Boldog, békés, karácsonyt
és
eredményekben gazdag, szeretettel teljes új évet
kívánunk
Remeteszőlős minden kedves lakosának,
üdülő tulajdonosának és látogatójának!
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KARÁCSONY KÖSZÖNTŐ
József Attila: Karácsony
Legalább húsz fok hideg van,
szelek és emberek énekelnek,
a lombok meghaltak, de született egy ember,
meleg magvető hitünkről
komolyan gondolkodnak a földek,
az uccák biztos szerelemmel
siető szíveket vezetnek,
csak a szomorú szeretet latolgatja,
hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
fa nélkül is befűl az emberektől
de hová teszik majd a muskátlikat?
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég
s az újszülött rügyező ágakkal
lángot rak a fázó homlokok mögé.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Közös Önkormányzati Hivatal
Remeteszőlősi Kirendeltségének dolgozói minden kedves lakosnak örömteli, békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új évet kíván!
Képviselő-testület

Önkormányzati Hivatal

Szathmáry Gergely polgármester
Kőhalmi Alajos alpolgármester
Herold István képviselő, kulturális és sportügyi tanácsnok
Petneházy Gábor képviselő, településüzemeltetési tanácsnok
dr. Tóth Balázs képviselő, beruházási és közbeszerzési tanácsnok

dr. Kovács Dénes jegyző
dr. Darvas Szilvia igazgatási vezetőtanácsos
Földi Marianna pénzügyi vezető
Sinkó Márta védőnő
Ilarion Lóránt közterület-felügyelő
Bartos Istvánné adóügyi főelőadó

HIVATALI INFORMÁCIÓK
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltség: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.
Tel.: (26) 355-293
Weblap: www.remeteszolos.hu
e-mai: info@remeteszolos.hu
Név
dr. Kovács Dénes
dr. Darvas Szilvia

Beosztás
Jegyző
Igazgatási vezetőtanácsos

Földi Marianna
Bartos Istvánné

Pénzügyi vezető
Adóügyi főelőadó

Feladatkör
Hivatalvezetés
Hagyaték, birtokvédelem, termőföld adás-vétel,
igazolások, címnyilvántartás, anyakönyvezés,
szociális ügyek, kereskedelmi ügyintézés
Pénzügy
Helyi adók

Ügyfélfogadás
előzetes egyeztetés szerint
hétfő: 13-17, szerda: 1016, péntek: 10-12 óra
között
Szerda, csütörtök: 800-1600

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata és a Budajenői Közös
Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltsége 2018. december 24-től 2019. január 6-ig igazgatási
szünetet tart.
Ezen időszak alatt kizárólag telefonos ügyelet lesz, a 20/587-7387-es telefonszámon.
Az első ügyfélfogadási nap 2019. január 7.
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A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
Név
Szathmáry Gergely
Kőhalmi Alajos
Herold István
Petneházy Gábor
dr. Tóth Balázs

Beosztás
polgármester
alpolgármester
képviselő, PB. elnöke
képviselő
képviselő

Fogadó óra
Ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban
Minden hónap második hétfő 1600-1700 (telefonos egyeztetéssel)
Minden hónap utolsó hétfő 16:00-17:00 (telefonos egyeztetéssel)
Telefonos egyeztetés alapján
Minden hónap második hétfő 1700-1800 (telefonos egyeztetéssel)

REMETESZŐLŐSRŐL
Lakosságszám változása (fő):
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014 2015 2016 2017
403

451

467

522

594

620

651

673

708

735

742

750

805

925

2018

936

976

Remeteszőlős lakosságának kor szerinti megoszlása (2018. január 1.):
Férfi
39
62
32
253
76
462

0-6 év:
7-14 év:
15-18 év:
19-62 év:
63 év felett:
Összesen:

Újszülötteink 2018. évben:
Hartmann Dániel Erik
Hajdú Alíz
Judák Hanna
Nagy Flóra Lilla
Nagy-Lauró Lotti
Orbán Mihály András
Vass Dalma
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk
az újszülött csöppségeknek és kedves
szüleiknek!

Nő
28
57
24
307
98
514

Összesen
67
119
56
560
174
976

Halottaink 2018. évben:
Czuczor István József
Kirjakopulosz Zizisz
Kovács Gábor Dezsőné
Suvada Pálné
Szakos János
Szalontai Mihály
Tóth Erzsébet
Varga Jánosné
Zolnay György
Vígasztalódást kívánunk az itt maradt
családtagoknak! Emléküket
kegyelettel megőrizzük!

REMETESZŐLŐS SZÁMOKBAN
Jellemző adatok
Beépített ingatlanok
Ingatlanok beépítettség szerint
Beépítetlen ingatlanok
Lakott ingatlanok
Ingatlanok bejelentett lakók szerint
Nem lakott ingatlan
Gépjárművek száma
Helyi vállalkozások száma

Mennyiség
515
98
321
194
404
254
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉS
A karácsony közeledte egyben az év végét is jelenti, amikor alkalma van az embernek megállni és számot vetni
az elmúlt év dolgaival. Lehetőségünk van leltárba venni az év örömeit, ajándékait és persze azokat a dolgokat is,
amiket nem esett jól megélni. Kívánom, hogy az elmúlt év jó dolgai legyenek erőforrások a következő év
küzdelmeihez, a kellemetlen események pedig – hiszen ezek is tanítanak – tegyenek minket bölcsebbekké és
erősebbekké.
Kívánom, hogy a 2018. év örömei, bánatai és megfeszített munkái után a karácsonyi ünnepek békességében,
közös családi körben pihenjék ki az egész éves fáradalmakat. De valóban pihenjük ki, hiszen most van ennek itt
az ideje!
A megérdemelt pihenés után tudják megújult erővel a 2019. év kihívásait megoldani. Kívánom, hogy a jövő
évben is gondolkodjanak cselekvő emberként, és cselekedjenek gondolkodó emberként!
Végül had osszam meg Önökkel Böjte Csaba egy karácsonyi gondolatát:
„Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyüvel jött közénk, hozhatott volna Józsefnek
láncfűrészt, Máriának habverőt, ehelyett ő maga volt az ajándék. Merjünk karácsonykor mi magunk ajándékká
válni!”

