Remeteszőlős Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

Remeteszőlősi Falunapra
Időpont: 2018. szeptember 8. (szombat), 16-22 óra
Helyszín : Az Önkormányzat kertje (Vénusz u. 810.)
Programok
 1600 – 1800 óra - Baranta játékok, eszközök kipróbálása
 1600 – 1800 óra - Ugrálóvár és minifoci a Szőlőszem Óvoda
felajánlásával
 1600 – 1800 óra – Népi játszótér (körhinta és ügyességi játékok)
 1600 – 1800 óra – Felelős állattartás, kutya simogató
(Duhajdombi Állatotthon)
 1745 1755 óra – A Vénusz utca felavatása
 1800 1845 óra - Majorka színház: Gyurka citerája
 1845 1930 óra – Bűvész bemutató (Bognár Krisztián)
 2000 2010 óra - Főzőverseny - eredményhirdetés
 1930 2200 óra – Bulizene (Kelemen Gyula)
Étkek 1800-2000 között:
 1800 órától sültzsíros kenyér lilahagymával, egy pohár borral a képviselők kínálásával
 1800 órától a főzőverseny ételeinek kóstolása
 1900 órától fánk – önkormányzati dolgozók által készítve
 A büfét a Nagy Kohó Bár biztosítja 1600 – 2200 óra között.
A támogatói jegyek (10 év fölött 800 Ft, a fiatalabbaknak ingyenes)
1700–2000 óra között vásárolhatóak meg. A jegyvásárlók karszalagot
és jegyeket kapnak, melyek feljogosítják őket a helyben készült étkek
fogyasztására.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Határozat száma
23/2018. (IV.17.)
24/2018. (IV.17.)
25/2018. (IV.17.)
26/2018. (IV.17.)
27/2018. (IV.17.)
28/2018. (IV.17.)
29/2018. (IV.25.)
30/2018. (IV.25.)
31/2018. (IV.25.)
32/2018. (IV.25.)
33/2018. (IV.25.)
35/2018. (V.29.)
36/2018. (V.29.)
37/2018. (V.29.)
38/2018. (V.29.)
40/2018. (VI.25.)
41/2018. (VI.25.)
42/2018. (VI.25.)
43/2018. (VI.25.)
44/2018. (VI.25.)
45/2018. (VI.25.)
46/2018. (VI.25.)
47/2018. (VII.17.)
48/2018. (VII.17.)
Rendelet száma
5/2018. (IV.17.)
6/2018. (IV.17.)
7/2018. (VI.25.)
8/2018. (VII.17.)

