét betölti a folyósított összeg tekintetében egész hónapnak kell tekinteni. A kérelem benyújtásának hónapjára is a 

teljes havi összeget kell folyósítani. 

(4) A támogatás iránti kérelmet a rendelet hatályba lépésétől kezdve lehet benyújtani, azonban a jogosultságot minden 

évben a naptári év december 31-ig lehet megállapítani. A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő összeget a 

költségvetés függvényében évente felülvizsgálja.    

(5) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell  

a) a jövedelemigazolásokat, 

b) az intézmény látogatási igazolást és 

c) a kérelmező nyilatkozatát a gyermek életvitelszerű lakcíméről.  

(6) Az (5) bekezdés b) pontjában szereplő igazolást a jogosultság időtartama alatt minden hónap 5. napjáig havonta 

rendszeresen be kell nyújtani. A havi támogatás folyósítása csak ezt követően történhet.  

(7) A támogatás folyósítása főszabályként utalással történik kérelmező részére.” 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy azon családok esetében, ahol az egy főre jutó kereset nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj (28.500 Ft) mindenkori legkisebb összegének 400%-át, ott az Önkormányzat támogatni tudja a gyermek 

bölcsődei ellátásának költségeit. 

 

 

HELYI HÍREK 

KÖZSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. január 1-től az alábbi változtatásokat vezeti be a 

hulladékszállítással kapcsolatban, a jelenlegi szolgáltatások kiegészítéseként: 

 Az idei évben díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát kaptak a hulladékszállítási 

szerződéssel rendelkezők, mely 2017. évben használható fel a Közszolgáltató által meghirdetett gyűjtési 

napokon áprilistól novemberig. Azokat a már megszokott elszállításra vonatkozó szabályok szerint kérjük 

alkalmazni (110 literes zsákra vagy 50x70 cm-es kötegre kell felragasztani és a megfelelő gyűjtési napon 

kihelyezni). Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra. A fenti szolgáltatásokat 

természetesen az veheti igénybe, aki hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik! 

 Amennyiben több zöldhulladék matricára van szükségük, akkor vásárolhatnak azt kiegészítésként. Ekkor a 

szolgáltatás az 1. pontban leírtak szerint történik. 

 Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a nyilvántartás szerint alkalmazott edény űrméretének és 

darabszámának megfelelő edényazonosító matricát küldött meg a Depónia Kft., a 2016. IV. negyedévi 

számlával együtt, melyet a hulladékgyűjtő edény oldalára kérünk felragasztani jól látható helyre. 

 A korábban vásárolt kék színű, Depónia feliratú zsákok és a megvásárolt zöldhulladék matricákkal ellátott 

megfelelő méretű zsákok és kötegek a továbbiakban is elszállításra kerülnek. 

 

A szelektív- és a zöldhulladék hulladék gyűjtés az alábbi rendben történik a 2017. évben: 

 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2017. évi szállítási napjai (mindig szerda!) 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

11. 8. 8. 5. 3. 14. 12. 14. 6. 4. 15. 13. 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 2017. évi szállítási napjai (mindig szerda!) 

   12. 10. 14. 12. 2. 13. 11. 15.  

 

A 2017.évi hulladéknaptár az következő linken érhető el: http://www.deponia.hu/node/366 
 

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyet intézne, úgy azt az alábbi 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 

http://www.deponia.hu/node/366
http://www.deponia.hu/
mailto:ugyfel@deponia.hu


6 

 



7 

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, 

melyeken elöregedett az aszfaltburkolat, ráadásul sokszor az útalap is hiányzik. 

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

megkezdtük, így március 24. 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! 

 

KUTYATARTÁS 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy ismét módosították a Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet. Ez jelentős mértékben befolyásolja az ebtartással kapcsolatos előírásokat, 

mely közül kiemelt fontosságú a 17.§, a következők szerint: 

17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. 

(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy 

miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának 

ismerete esetén kell. 

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! 