REMETESZŐLŐS A 2018. ÉVBEN - GAZDÁLKODÁS
Gazdálkodási jellemzők
Év
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Költségvetési
főösszeg (terv)
22 707 eFt
34 904 eFt
46 184 eFt
60 393 eFt
59 050 eFt
65 512 eFt
109 716 eFt
116 632 eFt
210 288 eFt
129 096 eFt
76 043 eFt
62 987 eFt
105.766 eFt
115.564 eFt
155.466 eFt
170.009 eFt

Költségvetési helyzet 2018. október 31-i állapot szerint
BEVÉTEL (ezer forint)
Önkormányzat működési tám.
Működési célú tám.

KIADÁS (ezer forint)
16.474 Személyi kiadások
2.725 Bérjárulékok

Közhatalmi bevételek

56.427 Dologi kiadások

Kamat bevételek
Egyéb saját bevételek
Pályázati támogatás
Nyitó bevételek
Bevétel összesen

17.895
3.163
26.141

38 Ellátottak pénzbeli jut.

2.103

2.025 Felhalmozás –
fejlesztések
29.194 Pénzeszköz átadás
államháztartáson kívül
36.703 Pénzeszköz átadás
államháztartáson belül
143.586 Kiadás összesen

32.611
17.894
742
100.549

2018. évi teljesülések (október 31-i állapot szerint)
Bevétel teljesülése
eFt
2018. évi módosított éves összeg