2018. ÁPRILIS 1. ÉS AUGUSZTUS 15. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK
a 2017. évi vagyonkataszterről
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatról
a BÖT társulási megállapodásának 9. sz. módosításáról
a Sas és a Harcsa utcákra vonatkozó vis maior pályázatról
a választási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jutalmakról
a téli síkosság-mentesítési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jutalomról
a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről szóló beszámolóról
a 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelésről
a 0106 hrsz-ú külterületi út elnevezéséről
a Nap utca felújítására vonatkozó pályázatról
a hetyeni szegénykonyha támogatására vonatkozó beszámoló elfogadásáról
a gyepmesteri feladatok ellátásáról
a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányának kinevezéséről
a Rácski kanyar és Vénusz utcai csomópont kérdéséről
a Volánbusz Zrt. 2018. I. negyedévi beszámolójáról
a Budakeszi őrsparancsnok kinevezéséről
a Budakeszi Rendőrőrs 2017. évi beszámolójáról
a szakorvosi ellátás beindításáról Budakeszin
az alpolgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálatáról
a 2018. évi falunap időpontjáról
a falunapra kibocsátandó támogatói jegyekről
a pénzügyi feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jutalomról
a Vénusz és Lazac utca burkolat bontási tilalmának elrendeléséről
a falunap operatív kérdéseiről
2018. ÁPRILIS 1. ÉS AUGUSZTUS 15. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
a településkép védelméről
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei és határozatai megtekinthetők a honlapon
(www.remeteszolos.hu) és személyesen a Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.). Információ kérhető
továbbá az info@remeteszolos.hu elektronikus postacímen.
Egyéb kérdések esetében az Önkormányzatot, illetve a Hivatali Kirendeltséget elérheti a +26-355-293 telefonszámon.
FALUNAP – 2018. SZEPTEMBER 8.
Remeteszőlősön 14. alkalommal tartjuk meg Községünk legnagyobb rendezvényét, a Falunapot. A mesebeli
hetes számot már másodszor töltjük ki a falunapjainkkal, így reméljük az idei falunap is magában fogja hordozni
ennek jellemzőit: érdekes lesz és szórakoztató.
Szeretettel bíztatjuk a kedves lakosokat és érdeklődőket, hogy – mint minden évben – jöjjenek el minél
többen! Ez az az alkalom, amikor minden remeteszőlősi találkozhat minden remeteszőlősivel, így a közös ünneplés
lehetőséget kínál egymás jobb megismerésére, új barátságok születésére. Vagyis: a falunap az egyik legjobb alkalom
közösségünk tovább épülésére, a remeteszőlősi identitástudat erősítésére. A tavalyi évben – pedig rossz idő volt - több
mint 350-en vettünk részt a falunapon és a reményeink szerint mindenki jó emlékezetében őrzi ezt az alkalmat.
Fontosnak tartjuk, hogy a falunap minden korosztálya megtalálja az őt érdeklő eseményeket, ezért még a
gyermekprogramokat is úgy szerveztük meg, hogy a szülő és az összes felnőtt számára élményt jelentsen.
Bízunk benne, hogy a mindenkori Falunapra úgy tekinthetünk, mint egy nagyra nőtt családi kerti partira, ahol
a remeteszőlősi család minél nagyobb része jelen van, együtt szórakozik.
A Falunap fontosságát azzal is szeretnénk erősíteni, hogy az éves, „szokásos” közösségi fejlesztésünk átadását
is erre a napra időzítjük. Ez - az Önkormányzat dolgozói által készített – fejlesztés idén a Bodza-ligetet és a Ponty
utcai játszóteret összekötő kis tölgyfa hídhoz vezető járda átadása lesz, melynek forrását részben a tavalyi évi falunap
bevétele biztosította.
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A Falunap programjairól néhány szó:
 A Falunap első felében, 1600 – 1800 óra között lehetőség nyílik a régi magyar harcművészetet képviselő
baranta eszközök biztonságos kipróbálására. Ennek keretében a Királyi Sólymok Buda Baranta Sport- és
Kulturális Egyesület szakképzett tagjainak vezetésével kipróbálhatják az íjazást, kardozást (polifoam karddal,
fejvédővel), az ostorozást, és a csatakereszttel történő célba dobást. Az eszközöket az 5-99 év közötti
korosztályban bárki kipróbálhatja.
 A gyermekek 1600 – 1800 óra között ismét ingyenesen használhatják a Szőlőszem Óvoda által biztosított
ugrálóvárat és a felfújható focipályát.
 A 1600 – 1800 óra közötti időtartamban bárki kipróbálhatja a népi játszóteret, ahol a kézzel hajtott fakosaras
körhinta mellett további 8-10 fajáték is kipróbálható lesz.
 A Duhajdombi Állatotthon (akik egyben a remeteszőlősi gyepmesteri feladatokat is ellátják) is kitelepül a