 

 

 

 

4 UTCA MEGÚJUL REMETESZŐLŐSÖN 

A 2016. június 11-én lehullott felhőszakadás a már átázott alapú, meredek, földes önkormányzati utcák egy részében 

jelentős károkat okozott, melyek a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik. A megrongálódott utcák hossza: Daru 

utca 133 m, Gém utca 110 m, Bagoly utca 90, Galamb utca 140 m. A fentiek alapján a vis maior eseményt 2016. június 

16-án bejelentettük a BM felé, az Ebr42 rendszeren keresztül. Ennek alapján – a 63/2016. (VII.20.) önkormányzati 

határozatban foglalt döntés után - benyújtottuk a pályázatot. 

Belügyminiszter úr 2016. október 12-én döntött kérelmünkről, mely szerint Önkormányzatunk számára 15.559.000 Ft 

vis maior támogatást ítélt meg, az alábbi költségszerkezettel. 

 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.728.829 Ft 10 

Vis maior támogatási igény 15.559.460 Ft 90 

Források összesen 17.288.289 Ft 100 

 
A fentiek ismeretében a Képviselő-testület lefolytatta a beszerzési eljárást, melyet a Strabag Kft. nyert meg. A pályázat 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Giró István, Remeteszőlős első 

polgármestere, 2017. február 10-én, életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt 
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által nem támogatható, de a vízelvezetés miatt szükséges K szegély kiépítéséről külön döntött a testület. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Önkormányzat az útépítéseket a lakossággal történő együttműködésben 

valósította meg. Ennek praktikus oka – a lakossági kezdeményezéseken túl – az, hogy kis Önkormányzatunk nem 

rendelkezik olyan mértékű bevételekkel, amik lehetővé tennék az éves gyakoriságú útépítéseket (amit most a jelenlegi 

gyakorlat tükröz). 

A fentiek alapján az Önkormányzat lakossági – önkormányzati együttműködésben építi meg a 4 utca vízelvezetését. 

A munkálatok már márciusban megkezdődtek, így húsvéti ünnepekre megújul a 4 utca szilárd burkolata és kiépítésre 

kerül a vízelvezető rendszere. A munka zárásaként mind a négy utcában egy-egy fekvőrendőr kerül kialakításra, 

egyrészt a gyorshajtás megakadályozására, másrészt a vízelvezetés segítésére. 

 

BÜSZKESÉGPONT – 1956-OS EMLÉKMŰ - ÉPÜL REMETESZŐLŐSÖN 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 76/2016. (IX.27.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára meghirdetett, a Közép- és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által támogatott 

pályázaton indulni kíván egy 1956-os emlékmű – BÜSZKESÉGPONT – 

létrehozására. A határozat rögzítette, hogy az emlékművet az Amúr utcai park déli 

részén kívánja megépíteni, - Borbás Dorka üvegművész koncepciója szerint -, illetve 

döntött a 10% önrész biztosításáról. A pályázatot 2016. november 3-án nyújtottuk be 

az 1956-os Pályázati Irodához. Az 56-os Emlékbizottság a benyújtott pályázatunkat 

elfogadta, támogatásra érdemesnek ítélte és a kért támogatást – 4.535.701 Ft összeget 

– megítélte Önkormányzatunk számára. 

A Büszkeségpont egy gránit alapkőre elhelyezett üvegszobor (az emblematikus lyukas zászló) lesz, mely így állít 

emléket az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek. A szobor felirata Bíbó István elhíresült mondata lesz: „A 

szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”.  

Az emlékművet a Remeteszőlőshöz kötődő Borbás Dorka és Lukácsi László művészek készítik el, magas színvonalon, 

egyedi hangvétellel. 

Az üvegszobor „konzervatív progresszivitása” és fiatalos lendülete jól illeszkedik fiatal településünk miliőjébe, de 

méltó tiszteletét is kifejezi a „legfiatalabb” forradalmunk iránt. A szobor látványtervét az alábbiakban mutatjuk be. 
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A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja! 

Az emlékművet 2017. április 13-án 16 órakor adjuk át, ünnepélyes keretek között. Az avatási ünnepségen a beszédet 

Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselőnk mondja, de a műsorban fellép Murányi László, Balázs Mátyás és Tóth 

Zelma is. 