170.804

2018.10.31. teljesülés

143.586

%

Kiadás teljesülése
eFt

%

170.804
84,0

100.549

58,9
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REMETESZŐLŐS KÖZSÉG KRÓNIKÁJA A 2018. ÉVBEN
JANUÁR
A januári hónap mindig az éves feladatok előkészítésével telik el. A szükséges esetekben megtörténik a
szerződések felülvizsgálata és egyes tervek aktualizálása.
Ebben a hónapban történt a 2018. évi költségvetés előkészítése és azon belül az évi fejlesztési terv
meghatározása. A Képviselő-testület döntött a budakeszi (térségi) orvosi ügyelet biztosításának a kibővítéséről
és megtörtént a feladat ellátási szerződések felülvizsgálata.
FEBRUÁR
A Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi költségvetési rendeletet, és megszülettek a betervezett fejlesztések
szakmai előkészítésére vonatkozó döntések. Operatív jellegű döntések történtek a Vénusz utca és Lazac utca
építéséhez kapcsolódó lakossági-önkormányzati együttműködésre vonatkozóan.
Ebben a hónapban rendeztük meg második alkalommal az év első közösségi rendezvényét és a helyi lakosok
aktív részvételével megtartottuk az első remeteszőlősi disznótort, kóstolóval összekötve.
Az Önkormányzat tervezők és szakértők bevonásával megkezdte az előkészítést a településképi rendelet
részleteiről, illetve kiértékelte a véleményezési szakasz eredményeit. Mivel a településképi rendelet bizonyos
értelemben visszaadta az Önkormányzat beleszólási jogát a Községben tervezett épületek engedélyezésében
(településképi véleményezési jogkör), ezért nagyon átfogó szakmai előkészítés folyt a rendelet elfogadása előtt.
A Képviselő-testület ebben a hónapban értesült arról, hogy a védőnői rendelő és az önkormányzat energetikai
felújítására (szigetelés, napelem, infra fűtés) vonatkozó pályázatunk nyert, ezért felgyorsította a Képviselőtestület a hivatali épületre építendő tetőszerkezet tervezését és szakmai előkészítését, hiszen a napelem rendszer
erre a tetőre fog felkerülni.
MÁRCIUS
A március 15. napi önkormányzati ünnepséget a Szőlőszem Óvodába járó gyermekek műsora tette
emlékezetessé.
Megszülettek a Vénusz utca és Lazac utca kivitelezéséhez kapcsolódó finanszírozási döntések, így márciusra a
két fejlesztés megvalósulása elől az utolsó akadályok is elgördültek.
A februárban és márciusban lezajlott extrém időjárási ingadozások jelentős mértékben megviselték a meredek
aszfaltos utcákat, elsősorban az intenzív csapadék és szokatlan hideg sorozatos váltakozása miatt. Ennek alapján
a Képviselő-testület döntött a Sas, Madár és Harcsa utcákra vonatkozó vis maior esemény bejelentéséről.
ÁPRILIS
Az Önkormányzat – az ÉTV Kft-vel együttműködve – pályázatot nyújtott be a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására, a magas önköltség kompenzálása érdekében.
A vis maior helyzetet vizsgáló bizottság helyszíni bejáráson szemlézte le a megrongálódott utcák állapotát és a
Sas, valamint a Harcsa utcákra vonatkozó bejelentéseket elfogadta, rögzítve, hogy a Madár utcába keletkezett
megrongálódások karbantartással még kezelhetők.
Az Önkormányzat döntött arról is, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának támogatására kiírt, a
Belügyminisztérium által kezelt, a belterületi utak felújítására vonatkozó pályázaton indul és abban a Nap utca
rekonstrukciójára kér támogatást. A pályázatot benyújtottuk.
Ebben a hónapban a Hetyeni Hagyományőrzők Egyesülete elszámolt azzal a támogatással, melyet az
Önkormányzat nyújtott annak érdekében, hogy a kárpátaljai településen működő szegénykonyha működését
segítse.
A Képviselő-testület elfogadta a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről
szóló beszámolót.
Megkezdődtek a Vénusz utca és Lazac felújítási munkálatai, a szilárd burkolat és a csapadékvíz elvezető
rendszer rekonstrukciója.
A Képviselő-testület 6/2018. (IV.17.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a 2017. évi zárszámadást.
Szintén ebben a hónapban született meg a településkép védelméről szóló 7/2018. (VI.25.) önkormányzati
rendelet, mely alapján az új házak engedélyezési eljárásába az Önkormányzat is belépett a településképi
véleményezés jogkörével.
MÁJUS
Az Önkormányzat szerződést kötött az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvánnyal, a gyepmesteri feladatok
ellátására, a kóbor állatok szakszerű kezelése érdekében. A Képviselő-testület elfogadta a támogatott
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szervezetek (Remete Csemete Alapítvány, Sólymok Sportegyesület), illetve a Budakeszi Rendőrőrs 2017. évi
beszámolóit.
Ebben a hónapban elkészült a Vénusz utca és a Lazac utca, így újabb két felújított utcával lett gazdagabb
Remeteszőlős, köszönhetően a pályázati támogatásnak és a lakossági együttműködésnek.
JÚNIUS
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2018. (VI.25.) önkormányzati határozatában
döntött arról, hogy támogatja a szakorvosi ellátás beindítását Budakeszin, azzal a szándékkal, hogy ezzel is
javítsa a környék szakorvosi ellátását.
Megkezdődött a falunap előkészítése és az ahhoz szükséges döntések meghozatala.
JÚLIUS
Véglegesítésre került a 2018. évi falunap programja, mely keretében újra meghirdettük a Remeteszőlősi
Főzőversenyt.
Az igazgatási szünetben az Önkormányzat saját erős fejlesztést végzett el, mely keretében a Ponty utcai játszótér
és a Bodza-liget közösségi park között megépítette a járdát, a tavaly megépített kishídhoz kapcsolódóan.
AUGUSZTUS
A nyár közepén jelent meg a Pest megyei önkormányzatok számára a kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó
pályázat. A megfelelő szakmai alátámasztottság érdekében egyeztetéseket folytattunk le tervezőkkel,
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal. Ennek eredményeként
kialakult egy olyan szakmai koncepció, mely a teljes Nagykovácsi-medencében megoldja a biztonságos
kerékpározás lehetőségét. A pályázat kiírása alapján a két Önkormányzat külön-külön nyújtotta be a támogatási
kérelmet, de ezek a következő egységes tervet rögzítették: Nagykovácsi és Remeteszőlős, illetve BudapestAdyliget és Remeteszőlős között kerékpárút kialakítása a Nagykovácsi út mentén, önálló útszerkezeten valamint
kerékpározható útvonal (stabilizált út) kialakítása a Remete-szurdokban, rácsatlakozva a budapesti kerékpárút
hálózatra. Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium környezetében a tervezett kerékpárút a gyalogos közlekedés
lehetőségét is megteremtené.
SZEPTEMBER
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően szeptember 8-án megtartottuk a falunapot. A falunap keretében –
harmadik alkalommal – megrendezésre került a Remeteszőlősi Főzőverseny, melyen 6 csapat indult kiválóbbnál
kiválóbb levesekkel. A falunap programjai minden korosztályt megcéloztak, így több mint ötszázan vettek részt
a közösségi rendezvényen. Az ételeket a Főzőverseny résztvevői, zsíros kenyeret a Képviselők, a frissen sült
fánkot pedig a Hivatal dolgozói készítették. Ezúton is köszönjük nekik, hogy jól tartottak minket, ezzel is
hozzájárulva a jó hangulathoz.
A Képviselő-testület meghozta a szükséges döntéseket a kerékpárút megtervezésére, a környezetvédelmi
hatásvizsgálat és a pályázat benyújtására vonatkozóan.
A Képviselő-testület módosította a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II.13.) önkormányzati rendeletet, így megteremtette annak lehetőségét, hogy a remeteszőlősi kisgyermekek
bölcsődei ellátást támogassa, illetve a jogosultsági szinteken könnyített.
Az Önkormányzat tárgyalásokat kezdett a Depónia Kft-vel a hulladékszállítási szerződés újra kötéséről.
A Képviselő-testület döntött a 2018/19. nevelési évre vonatkozó óvodai ellátások kérdéséről, jóváhagyta a
támogatott létszámot és az ehhez kapcsolódó feladatokat. Az Önkormányzat aktualizálta a Szőlőszem Óvoda
fenntartójával kötött feladatellátási szerződést (támogatott férőhelyek száma a Szőlőszem Oviban 20 hely) és
megerősítette, hogy a Nagykovácsi Waldorf Óvodába járó remeteszőlősi gyermekek ellátását is támogatja. A
Képviselő-testület döntött a törvény alapján ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak ellátásának
finanszírozásáról is.
A Képviselő-testület meghatározta a közmeghallgatás időpontját és ismét döntött a hetyeni szegénykonyha
2018/19. évi téli támogatásáról.
A Képviselő-testület intenzív előkészítő munkákat kezdett meg arra vonatkozóan, hogy a Nagykovácsi úti
buszmegállók gyalogos elérhetőségét javítsa (annak ellenére, hogy a kijelölt gyalogátkelőhely az ilyen típusú
útszakaszon nem engedélyezhető kiépített járda és hosszan kivilágított közút nélkül).
OKTÓBER
Ötödik alkalommal rendezte meg Remeteszőlős Község Önkormányzata a Nyugdíjas Napot 2018. október 11én. A jeles napon az érintettekkel az etyeki Korda-stúdióba látogattunk, szakszerű idegenvezetéssel megtekintve
a kiállítást. Az ünnep alkalmával egy pincében helyi borokkal is koccintottunk a résztvevőkkel.
6