Falunapra néhány örökbefogadható kutyával, illetve az érdeklődőket tanácsokkal segítik a kutyatartással
kapcsolatban.
 Délután ¾ 6-kor felavatjuk a pályázati támogatással megépült Vénusz utcát, valamint a Ponty utcai játszóteret
és a Bodzaligetet összekötő kishídhoz vezető járdát (melyet az önkormányzati dolgozók készítettek,
társadalmi munkában).
 Az avatást követően 18 órától a Majorka Színház bemutatja a Gyurka citerája című népmese alapján készült
bábelőadást gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szórakoztató módon.
 Bognár Krisztián bűvész ¾ 7-től fog elkápráztatni minket trükkjeivel és mutatványaival és a műsor során
minket sem fog ülve hagyni.
 A Falunap egyik fénypontja lesz a 3. alkalommal megrendezett Remeteszőlősi Főzőverseny, ahol helyi
lakosokból szerveződött csapatok mérik össze főzőtudásukat. Az eredményhirdetést követően mindenki meg
tudja kóstolni a bográcsos főztöket.
 Az esti talpalávaló zenét Kelemen Gyula fogja szolgáltatni, változatos stílusban.
 Az Önkormányzat a képviselők által készített sűltzsíros kenyérrel és egy pohár borral, valamint az
önkormányzati dolgozók által helyben sütött fánkkal vendégeli meg a falunap résztvevőit.
 A falunap ideje alatt a kitelepülő Nagy Kohó Bárban lesz lehetőség ital vásárlására.
Gyűjtés
A Képviselő-testület 45/2018. (VI.25.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a falunapon ismét
támogatói jegyeket bocsát ki. A határozat a minimális árat határozta meg (mely az elmúlt 3 évben változatlan):
 10 éves kor alatt ingyenes,
 10 év felett: 800 Ft.
A támogatói jegyet vásárlók egyedi (erre a célra készített) karszalagot és étkezési jegyeket kapnak, melyek
felmutatásával fogyaszthatnak a falunapon elkészítendő ételek mindegyikéből.
A támogatói jegyekből befolyt összeget a Képviselő-testület az eddigi gyakorlatnak megfelelően valamilyen
közérdekű fejlesztésre használja fel. Kérjük tehát, hogy a hozzájárulást ne költségtérítésnek, hanem egy jó cél
megvalósulásához történő minimális hozzájárulásnak tekintsék.
Ezúton is köszönjük azoknak, akik önkéntes munkájukat felajánlották a falunap megszervezése és
zökkenőmentes megvalósítása érdekében.
Várunk tehát szeretettel minden kedves érdeklődőt a Remeteszőlősi Falunapra, ahol a szórakozás, a jó ételek
és a kellemes italok csak eszközök, a fő cél egymás minél jobban történő megismerése!
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET REMETESZŐLŐSÖN
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírja az Önkormányzatok számára, hogy egy
olyan rendeletet alkossanak meg, melyben egyértelműen megállapításra kerülnek a településkép védelmének elemei,
valamint rögzíthetővé válnak a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai is.
A 2017. évi ősz folyamán megjelentek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
végrehajtási utasításait rögzítő kormányrendeletek, így Főépítészünk elkészítette a Települési Arculati Kézikönyv
tervezetét, lefolytattuk a lakossági konzultációkat és a szakmai egyeztetéseket, melyet követően a Képviselő-testület
107/2017. (XII.13.) önkormányzati határozatában jóváhagyta azt.
Ennek alapján a főépítész elkészítette a településképi rendelet tervezetét. A tervezet képviselő-testületi és a
jogszabály szerinti hatósági szakmai véleményezését követően Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a településkép védelméről szóló 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendeletet.
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A fenti rendelet megalkotását követően új eljárásrend alakult ki, a településen történő építkezésekhez
kapcsolódóan – függetlenül attól, hogy az építés engedélyköteles vagy nem. Ennek lényegi eleme, hogy a
Remeteszőlősön újonnan tervezett különböző építkezések településképi szempontból megvizsgálásra kerüljenek, a
Főépítész szakmai vezetésével. A vizsgálat természetesen kizárólag a településképi rendeletben foglalt szempontok
alapján történik, azzal az elsődleges céllal, hogy segítsük az építtetőt a települési arculathoz minél inkább illő
építmények létrehozásában. A segítésen túl feladatunk a rendeletben foglaltak betartatása is, így a településképi
engedélyezési eljárások nem hagyhatóak ki semmilyen építmény megalkotása előtt.
A fentiek alapján mind az új házat építő, mind a külső homlokzatot érintő átalakításokat végző, mind a nem
lakás célú építményeket létesítő ingatlantulajdonosoknak (vagy meghatalmazottjainak) valamilyen, a településképi