Várjuk Önöket szeretettel a Remeteszőlősi Büszkeségpont, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves 

évfordulójának emlékére létrehozott emlékmű avatási ünnepségén. 

 

 

FEJLESZTÉSI TERVEK 

 

UNIÓS PÁLYÁZATOK 

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében (VEKOP-5.3.2-15) 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a fenti pályázati kiírás alapján benyújtotta a „Településrész közötti és 

munkahelyek elérhetőségét biztosító kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, valamint a gyalogos közlekedés 

feltételeinek a javítása a közösségi közlekedés átszállási pontjaihoz kapcsolódóan Remeteszőlősön” című támogatási 

kérelmét, a következő projekt javaslattal: 

 Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal 

kialakítása, a Nap utca és az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola között kerékpárút kialakítása a 

Nagykovácsi út mentén. 

 A kerékpárút bekötése a medence kerékpáros útvonalát is képező Patak sétányra. Ennek érdekében a Nap utca 

(Nagykovácsi út – Csillag sétány közötti szakasz) és a Csillag sétány teljes szélességű burkolat-felújítása, 

megerősítése, fejlesztése és újraosztása. 

 Gyalogos közlekedés feltételeinek a javítása a közösségi közlekedés átszállási pontjaihoz kapcsolódóan, a 

Nagykovácsi út menti járda kiépítése. 

 Közlekedés biztonsági fejlesztésként a gyalogátkelőhelyek kialakítása a Nagykovácsi út menti járdákhoz 

kapcsolódóan. 

 Kerékpáros - gyalogos kapcsolódási pontok kialakítása a buszmegállók környezetében.  

 Közvilágítás kiépítése a járda és a kerékpárút vonalon. 

 Egyéb járulékos munkák. 

 Kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása. 

 

A 100%-os támogatási intenzitású pályázat keretében tervezett projekt összköltsége 259.000 eFt. A pályázat elbírálása 

folyamatban van. 

 

Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (VEKOP-6.1.1-15) 

A Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be Remeteszőlősi bölcsőde kialakítására, „Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése Remeteszőlősön” címmel. A projektterv lényegi elemei a következők: 

 Pályázati támogatással ingatlanvásárlás a Nagykovácsi úton, a Mészégetői buszmegállónál 

 Kettő csoportos bölcsőde kialakítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki tartalommal. 

 

A projekttervben bemutatott építmény bruttó 163,88 m2 alapterületű és három szintes, az alábbiak szerint:  

 Az alsó szint az Ördögárok-patakkal egy szintben helyezkedik el. Az itt található 2 csoportszoba az építmény 

által védett kertre nyílik, a patak irányába. 

 A középső szint egy magasságban helyezkedik el a Nagykovácsi úttal, ahol a fogadóhelységek és a jogszabály 

által előírt kiszolgáló helyiségek helyezkednek el. 

 A tetőtérben az irodahelyiségek helyezkednek el. 

 Az épületbe lift került betervezésre, az akadálymentes közlekedés érdekében. 

 

A 100%-os támogatási intenzitású pályázat keretében tervezett projekt összköltsége 234.251 eFt. A pályázat elbírálása 

folyamatban van. 

 

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE 

A remeteszőlősi kamerarendszer felújítása aktuális kérdés, hiszen a 8 éves technológia már elavultnak mondható. 

Előzetes szakmai felülvizsgálata megtörtént, mely alapján elmondható, hogy az 5 kamera, az azt működtető szoftver és 
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a szerver cseréje is szükséges lehet. A rádiós adatközlő rendszere jól működik, de sajnos ezek a kamerák is majdnem 

olyan gyorsan avulnak, mint a mai telefonok. 

A Képviselő-testület prioritásnak tekinti a jó közbiztonság megőrzését, így a rendőrséggel és polgárőrséggel történő 

aktív együttműködésen túl a technikai védelemre is igyekszik nagy hangsúlyt helyezni. 

Az előzetes kalkulációk alapján a 2017. évi költségvetési koncepcióban is nevesítésre került a fejlesztési terv, így a 

költségvetés bruttó 6 millió forintot különített el a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére. 