2018. december

A Képviselő-testület döntött a Hivatali épületen kialakítandó tető engedélyezéséről és az energetikai fejlesztési
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások előkészítéséről és lefolytatásáról.
A 72/2018. (XI.5.) önkormányzati határozatában a Testület elfogadta a 2019. évi költségvetési koncepciót. A
Képviselő-testület döntött a téli síkosság-mentesítési feladatok ellátásoz kapcsolódóan az FKF Zrt-vel történő
szerződéskötésről.
A Képviselő-testület módosította az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2011. (X.24.) önkormányzati
rendeletet, megszüntetve a március 15. és április 15., valamint az október 15. és november 15. közötti
avarégetés lehetőségét, hiszen a zöldhulladék szállítással és a komposztálás eszközével a zöldhulladék kezelése
megoldott.
2018. október 25-én megtartottuk a közmeghallgatást.
NOVEMBER
Novemberben a Képviselő-testület több adatkezelési szabályzatot alkotott meg, figyelembe véve a GDPR
rendszer előírásait. A Képviselő-testület megvitatta és elfogadta a belső ellenőrzési tervet.
Szintén határozat született arról, hogy december 7-én megrendezi az Önkormányzat a Remeteszőlősi
Mikulásnapi Pikniket és ismét döntött az időskorúak karácsonyi ajándékozásáról.
A november 6. napi hatósági szemle eredményeképpen megnyílt a lehetőség a Nagykovácsi úti buszmegállók
gyalogos megközelíthetőségét segítő fejlesztések megtervezésére. Ennek eredményeként a hatóság és a
közútkezelő egyedi hozzájárulást ad az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium előtt kialakítandó járda és
gyalogos átkelőhely és közvilágítási rendszer megtervezésére, valamint a többi remeteszőlősi buszmegálló
esetében középszigetek és figyelemfelhívó forgalomtechnikai eszközök kialakítására.
Az Önkormányzat megkezdte a vizsgálatokat a Hal utcai lakossági útépítési kezdeményezésre vonatkozóan,
azzal a reménnyel, hogy a 2019. évi Sas utcai útépítéshez kapcsolódóan ezen utca is felújítható lesz, a Lazac
utcához hasonlóan.
Döntés született a 2019. évi munkatervről is.
DECEMBER
A Képviselő-testület – a felmerült igények alapján – döntött az óvodai ellátás bővítéséről és a vis maior
pályázathoz kapcsolódóan megkezdte a Sas és Harcsa utcák felújítási munkálataihoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárás előkészítését.
FEJLESZTÉSEK REMETESZŐLŐSÖN
A Pest megyei önkormányzatok számára az uniós pályázati ablakok nincsenek nyitva, így Remeteszőlős Község
is csak hazai pályázati kiírásokon indulhat. A külső fejlesztési források tehát meglehetősen szűkek, így nagyon
sok Pest megyei önkormányzat indul egy-egy ilyen (hazai finanszírozású) pályázaton.
Ha szűkösek is ezek a források, de számíthatunk rá, mert megjelennek minden évben. Az önkormányzati
feladatellátás segítésére csupán egy pályázat került kiírásra a Belügyminisztérium által. Ezen a pályázaton
Önkormányzatunk indult a Nap utca felújítását megcélozva. Az országos keret igen alacsony volt, így a pályázó
kb. 2.100 önkormányzat közül csupán kb. 450 kapott támogatást. Remeteszőlős tartaléklistára került.
Ezen kívül még két nagyobb pályázaton nyújtott be támogatási igény iránti kérelmet Önkormányzatunk: a vis
maior alaphoz a Sas és Harcsa utca helyreállítására (rekonstrukciójára), illetve a kerékpárút kialakításához.
A tavalyi év nyertes támogatási kérelmeihez kapcsolódóan a 2018. évben is több fejlesztést sikerült véghez
vinni, de saját költségvetési forrásból fedezett fejlesztéseket is megvalósítottunk.
A fentiekről a következő cikkben számolunk be.
MEGÚJULT A VÉNUSZ UTCA
A Nemzetgazdasági Minisztérium 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, 95%-os támogatási intenzitási
kérelemmel.
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 projekt összköltségének
több mint 94%-át az útépítés tette ki.
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A támogatási szerződés 2017. augusztus 14-én aláírásra került, mely alapján Remeteszőlős Község
Önkormányzata megkezdte a projekt megvalósulásának előkészítését és elindította a közbeszerzési eljárást. Az
eljárást a Strabag Építő Kft. nyerte nettó 21.389.086 Ft összegű ajánlati árral és 6 év vállalt jótállással. A
beruházás 2018. április 1. és május 31. között sikeresen lezajlott. A fejlesztés keretében megépült több mint 300
m utca (szegéllyel, vízelvezetéssel, szilárd burkolattal), közel 1.400 m2 útfelülettel.
A Vénusz utca a hazai támogatáson túl az érintett lakossággal együttműködve újult meg. Ezúton is köszönjük a
lakosság konstruktív együttműködését.
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.
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.
FEJLESZTÉS LAKOSSÁGI-ÖNKORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN: MEGÚJULT LAZAC UTCA
Remeteszőlős Község Önkormányzata – az érintett lakosság kezdeményezésére - a tavalyi évben előkészítette a
Lazac utca burkolat felújítására vonatkozó beruházást. A projekt bizonyos adminisztrációs problémák miatt
megakadt, de ezek az akadályok idénre elhárultak, így az Önkormányzat a beruházást megvalósította.
A fejlesztés keretében a 172 m hosszú Lazac utca 3 m szélességben kapott szilárd burkolatot, granofalt
stabilizált útalappal, két rétegben felhordott emulziós felületzárással. A beruházás értéke bruttó 2.282.252 Ft
volt.
Az 516 m2 útfelületet az Önkormányzat az érintett lakossággal együttműködve újította meg. Ezúton is
köszönjük a lakosság konstruktív együttműködését.