követelmények megvalósítását biztosító eljárást le kell folytatniuk Remeteszőlős Község Önkormányzatának
Főépítészével. Ennek főbb elemeit az alábbiakban ismertetjük:
1. Minden olyan építési tevékenységet megelőzően, mely a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. r. hatálya alá esik, köteles a következő településképi eljárásokat lefolytatni:
 A tervezési folyamat során: településkép-védelmi tájékoztatás és konzultáció. (Ennek során ez
építtető és a tervező a tömeg- és arculati terveket bemutatja a Főépítésznek és lefolytatják a
szakmai konzultációt a rendelet alapján.)
 A szakmai konzultáció alapján az esetlegesen szükséges korrekciókat elvégzi az építtető és a
tervező, majd azt (akár elektronikus úton is) bemutatják a Főépítésznek.
 A fenti eljárás végén a Főépítész a településképi konzultációról jegyzőkönyvet készít, melyet a
lakóépület egyszerű bejelentési eljárása során a tervekkel együtt kell kezelni.
2. Minden olyan építési tevékenységet megelőzően, mely építési engedély köteles tevékenység, a 312/2012.
(XI. 8.) Korm. r. 1. melléklete 1.-24. pontja alá tartozik, köteles az építtető a következő településképi
eljárásokat lefolytatni:
 A tervezési folyamat során: településkép-védelmi tájékoztatás és konzultáció. (A fentiek szerint.)
 Az építéshatósági engedélyeztetési eljárás megkezdése előtt: településképi véleményezési eljárás.
Ennek – a településképi rendeletben rögzített - eljárásrendje a következő:
i. Településképi vélemény iránti kérelem benyújtása az Önkormányzathoz, komplett
tervdokumentációval.
ii. A Főépítész megvizsgálja, hogy a terv a településképi konzultáció során egyeztetetteket
figyelembe veszi-e, illeszkedik-e településrendezési eszközök irányadó szabályozásaihoz és
megfelel-e a településképi követelményeknek. stb.
iii. A fentiek alapján településképi önkormányzati hatósági határozat születik, melyet az építési
engedélyezési eljárás során a tervekkel együtt kell kezelni.
3. Az építési engedélyhez illetve egyszerű bejelentéshez sem kötött építési tevékenységek (épület átalakítás,
rendeltetés változás, nem lakás célú építmény vagy új kerítés építése, stb.) megkezdése előtt köteles a
következő településképi eljárásokat lefolytatni:
 A tervezett építési tevékenység megtervezését követően településképi bejelentési eljárás
lefolytatása. Ennek – a településképi rendeletben rögzített - eljárásrendje a következő:
i. Településképi bejelentési eljárás iránti kérelem benyújtása az Önkormányzathoz, az
elbírálásához szükséges szintű tervdokumentációval.
ii. A Főépítész megvizsgálja, hogy a terv illeszkedik-e településrendezési eszközök irányadó
szabályozásaihoz és megfelel-e a településképi követelményeknek. stb.
iii. A fentiek alapján településképi önkormányzati hatósági határozat születik.
iv. A tevékenység a bejelentés alapján – a polgármester által kiadott igazolás birtokában, az
abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz egyéb
hatósági engedély nem szükséges.
A fentiek alapján felhívjuk a kedves lakosokat, ingatlantulajdonosokat és építtetőket, hogy az építési engedélyhez
illetve egyszerű bejelentéshez sem kötött építési tevékenységek esetében mindenképpen le kell folytatni a
településképi bejelentési eljárást! Amennyiben ez nem történik meg, úgy az településképi kötelezési eljárást
eredményezhet.
A fenti tájékoztatás – jellegéből adódóan - nem teljes körű, ezért minden építkezés megkezdése előtt kérjük,
figyelmesen tanulmányozza át a településkép védelméről szóló 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendeletet, mely az
Önkormányzat honlapján megtekinthető.
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FEJLESZTÉSEK
VÉNUSZ UTCA FELÚJÍTÁSA A PEST MEGYEI FEJLESZTÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató pályázatot hirdetett az önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén.
Remeteszőlős Község Önkormányzata a Vénusz utca teljes hosszban történő felújítására vonatkozó pályázatát
benyújtotta 30.483.251 Ft tervezett összköltséggel. A pályázat támogatási intenzitása 95% volt.
A Magyar Államkincstár 2017. június 27-én kelt levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a
PM_ONKORMUT_2016/156 számú pályázatunkról a nemzetgazdasági miniszter 2017. június 20-án támogató
döntést hozott. A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 28.959.088,- Ft. A tájékoztató levelet mellékelem
jelen előterjesztéshez.
A fejlesztési terv költségvetés struktúrája a következőképpen alakult:
Költség kategória