A Képviselő-testület 25/2017. (II.27.) önkormányzati határozatában döntött az árajánlatok bekéréséről, így annak 

értékelését követően őszre megújult kamerarendszer fogja a közbiztonság megőrzését szolgálni. 

 

ÖNKORMÁNYZAT BŐVÍTÉSE 

Az önkormányzati munka a 75 m2 alapterületű, konténerekből álló objektumban folyik. Az eddigi tapasztalatok azt 

mutatták meg, hogy ez az alapterület nem elegendő a feladat ellátására és a helyhiány miatt állandó problémákkal 

küzdünk. A dolgozók, az irodai infrastruktúra és az iratok alig-alig férnek el a hivatalban, az ügyfélfogadásra sokszor 

nem lehet megfelelő körülményeket biztosítani, a képviselő-testületi ülések nehezen folytathatóak le és tárgyalóval sem 

rendelkezik a Hivatal. 

A fentiek megoldására a Képviselő-testület megvizsgálta további két konténer beszerzését és a jelenlegi objektum déli 

oldalán történő elhelyezését. Ez kb. 30 m2-rel növelné meg a hivatali területet és lehetőség volna a dolgozóknak 

legalább az elvárható minimum területet biztosítani a munkájukhoz.  

A bővítéssel minden hivatali dolgozó külön, kb. 7 m2 nagyságú irodát kapna (ez a munkavégzés körülményeit nagyban 

javítaná) és az ülésterem (tárgyaló) használható méretűvé alakulna. A bővítés révén a testületi ülés is kicsivel nagyobb 

térben folyhatna. Ennek kalkulált költségvonzata kb. bruttó 3,5 MFt lesz, az alapozási munkákkal együtt. 

A fejlesztési terv a 2017. évi költségvetési koncepcióban is nevesítésre került, így a költségvetés bruttó 3,5 millió 

forintot különített el a bővítésre. A Képviselő-testület 24/2017. (II.27.) önkormányzati határozatában döntött az 

árajánlatok bekéréséről. Reményeink szerint a bővítést nyáron el tudjuk végezni. 

 

KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE 

Sportpark 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. júniusában pályázatot írt ki kültéri sportparkok létesítésére, 100%-os 

támogatási intenzitással. Remeteszőlős Község Önkormányzata benyújtotta kérelmét a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Programban való részvételre. Pályázatunkban egy olyan, 90 m2 alapterületű, gumitéglával borított sportpark 

építését jelöltük meg, melyben erősítésre alkalmas köztéri sporteszközök kerülnének kialakításra. 

Jelenleg a beérkezett kérelmek feldolgozása zajlik, így a pályázati döntéseket még nem ismerjük. 

 

Kishíd a Bodzaligetnél 

Minden évben történnek kisebb volumenű, de jó visszhangot keltő fejlesztések (Örkény fülke, Könyvmegálló, zenélő 

ivókút, közösségi pajta, Kneipp ösvény), mely sort a 2017. évben is folytatja a Képviselő-testület. Régi terv a Bodza-

liget és a Ponty utcai játszótér összekötése egy 2 m-nél kisebb nyílású áteresz (gyalogoshíd) kialakításával. Az így 

összekötött közösségi terek mind a helyi, mind az erre kiránduló embereknek megnyitná a teret és javítaná a 

területrészek kihasználtságát. 

Az előzetes vizsgálatok ismeretében a 2017. évi költségvetés 1 millió forintot különített el a terv megvalósítására. Az 

áteresz kapcsán alpolgármester úr jelezte, hogy rendelkezésére áll egy olyan tartószerkezet, aminek felhasználásával 

költséghatékonyan meg lehetne valósítani a tervet, így alacsonyabb költségekkel is megvalósítható lesz a fejlesztés. Az 

előkészítésről a Képviselő-testület 26/2017. (II.27.) önkormányzati határozatában döntött. 

 

BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HAZAI PÁLYÁZAT 

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén. A 

pályázati támogatás maximális intenzitása 95%. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

igényelhető, melynek összege minimum 20 millió forint - maximum 150 millió forint. 