FONTOSABB

HELYI ÜGYEK

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK
Útépítés
Az elmúlt években Remeteszőlős 9 km belterületi úthálózatának több mint 50%-a megújult. Ez egyrészt azt
jelenti, hogy jelentősebben tudtunk előrelépni az utak kérdésében, másrészt kijelöli a továbblépés irányát is.
Mivel a gyűjtőútjaink és a meredek földes utcáink már megkapták a szilárd burkolatot és a csapadékvíz
elvezetést, ezért a felújítási rendben soron következnek a több évtizede megépült, bizonytalan útalappal
rendelkező meredek utcák.
A februárban és márciusban lezajlott extrém időjárási ingadozások jelentős mértékben megviselték a meredek
aszfaltos utcákat, elsősorban az intenzív csapadék és szokatlan hideg sorozatos váltakozása miatt. A vis maior
helyzetet vizsgáló bizottság helyszíni bejáráson szemlézte le a megrongálódott utcák állapotát és a Sas, valamint
a Harcsa utcákra vonatkozó bejelentéseket leigazolta, így Önkormányzatunk jogosulttá vált támogatási kérelem
benyújtására. A pályázatot benyújtottuk, az Államkincstár a kérelmünket felterjesztette a Belügyminisztériumba,
így várjuk belügyminiszter úr döntését. Mindezek alapján bizonyossággal várhatjuk a támogatási döntés
megszületését, így a 2019. évben a Sas és Harcsa utca rekonstrukciós munkáit el tudjuk végezni.
A további remeteszőlősi belterületi utak felújítása a helyi lakossággal történő összefogással elképzelhető. A
legrosszabb állapotban jelenleg a Ponty utca alsó szakasza és a Nap utca van, ahol nagy szükség volna az
útburkolat és vízelvezetés rekonstrukciójára. Ennek megoldási lehetőségét a Képviselő-testület vizsgálja,
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jelenleg az utcák műszaki felmérése zajlik. Lakossági megkeresés alapján a Hal utca felújításának kérdése is
napirenden van.
Az útberuházások kapcsán szükséges lesz a tervezési költségekre is forrást elkülöníteni.
Minden tél után szükséges a járhatatlan utcák helyreállítása a biztonságos közlekedési körülmények biztosítása
érdekében. Ezek száma – a folyamatos beruházásoknak köszönhetően – trendszerűen csökken, de a régi
aszfaltos utcák (pl. Sólyom utca, Madár utca, Pisztráng utca, Keszeg utca, Amúr utca) állapota viszont romlik.
Elképzelhető, hogy ezeket a következő tél úgy megviseli, hogy szükség lehet helyreállító munkálatokra.
Amennyiben a romlásuk radikális időjárási eseményekre vezethető vissza, akkor arra 70-90%-os támogatást
lehet kérni a vis maior alapból.
Fontos megjegyezni, hogy a Kormányzat döntött az ötezernél kisebb lélekszámú településekre vonatkozó
Magyar falu program koncepciójáról, mely keretében önálló támogatási forrást teremt az úthálózat fejlesztésére
is. Bár a részletek még nem ismertek, de reméljük, hogy a támogatás a belterületi utcák felújítását is érinteni
fogja.
Gyalogos infrastruktúra
Tudott, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata évek óta küszködik a Nagykovácsi úti buszmegállók
biztonságosabb elérhetőségének a megoldásáért. Ennek fontos jele, hogy a járdát megterveztettük és
engedélyeztettük a Nagykovácsi út mentén. Ennek megépítési költségei 100 MFt-os nagyságrendűek volnának,
amit az Önkormányzat saját forrásból biztosítani nem tud. De ha tudna, akkor sem tudná megoldani azt a
problémát, hogy a 11104. út részben nem a saját ingatlanán halad, mert az állam helyett nem tud kisajátítani
magánterületeket az országos közút számára.
Ezt a tényt figyelembe véve a Képviselő-testület úgy döntött, hogy több lépcsős egyeztetést folytat le a közút
kezelőjével, a közlekedési hatósággal és a közlekedési szakemberekkel. A Magyar Közúttal lefolytatott szakmai
konzultáció azzal az eredménnyel zárult - megvizsgálva a helyszínt, a helyszíni körülményeket és a
gyalogosforgalmat -, hogy a Magyar Közút tett egy olyan elvi javaslatot, ami a Nagykovácsi úti buszmegállók
megközelíthetőségét segíti. A közút a következő javaslatokat fogalmazta meg:
 Tudná támogatni egy önálló gyalogos átkelőhely létesítését az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
előtti buszmegállónál, hiszen az ott tanuló és dolgozó emberek száma meghaladja az 1.500 főt.
 A többi remeteszőlősi buszmegállónál tudná támogatni a buszmegállóknál középszigetek létrehozását, a
közvilágítás megerősítésével. Ez a megoldás a Mészégetői megállónál jól működik és egyben a
sebességet is csökkenti.
A fentiek alapján a Képviselő-testület a szükséges döntéseket meghozta a következők szerint:
 Tervezővel megvizsgáltatja, hogy a 63-as busz Rácski telep (11+200 kmsz környezete), Erdészház
(12+100 kmsz környezete) és 13-as kilométerkő (13+050 kmsz környezete) nevű megállóinál
kialakítható-e a Nagykovácsi úton (11104. sz. országos közút) középsziget, illetve szükséges-e ezeken a
helyeken a közvilágítás megerősítése. Ennek vizsgálata és tervezése folyamatban van.
 A Képviselő-testület kezdeményezte gyalogátkelőhely kijelölését a Nagykovácsi úton, a 63-as busz
Rendészeti Iskola nevű buszmegállójánál, a 11104. számú országos közúton (Nagykovácsi út), a
10+400 kilométer szelvény környezetében. A kijelölési eljárás november 6-án lezajlott, mely során az
érintett hatóságok a kijelölést megtették, így a Képviselő-testület kiadta a megbízást a tervezésiengedélyezési eljárás lefolytatására.
Nagyon fontosnak véljük megjegyezni, hogy 12 éve küzdünk a Nagykovácsi úti gyalogátkelőhely ügyében,
ezért a fenti fejlemények nagy előrelépésnek tekinthetők. Az ország legnagyobb rendészeti iskolájánál és a
katonai lakótelepnél olyan gyalogátkelőhely létesülhet, ami a hozzá épített járdák és a megerősített közvilágítási
rendszerrel biztonságosabbá tehetik 1.500 ember napi mozgását. Ennek megvalósításához reméljük a
szakminisztérium támogatását is.
A többi remeteszőlősi buszmegállónál kialakítandó középszigetek, a megerősített közvilágítás és a
forgalomtechnikai jelek szintén javítani fognak a gyalog közlekedők biztonságán.
Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra
Önkormányzat
Remeteszőlős Község Önkormányzata és a Közös Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltsége 2012. ősze óta a Vénusz
u. 8-10. szám alatti ingatlanon működik. A hirtelen és kényszerű költözés miatt Önkormányzatunk a
tulajdonában álló telekre ideiglenes építményként helyezte el a ma is használt irodakonténereket. A konténer
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funkcionálisan megfelelnek és – ha nem is ideális, de optimális módon – jól kiszolgálják a hivatal működését. A
konténer működésének egyetlen komoly problémája van: intenzívebb esők idején beázik, ami veszélyezteti az
abban elhelyezkedő infrastruktúrát.
Az Önkormányzat pályázati támogatást nyert az épület energetikai megújítására, melynek részét képezi egy
napelem rendszer telepítése is.
A fentiek ismeretében az Önkormányzat úgy döntött, hogy saját forrásból tetőt épít a hivatal tetejére, hiszen így
megszüntethetőek lesznek a beázások és a napelem rendszer is jobb pozícióban helyezhető el. A tervezési