Építési tevékenység,
Vénusz utca
Projekt előkészítés
Közbeszerzési eljárás
Műszaki ellenőr
Projektmenedzsment
Tájékoztatás

Költségtétel

Elszámolható
költség (bruttó)
szilárd burkolat felújítása
25.766.585 Ft
csapadékvíz-elvezetés korszerűsítés
2.298.700 Ft
Út tartozék (tábla)
63.792 Ft
Közlekedésbiztonság (fekvőrendőr)
411.480 Ft
Zöldfelület rendezés
193.396 Ft
Pályázati tervek, műszaki dokumentáció elkészítése
999.998 Ft
Dokumentáció összeállítás, tanácsadó
299.720 Ft
Műszaki ellenőr
299.720 Ft
Projektmenedzsment
0 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság (tábla, rendezvény, stb.)
149.860 Ft
Mindösszesen (bruttó)

Részösszeg

28.733.953 Ft

999.998 Ft
299.720 Ft
299.720 Ft
0 Ft
149.860 Ft
30.483.251 Ft

A kivitelezésre vonatkozóan a Képviselő-testület lefolytatta a közbeszerzési eljárást, melynek nyertese a
Strabag Építő Kft. lett. A beruházás 2018. április 1. és május 31. között sikeresen lezajlott.
Elmondható, hogy a tervezett költségekben túllépés nem történt, így a projekt mind műszaki, mind
finanszírozási szempontból sikeresen megvalósult. Ennek köszönhetően a Vénusz utca megújult burkolattal,
csapadékvíz elvezető rendszerrel és közlekedésbiztonsági eszközökkel áll a remeteszőlősi lakosság rendelkezésére.
Fontos elmondani azt is, hogy az önrész finanszírozása az érintett lakossággal együttműködve történt, így
ismét egy lakossági-önkormányzati együttműködésben történő útépítésnek láthatjuk a szép eredményét.
A BODZA-LIGET ÉS A PONTY UTCAI JÁTSZÓTÉR KÖZÖTTI GYALOGHÍD (ÁTERESZ) ÉS JÁRDA
A tavalyi évben az Önkormányzat dolgozói társadalmi munkában megépítették a Bodza-ligetet és a Ponty
utcai játszóteret összekötő átereszt (gyalogos hidat) és ezzel együtt az itt található műtárgy is kijavításra került. Az
áteresz tölgyfából készült, mely betonpillérekre támaszkodik. Az átereszt (gyalogos híd) az Önkormányzat dolgozói
felajánlásból építették meg, terv alapján.
Az építés megkezdése előtti napokban a Belügyminisztérium pályázatot írt ki kistelepülési önkormányzatok
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. A pályázati kiírás a fenti fejlesztési célt támogatta, így a pályázatot
benyújtottuk, azzal a továbbgondolással, hogy az átereszhez (gyalogos hídhoz) vezető járdákat is megépítjük. Mivel a
pályázatban a maximális támogatás 1.250.000 Ft volt, ezért a projekttervünk szerint munkadíjat nem számoltunk el
sem a kishíd, sem a járda megépítésére.
A pályázatot megnyertük és a kapott támogatás felhasználásával az átereszhez (gyalogos hídhoz) vezető
járdákat is megépítettük – ismét társadalmi munkában. A gyakorlat azt mutatja, hogy a járdát és a kishidat igen sokan
használják, ami a legnagyobb öröm számunkra.
ENERGETIKAI FEJLESZTÉS A VÉDŐNŐI RENDELŐ ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉN
A Belügyminisztérium 2017. év tavaszán pályázatot írt ki „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések” támogatására. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az egészségügyi alapellátást szolgáló védőnői
szolgálat helyiségeinek fejlesztésére (fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás hasznosítása és hőszigetelés) nyújt be
támogatási kérelmet, a maximális támogatási intenzitás (95%) mellett. A pályázat műszaki tartalma a következő volt:
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Horganyzott tartóváz kialakításával a teljes épület hőszigetelése, burkolólemezzel, a szükséges bádogos
munkákkal. (A konténer vasszerkezete miatt ez a megfelelő műszaki tartalom a szigetelés kiépítésére.)
Infra paneles fűtés:
o Védőnői rendelő: 2 db 800 W, 1 db 600 W teljesítményű panel
o Váró: 4 db 800 W teljesítményű panel
o Mellékhelyiség: 2 db 800 W, 1 db 600 W teljesítményű panel
o További helyiségek: 4 db 800 W teljesítményű panel
Multikristályos napelem: 34 m2