A Képviselő-testület 1/2017. (I.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Vénusz utca burkolat- és 

csapadékvíz elvezető rendszerének felújításával kíván pályázni, a következő fő műszaki tartalommal:  

 Vénusz utca fölső szakaszának felújítása kiemelt szegéllyel, 5,5 m széles aszfalt burkolattal (2 réteg), a 

jelenlegi vízelvezető rendszer felújításával, forgalomlassító küszöb elhelyezésével. 

 A Vénusz utca alsó szakaszának kiépítése süllyesztett szegéllyel, 4 m széles aszfalt burkolattal (2 réteg), a 

jelenlegi vízelvezető rendszer felújításával, forgalomlassító küszöbök elhelyezésével. 

 Önkormányzati parkoló felújítása térkővel, mozgássérült parkoló kialakításával 
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A benyújtott pályázat tervezett összköltsége 30.483.251 Ft, melynek számított önrésze 1.524.163 Ft. A 

projektköltségvetés 94,26%-át teszik ki az út- és vízépítési munkálatok, a fennmaradó részt az egyéb kötelező elemek 

(projekt előkészítés, közbeszerzés, műszaki ellenőr, tájékoztatás) foglalják magukba. 

A pályázat értékelése folyamatban van. Reméljük, hogy a pályázatunk támogatási javaslatot kap, így megújulhat az 

Önkormányzat, a Védőnői szolgálat és a Bodzaliget elérhetőségét is biztosító Vénusz utca. 

 

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SEGÍTŐ HAZAI PÁLYÁZAT 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett meg az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A 

pályázat támogatja a kötelező önkormányzati feladatok - mint pl. az egészségügyi alapellátást biztosító védőnői 

szolgálat – ellátását szolgáló épületek vagy helyiségek fejlesztését, ahol az igényelhető maximális támogatás elérheti a 

30 MFt-ot, 95% támogatási intenzitás mellett. 

 

A Képviselő-testület 33/2017. (III.28.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy indulni kíván a pályázaton, a 

Védőnői szolgálat helyiségeinek fejlesztésével. Ezen pályázati cél esetén a fenntartási költségek csökkentését célzó 

fejlesztések (pl. fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, megújuló energiaforrás hasznosítása) előnyt élveznek, kiemelten 

akkor, ha ezzel együtt energetikai korszerűsítés is jár. Ennek megfelelően a következő fejlesztési céllal nyújtjuk be a 

pályázatot: 

 Horganyzott tartóváz kialakításával a teljes épület (oldalfal+tető) hőszigetelése, burkolólemezzel, a szükséges 

bádogos munkákkal.  

 Infra paneles fűtés: 

o Védőnői rendelő: 2 db 800 W, 1 db 600 W teljesítményű panel 

o Váró: 3 db 800 W, 1 db 600 W teljesítményű panel 

o Mellékhelyiség: 1 db 800 W, 2 db 600 W teljesítményű panel 

 Multikristályos napelem: kb. 32 m2 

 

A rendszer oly módon működne, hogy a napelem által termelt áram látná el energiával az infrapaneleket és többlet 

termelés esetén visszatáplálná az áramot az ELMŰ elektromos rendszerébe. Ebben az esetben a villanyóra visszafele 

forog. A napelemek teljesítménye kb. 4200 Wh, így az elegendő az elektromos igény ellátására. 

A tervezett beruházás teljes bekerülési költsége kb. bruttó 17-18 MFt.  

Fontos elmondani, hogy mivel a pénzügyi-, adó-, polgármesteri és közterületfelügyeleti irodák funkcionális értelemben 

nem képezik a védőnői szolgálat részét, ezért a 120 m2 teljes alapterületének 23,3%-án (28 m2) a pályázat 

szempontjából nem támogatott tevékenység zajlik. Ez azt jelenti, hogy a teljes projektköltség 23,3%-át saját erőből kell 

állnunk, és a fennmaradó 76,7% os összeg 95%-át támogatja a pályázat. 

A pályázat jelenleg a készítés szakaszában van és a május 2-i beadási határidőt követően kezdődik meg az értékelése. 

Nyertes pályázat esetén 2018. évben küllemében és épületenergetikailag megújulhat a Védőnői szolgálatnak és az 

Önkormányzatnak helyet adó objektum. 