folyamat lezajlott, mely alapján elmondható, hogy egy kisméretű, kis dőlésszögű és egy irányba lejtő tetőt
alakítunk ki. Ennek köszönhetően a kiemelt utcafronti rész (itt a legmagasabb a tető) középület megjelenését
mutatja, mindamellett, hogy a már meglévő „fészerépület” formai kialakításához is alkalmazkodik, azzal
ritmusban van, és egyszerű szerkezeteket eredményez. A főbejárati homlokzat érdekessége még a kiülő tető
megtámasztása lesz, mely tartószerkezeti és egyben formai eleme, Remeteszőlős Önkormányzatának világhoz
való viszonyára utal. Műszaki szempontból az egy irányba lejtős tetőkialakítás lényegesen olcsóbb, szerényebb
anyagigénye és szerkezeti egyszerűsége miatt. Az egy irányba lejtős tető nem igényel gerincelemet sem, ami
ugyancsak a bekerülési összeget csökkenti.
Jelenleg az építési engedélyezési dokumentáció összeállítása van folyamatban (középület nem tartozik az
egyszerűsített engedélyezési eljárás alá), januárban lefolytatjuk az építési engedélyezési eljárást.
Reményeink szerint a tél folyamán (időjárástól is függően) meg tudjuk építeni a tetőszerkezetet, így az tavaszra
készen várja az energetikai fejlesztés építési munkálatait.
Védőnői szolgálat
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 a következő fejlesztési
célokat jelölte meg: a teljes épület hőszigetelése, infra paneles fűtési rendszer kialakítása, multikristályos
napelem (34 m2) telepítése
A tervezett beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 20.193.757,-Ft (Szigetelési, burkolási munkák: bruttó
13.376.647,-Ft, alternatív energiaforrás és fűtésrendszer kiépítése: bruttó 6.817.110,-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 benyújtott pályázatot befogadták és tartalmilag megfelelőnek találták, azonban a támogatói döntések csak
2018. január 5-én születtek meg. Terveink szerint a beruházás az önkormányzati tető megépítését követően a
2019. évben megvalósul. Kivételes helyzetben vagyunk, hiszen mondhatjuk, hogy a támogatást megkaptuk, így
az anyagi források rendelkezésre állnak.
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 kerékpárút 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:
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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 BudapestMáriaremeténél 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. Emellett a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal is intenzív
egyeztetéseket folytattunk, annak érdekében, hogy a természetvédelmi kérdéseket is megnyugtatóan kezeljük a
tervezés során.
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.
Mindezek alapján mind Remeteszőlős Község, mind Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata elkészíttette a
terveket és benyújtotta a pályázatot, a következő főbb jellemzők mellett:
 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Nagykovácsi-Sebestyéndomb és a Remeteszőlős 13-as
kilométerkő, valamint Adyliget és Remeteszőlős, Nap utca közötti szakasz létesítésére nyújtott be
pályázatot. Ezek az útszakaszok a Nagykovácsi út mellett, de elkülönített pályaszerkezeten vezetnék el
a kerékpáros forgalmat Remeteszőlősig.
 A két irányból érkező kerékpárosok a Patak sétányon (Nagykovácsi felöl), illetve a Nap utca, Csillag
sétányon keresztül érnék a Vénusz utcát, illetve a Remete-szurdokot.
 Remeteszőlős Község Önkormányzata a kerékpárosok által már eddig is használt útvonalon – Remeteszurdok – alakítaná ki a kerékpározás feltételeit. A tervek szerint a szurdokban futó útra – hasonlóan a
kék jelzésű turistaúthoz - mészkőből álló, folyamatos szemeloszlású zúzottkövet (ez tömöríthető
megfelelően) helyeznénk el azokon a szakaszokon, ahol biztonságosan nem kerékpározható szakaszok
vannak. Ide tehát nem kerülne szilárd burkolat, hanem csak zúzottkő (ugyanabból az anyagból van, mint
maga a szurdok), 2 méter szélességben. Itt a csapadékvíz elvezetést is segítő folyókák (negatív
fekvőrendőr) szolgálnák, melyek egyben a kerékpárosok forgalomlassítását is eredményeznék.
 A Remete-szurdok budapesti végén rá lehet csatlakozni a budapesti kerékpárút hálózatra.
A fentiek alapján tehát azt reméljük, hogy a pályázat révén kialakítható lesz a Nagykovácsi-medence kerékpárút
hálózata és szabályozott körülmények között legálisan kerékpározhatóvá válik a Remete-szurdok is.
Remeteszőlős Község pályázatának tervezett összköltsége 33.063 eFt, az igényelt támogatás mértéke 31.410
eFt, tehát a pályázat támogatási intenzitása 95%.
KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK REMETESZŐLŐSÖN
Az elmúlt években kezdett kialakulni a nagyobb önkormányzati rendezvényekben egy rend, a következők
szerint:
 Falu disznótora
 Március 15-i ünnepség
 Tavaszi gyermekrendezvény
 Remeteszőlősi Juniális
 Falunap (szeptember)
 Idősek világnapja program (október 1.)
 Október 22-i fáklyás felvonulás
 Novemberi gyermekrendezvény
 Önkormányzati Mikulás ünnepség
Ezen rendezvények látogatottsága és kedveltsége folyamatosan növekszik, mivel nagyon komoly
közösségformáló szerepe is van. Ezen rendezvényeket a 2019. évben is szeretnénk megtartani és bízunk benne,
hogy egyre többen fognak részt venni rajta.
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TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI JOGKÖR MEGTEREMTÉSE 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 tervezet képviselő-testületi és a jogszabály szerinti hatósági szakmai véleményezését követően Remeteszőlős
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 7/2018. (VI.25.)
önkormányzati rendeletet.
A 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 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 az 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. szerint, 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 döntés 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 az
építtető 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 a településrendezési eszközök irányadó
szabályozásaihoz és megfelel-e a településképi követelményeknek. stb.
iii.
A fentiek alapján településképi önkormányzati döntés 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.
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HATÁROZATOK, RENDELETEK
Határozatok
49/2018. (IX.3.)
50/2018. (IX.3.)
51/2018. (IX.3.)
52/2018. (IX.3.)
53/2018. (IX.3.)
54/2018. (IX.3.)
55/2018. (IX.3.)
56/2018. (IX.3.)
57/2018. (IX.3.)
61/2018. (IX.21.)
62/2018. (X.2.)
63/2018. (X.2.)
64/2018. (X.2.)
65/2018. (X.2.)
66/2018. (X.2.)
67/2018. (X.2.)
68/2018. (X.2.)
69/2018. (X.2.)
70/2018. (X.2.)
71/2018. (X.2.)
72/2018. (XI.5.)
73/2018. (XI.5.)
74/2018. (XI.5.)
75/2018. (XI.5.)
76/2018. (XI.5.)
77/2018. (XI.5.)
78/2018. (XI.5.)
79/2018. (XI.5.)
80/2018. (XI.5.)
81/2018. (XI.5.)
82/2018. (XI.27.)
83/2018. (XI.27.)
84/2018. (XI.27.)
85/2018. (XI.27.)
86/2018. (XI.27.)
87/2018. (XI.27.)
88/2018. (XI.27.)
89/2018. (XI.27.)
90/2018. (XI.27.)
91/2018. (XI.27.)
92/2018. (XI.27.)
93/2018. (XI.27.)
94/2018. (XI.27.)
95/2018. (XI.27.)
97/2018. (XI.27.)
98/2018. (XI.27.)
99/2018. (XI.27.)