A tervezett beruházás teljes bekerülési költsége a következőképpen alakult:
 Szigetelési, burkolási és bádogozási munkák: bruttó 13.376.647,-Ft
 Alternatív energiaforrás és fűtésrendszer kiépítése: bruttó 6.817.110,-Ft
 Összesen: bruttó 20.193.757,-Ft
Fontos azonban kiemelni, hogy a beruházás során a teljes épületet kívántuk energetikailag megújítani, a pályázat
támogatási célja pedig csak a védőnői intézmény részeire vonatkozott. Így az épület 120 m2 teljes alapterületének
23,3%-án (28 m2) végezni kívánt fejlesztés költségeit a saját forráshoz kellett számítanunk. Ez azt jelentette, hogy a
teljes projektköltség 23,3%-át saját erőből kell állnunk, és a fennmaradó 76,7% os összeg 95%-át támogathatja
a pályázat. A fentiek alapján a projekt költségvetése az alábbi módon alakult:
Tétel
Teljes projekt költség
Támogatható feladatellátást biztosító épületrész
Igényelhető pályázati támogatás (támogatható épületrész)
Igényelhető pályázati támogatáshoz biztosítandó önrész
Nem támogatott épülethez biztosítandó önrész
Igényelhető pályázati támogatáshoz
biztosítandó önrész:
Nem támogatott épülethez
Önrész
biztosítandó önrész:
Összesen:

Összeg
20.193.757,-Ft
15.488.611,-Ft
14.714.180,-Ft
774.431,-Ft
4.705.146,-Ft
774.431,-Ft

Arány
teljes projekt 76,7%-a
támogatható 95%-a
támogatható 5%-a
teljes projekt 23,3%-a

4.705.146,-Ft
5.479.577,-Ft

A benyújtott pályázatot befogadták és tartalmilag megfelelőnek találták, azonban a 2017. augusztusában és
októberében születtek támogatói döntések között nem szerepelt Remeteszőlős Község Önkormányzata. 2018. január
5-én azonban levelet kaptunk a Magyar Államkincstártól, melyben arról tájékoztattak, hogy a Kormány egyedi
döntéssel további forrást biztosított a fenti pályázati alaphoz, így, a Belügyminisztérium 14.714.180 Ft összegű
támogatást ítélt meg a védőnői intézmény leszigetelésére, napelemek felszerelésére és az infra fűtésrendszer
kiépítésére.
A döntésre alapozva a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a fejlesztés kivitelezése előtt egy olyan tetőt épít
az Önkormányzatra – önerőből -, amely egyrészről biztosítja a konténerek csapadék elleni teljes védelmet és egyben
egy közösségi térnek is helyet ad. Ennek a tervezése és engedélyezése folyamatban van, így az engedélyek
megszületését követően a lehető leghamarabb megépíti az Önkormányzat a tetőt és ezt követően a pályázat által
támogatott fejlesztés is megvalósul. Bizonyossággal mondhatjuk, hogy a 2019. évben a fenti beruházások
megvalósulnak, hiszen az anyagi források rendelkezésre állnak.

PÁLYÁZATOK
KÉT UTCA FELÚJÍTÁSA A VIS MAIOR ALAP TÁMOGATÁSÁVAL
A többször ismétlődő szélsőséges időjárási helyzetek súlyosan megrongálták több önkormányzati utca szilárd
burkolatát, illetve az utak alapját. A fenti ismétlődő, szélsőséges időjárási helyzetek miatt különösen 3 utca
útszerkezete és burkolata rongálódott meg súlyosan: Sas utca, Madár utca, Harcsa utca. Ezen utcák útalapjának és
burkolatának helyreállítása szükségessé vált, 2.100 m2 felületen.
A vis maior helyzetet bejelentettük a Belügyminisztériumhoz, melynek megfelelően a Pest Megyei
Kormányhivatal által összehívott és koordinált bizottság 2018. április 10-én helyszíni vizsgálatot végezett. A vizsgálat
a következőket állapította meg:
 A Harcsa és Sas utca útfelülete a vis maior helyzet miatt oly mértékben károsodott, hogy a helyreállítás indokolt.
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A Sas utca esetén szükséges megvalósítani a szegélyvédelmet, melyet az Önkormányzatnak saját forrásból kell
megvalósítania.
A Madár utca állaga is sérült, azonban ott még kátyúzással fenntartható a biztonságos közlekedés.