 

 

CIVIL HÍREK 

 

KÖZÖSSÉGI GYÜMÖLCSÖS REMETESZŐLŐSÖN 

Március 25-én délelőtt összegyűlt kb. 40 helyi lakos, hogy egy közös kezdeményezésnek legyenek résztvevői: egy 

közösségi gyümölcsöst ültettünk.  

A Gyümölcserdő nagy haszna nemcsak a biotermények jótékony egészségügyi hatása, hanem a környezetvédelmi 

előnye (minél több helyi terményt tudunk enni és minél inkább önellátóak vagyunk, annál jobban kíméljük a 

természetet), illetve a közösségépítő tulajdonsága, hiszen nemcsak az ültetésnél születnek új ismeretségek, de pár éven 

belül egy közösségi hellyé is alakulhat a szüreti időszakban. 

Az Önkormányzat jóváhagyásával a Patak sétány 110. melletti játszótér tűnt a legjobb helyszínnek, mivel a játszótér 

mellett van egy nagy, parlagon hagyott zöldterület, másrészt ez a mező egyébként is gyakran látogatott lokáció mind 

gyerekek, mind sétálók által. Miután sikerült a helyszínt kitalálni, elkezdtem a biokertészkedésben jártas 

szakembereket bombázni a kérdéseimmel, így pár hét szakirodalom bújás után kezdett kikristályosodni, hogy a terv 

működőképes lehet. Rezisztens, magyar fajták választásával megvalósítható a különösebb kertészeti figyelmet nem 

igénylő közösségi gyümölcsös, így arra gondoltam, hogy meghirdetem a facebook-on a Gyümölcserdő ültetési 

ceremóniát, hátha van másnak is kedve csatlakozni egy csemetével. A támogatás minden képzeletet felülmúlt, így 

márciusra 43 csemetét és 2 gyümölcsbokrot ültethettünk el. Az ültetett fajok és fajták nagyon széles palettát lefednek, 

melynek nem titkolt célja az is, hogy leteszteljük a lehető legnagyobb választékot, hogy mi érzi jól magát a 
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remeteszőlősi klímán és a legsikeresebb fajták közül könnyen tudnak azok a lakosok is választani, akik a saját 

kertjükben szeretnének ültetni valamit. 

A facsemeték idén még aprók, de pár éven belül remélem, hogy mindenki élvezhetni fogja az egyre növekvő 

terméshozamukat. A konkrét fajtalistát és a hozzá tartozó térképet a nemsokára kikerülő tájékoztató táblán találja meg 

mindenki, aki kíváncsi rá. Aki esetleg lemaradt az ültetésről, de szimpatikusnak találja a kezdeményezést, ne 

szomorkodjon, mert az igazán fontos szakasz még csak most kezdődik: a kis fák locsolgatása az első évben. Közösségi 

gyümölcsöshöz közösségi locsolóvödör is jár, minden gyümölcsbarátot szeretettel invitálok, hogy nyáron az ott levő 

vödörrel locsoljon meg egy fát, ha van kedve. 

Újvárosi Zsuzsanna 

REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY HÍREI 

 

2017-ben egy teljesen új program-sorozattal készültünk, ezúttal a felnőttek részére: irodalmi klubot indítottunk első 

alkalommal februárban, melynek második alkalma április 7-én lesz. 

Március 24-én éjszaki túrára indultunk a 10 év feletti korosztállyal, ahova a Kossuth Rádió riportere is elkísért 

minket. Az éjszakai túrázóinkkal készült riport április 1-jén 10 órakor került adásba, de bármikor meghallgatható a 

http://www.mediaklikk.hu/ oldalon (Kossuth Rádió Szombat délelőtt című magazinműsorban). 

Május 20-án gyereknapi majálissal várunk minden kicsit, nagyot, melynek részletesebb programjáról hamarosan hírt 

adunk honlapunkon, a hirdető táblákon és a szokásos hírlevélben (programjainkról közvetlenül, e-mail útján is 

értesítünk mindenkit, aki kéri: info@remetecsemete.com címre várjuk az érdeklődőket). 

 

       Remete Csemete Alapítvány 

www.remetecsemete.com 
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