Rendelet száma
9/2018. (IX.3.)
10/2018. (XI.5.)
11/2018. (XI.27.)
12/2018. (XI.27.)

2018. AUGUSZTUS 28. ÉS DECEMBER 12. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK
a kerékpárút pályázatról
a kerékpárút pályázat elkészíttetéséről és az ahhoz kapcsolódó szakértői feladatok elvégzéséről
a kerékpárút pályázathoz kapcsolódó műszaki tervek elkészíttetéséről és engedélyeztetéséről
a kerékpárút pályázathoz kapcsolódó előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséről
a Volánbusz Zrt. 2018. II. negyedévi beszámolójáról
a 18 hrsz-ú „kivett út” (Csillag sétány) tulajdonba vételéről
az Erdészházi lakópark megkereséséről
a Depónia Nonprofit Kft. megkereséséről
a megrongált önkormányzati hirdetőtábla pótlásáról
a kerékpárutak létesítésére vonatkozó pályázathoz szükséges döntésekről
a 2018/2019. nevelési év óvodai feladatainak ellátásáról
az ingyenes gyermekétkeztetés finanszírozásáról
a Nagykovácsi Waldorf Óvodába járó gyermekek támogatásáról
a Rendészeti Iskola nevű buszmegállónál gyalogátkelőhely kijelölésének kezdeményezéséről
a Nagykovácsi úton kialakítandó középszigetek lehetőségeinek megvizsgálásáról
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
a hetyeni szegénykonyha támogatásáról
a közmeghallgatásról
a községi naptárról
a Bursa Hungarica ösztöndíjról
a 2019. évi költségvetési koncepcióról
az önkormányzati épület tetőszerkezetéről
a fejlesztési pályázat beszerzési eljárásáról
a téli közterületbontás kérdéséről
a 2018-2019. évi téli időszak hóeltakarítási és a síkosság-mentesítési feladatainak ellátásáról
a Volánbusz Zrt. 2018. III. negyedévi beszámolójáról
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kijelölt személyre vonatkozó javaslat kéréséről
a Tűzoltó utcai II. sz. Gyermekklinika Alapítványának támogatásáról
a Nagykovácsi Általános Iskola felújításának támogatásáról
a Mikulás ünnepségről
a települési bölcsődei támogatás fenntartásáról
a közterületi térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályzatáról
a személyes adatok védelmének szabályzatáról
a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
a 2019-2023. évre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési terv elfogadásáról
gyalogátkelőhely tervezéséről a Rendészeti Iskolánál
a Rendészeti Iskolánál kialakítandó gyalogátkelőhely közvilágításának tervezéséről
a Keszeg utca telekrendezésére vonatkozó megkeresésről
az időskorúak karácsonyi ajándékozásáról
a 2019. évi munkatervről
a Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályának fenntartásáról
az Ördögárok feltöltődésével kapcsolatos panaszbejelentésről
a Hal utcai útépítési kezdeményezésről
a Patak sétány – Amúr utca sarkán lévő közkifolyó üzembe helyezésének kérdéséről
az óvodai ellátás bővítéséről
a vis maior pályázat közbeszerzési eljárásának előkészítéséről
a BÖT társulási megállapodás módosításáról