Mivel a Bizottság rögzítette, hogy a Sas és Harcsa utca esetében az esemény vis maiornak tekinthető, ezért
jogosultakká váltunk a támogatási kérelem (pályázat) benyújtására. Pályázatunkban a Sas és Harcsa utcák útalappal
együtt történő helyreállítását megcélzó műszaki programot nyújtottunk be, szakértői szakvélemény alapján. A
támogatási kérelmünk összköltsége 33.317.868 Ft, melyre 90%-os támogatási intenzitást kérelmeztünk.
A Belügyminisztérium döntése várhatóan ősszel születik meg, mely során a Miniszter úr dönt a támogatás
pontos összegéről és a támogatás intenzitásáról. A döntés megszületését követően tájékoztatjuk Önöket a
fejleményekről, de a megvalósítás várhatóan a 2019. évben fog megtörténni.

PÁLYÁZAT A NAP UTCA FELÚJÍTÁSÁRA
A Belügyminisztérium pályázatot írt ki az önkormányzati feladatellátást szolgáló eszközök fejlesztésére.
Ennek keretében az önkormányzat pályázatot nyújthatott be belterületi utak felújítására, ahol az igényelhető
maximális támogatás elérheti a 15 MFt-ot, 85% támogatási intenzitás mellett.
Önkormányzatunk a Nap utca felújítására vonatkozóan nyújtott be támogatási kérelmet, annak igen rossz
állapota miatt.
A teljes tervezett beruházás költsége bruttó 15.170.988 Ft. Mivel a támogatás maximális mértéke 85%, ezért a
biztosítandó önrész mértéke 2.491.549,-Ft.
A pályázati keret 5 mrd Ft, azonban az induló önkormányzatok száma meghaladja az 1.500-at. Reményeink szerint az
első körös, vagy akár a második körös (őszi) döntésben támogatáshoz jutunk.
PÁLYÁZAT KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSÉRE
A Nagykovácsi-medence két települése, illetve egy településrésze – Remeteszőlős, Nagykovácsi és BudapestAdyliget – semmilyen módon nincs bekötve a budapesti kerékpáros úthálózatba, annak ellenére, hogy az említett
területen élők 99%-ban Budapesten dolgoznak, tehát napi rendszerességgel közlekednek fővárosunkba. A medence
egyetlen közúti közlekedési útvonala – a 11104. jelű országos közút – igen nagy forgalmi terheléssel bír (kb. 9.000
jármű/nap), így ott a kerékpározás veszélyes. Emiatt mindhárom településrész jellemzően a Remete-szurdokot
használja kerékpáros közlekedésre.
Remeteszőlős Község és Nagykovácsi Nagyközség önkormányzatainak régi célja a medence kerékpárút
hálózatának kiépítése és a budapesti kerékpár hálózatba való csatlakozása. Ennek megvalósítására több kísérlet volt,
azonban vagy nem kaptunk pályázati támogatást, vagy a természetvédelmi hatóságok megálljt parancsoltak a kerékpár
út Remete-szurdokon történő átvezetésének.
A Pénzügyminisztérium ezen a nyáron pályázatot írt ki kerékpárutak létesítésére. Ehhez kapcsolódóan
egyeztetést folytattunk le mind Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával, mind a természetvédelmi hatóságokkal.
Mindezek alapján körvonalazódott egy olyan megoldás, mely a Nagykovácsi-medence kerékpáros forgalmának
elvezetését biztosíthatná. Ez a következő:
 Kerékpárút kialakítása Nagykovácsi és Remeteszőlős között (Nagykovácsi Ófalu – 13-as km-kő)
 Remeteszőlős (Patak sétány, Vénusz utca) belterületén a kerékpáros forgalom biztonsággal végig vezethető
 Kerékpárút kialakítása Remeteszőlős külterületi lakótelepig, így Budapest-Adyliget kerékpáros forgalma a
Nagykovácsi út mellett szintén bevezethető lenne Remeteszőlősre (Nap utca, Csillag sétány, Vénusz utca).
 A Vénusz utcából közvetlen közúti kapcsolattal elérhető a Remete-szurdok, mely Budapest-Máriaremeténél
lép ki az erdőből és rögtön csatlakozni tud a budapesti kerékpárút hálózathoz (Zsíroshegyi út).
A fenti megoldást mind Remeteszőlős, mind Nagykovácsi támogatja és nincs ellenvetése az érintett hatóságoknak
és útkezelő szervezeteknek sem. Ennek alapján elkezdődött az úthálózat tervezése, melyet a két település külön-külön
végeztet, de ugyanazzal a tervezővel. Remeteszőlős esetében külön tervezési feladat még a környezetvédelmi
hatástanulmány elvégzése a kerékpárút Remete-szurdoki szakaszára vonatkozóan.
Mivel a Pénzügyminisztérium pályázatot írt ki Pest megyei kerékpár utak létesítésére, ezért mindkét
Önkormányzat elkészítteti a közigazgatási területén haladó kerékpárút szakaszokra vonatkozó terveket, elindítja azok
engedélyeztetési eljárását és külön-külön (a pályázati kiírás szerint így lehet) benyújtjuk a pályázatot.
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IGÉNYLÉSI LEHETŐSÉG A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN NEM RÉSZESÜLŐK SZÁMÁRA
Kormányzati döntés alapján lehetőség nyílt arra, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásban
részesüljenek.
A fentiek alapján azok a helybeni lakosok, akik csak fával, szénnel, palackos gázzal, fűtőolajjal vagy pellettel
fűtenek, kérelmet nyújthatnak be, egyszeri fűtési (természetbeni) támogatás igénylésére, a következő feltételekkel:
 Az a háztartás nyújthat be igénylést, aki gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik.
 A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
 Az igénylőnek remeteszőlősi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
 Háztartásonként egy darab igénylés nyújtható be!
Az igénylés menete a következő:
 A helyben élő – a fenti feltételek betartása mellett – igénybejelentést nyújt be a remeteszőlősi háztartásra
vonatkozóan. Az igénybejelentő nyomtatvány a www. remeteszolos.hu honlapról letölthető.
 Az igénybejelentő a nyomtatványt benyújtja Remeteszőlős Község Önkormányzatához postai úton, vagy
ügyfélfogadási időben személyesen (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.) 2018.10.01-ig.
 Az Önkormányzat a benyújtott igényekről 2018.10.17-éig ad tájékoztatást a Belügyminisztérium részére.
 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez az igénylőknél.
 A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről.
 Az Önkormányzat – a Kormány döntéséről történő hivatalos értesítést követően – kiválasztja azokat a
vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető.
 Az igénybejelentéssel érintettek részére az Önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít ki, mellyel az igénylő
felkeresheti azt a vállalkozást, ahol a fűtőanyagot átveheti.
A részletes tájékoztató az adatkezelési dokumentumot a www. remeteszolos.hu honlapon megtekinthető.
I. BUDAKÖRNYÉKI SÖRFESZTIVÁL - NE HABOZZ, AZT BÍZD A SÖRRE!

Szeptember 22-én rendezik meg Budakeszin az I.
Budakörnyéki Sörfesztivált, a Főtéri parkban.
A rendezvényt a 12 Buda környéki település
összefogásából létrejött Budakörnyéki
Önkormányzati Társulás szervezi. Biatorbágy,
Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi,
Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök, Telki, Tinnye, és
Pilisjászfalu települési vezetői egyhangúan
döntötték el, hogy sörfesztivált szerveznek a
német-magyar partnerség jegyében.
A szeptemberi eseményre több település német
testvérvárosából is érkeznek vendégek
Műsor:
10.00 Budakörnyéki települések művészeti
csoportjainak műsorai, sörpingpong játék
18.30 Aurevoir zenekar koncert
20.00 Budapest Bár koncert
Színpad mellett német-magyar gasztronómiai
sétány és játszóházak találhatóak majd.

Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester
2018. augusztus
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