2017. AUGUSZTUS 29. ÉS DECEMBER 16. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
a közterületek használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Remeteszőlős Község Önkormányzatának rendeletei és Képviselő-testületének határozatai megtekinthetők a
honlapon (www.remeteszolos.hu) és személyesen a Hivatalban.
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KATASZTRÓFAVÉDELEM ADVENTI TÁJÉKOZTATÓJA

Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével összefüggésben több eseményhez is riasztották a katasztrófavédelem
tűzoltó egységeit. Ilyen esetek pl.: tetőtűz, kazánrobbanás, pince kazánház füsttel telítődött személy füstmérgezést
szenvedett, melléképület- kazánház teljes terjedelmében égett. A hasonló esetek megelőzése céljából készítettük ezt a rövid
megelőző tájékoztatót.
A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetőek a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz
és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb
tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény ellenőrzését.
A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a lerakódott korom begyulladhat vagy eltömítheti a
füstcsatornákat. A statisztikák szerint sok esetben a kitakarítatlan kémények okozzák a kéménytüzeket. Ne próbáljuk
házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt, gázkészüléket, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész,
kellő szakismeret szükséges.
A kályhák- kandallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát és ellenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a hősugárzók
környezetéből a gyúlékony éghető anyagokat távolítsuk el! Begyújtáshoz soha ne használjunk alacsony lobbanáspontú
égésgyorsító folyadékot!
Kisgyermeket üzemelő kályhával, hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egyedül a helyiségben!
A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező,
belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés,
hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál. A szénmonoxid
érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább 1,5
méterre kell szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak „konkurenciái” lehetnek a különféle gépi szellőző berendezések. Ilyen
szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a
szárítóberendezés, hiszen ha a helyiségből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, akkor a kémény lesz a
légutánpótlás egyetlen forrása.
Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a
lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket! Rendszeresen szellőztetni kell a lakást,
illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén beáramlás biztosítására!
Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát haladéktalanul hívjon segítséget a 112 ingyenes központi segélyhívó telefonszámon!

KÖZBIZTONSÁG
AZ „UNOKÁZÓS” CSALÁSOKRÓL

A környékben újra megjelentek az „unokázós” csalók, akik vonalas telefonon keresik jellemzően az egyedülálló
időskorúakat. A módszer lényege, hogy késői órákban felhívják a kiszemelt áldozatot, színlelt indokokkal:
 Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett és az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége.
 Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.
 A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért engedik szabadon.
 Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más hozzátartozón.
Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” kiadó személyt is, aki megerősíti az időset abban,
hogy valóban megtörtént a baleset, vagy műtét, ezzel erősítve az áldozatban azt, hogy mindenképpen segítenie
kell. Ezzel az ürüggyel ráveszik a gyanútlan embert arra, hogy minden értékét adja át a telefon után érkező
közvetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó ismerős és már viszi a zsákmányt.
Az efféle csalásokra is igaz az, hogy könnyebb megelőzni, mint felderíteni. Ezért felhívjuk mindenkinek a
figyelmét arra, hogy gyanús éjszakai telefon esetében kételkedjenek, kérdezzenek, igyekezzenek minden
lehetséges eszközzel meggyőződni a hallottak valóságtartalmáról és a következőkre legyenek figyelemmel:
 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, mert ezeket az információkat a
bűnelkövetők felhasználhatják.
 Ne bízzanak meg a váratlan telefonon vagy személyesen jelentkező idegenekben!
 Ha gyanús telefont kapnak, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert
ezzel ellenőrizni tudják a hívás valódiságtartalmát.
 Soha ne adjanak át pénzt, vagy más értékeket idegenek számára!
 Bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy 112-es segélykérő számon.
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan
valós információkat közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.
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KALANDOK A REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNNYAL
Alapítványunk 10 éves lett 😊, ezért elhatároztuk, hogy idén még többet játszunk, mint eddig. Társasjáték
délutánnal kezdtük az évet, ahol együtt játszott gyermek, kamasz és felnőtt. Tavasszal különleges
kirándulásra hívtuk a családokat: Lovranits Júlia biológus, mesemondó sok természetismereti érdekességet
mutatott nekünk a túra során. 10. szülinapunk alkalmából az eddigi gyereknapok legkedvesebb, legkedveltebb
programjait hoztuk el a májusi szülinapi-gyereknapi bulira: kerékpáros és kismotor verseny, bögrefestés, célba
dobás, kedvenc Bohócunk, torta és sok más vidám program várta a gyerekeket. A falunapi főzőversenyen idén
betyárlevest főztünk, majd egy októberi délután madáretetőt készítettünk közösen, hogy szép telük legyen a
remeteszőlősi madaraknak. Október 31-én ismét boszorkányok, csontvázak, denevérek, lepték el az utcákat a
"Trick or treat" buliban.
Tavaly megígértük, hogy folytatjuk és tartottuk a szavunkat: novemberben közösségi futást szerveztünk ismét
Remeteszőlős körül, amit hamarosan folytatunk.
A hideg idő beálltával gondoljunk a környékbeli madarakra is, akik tavasszal oly sok örömöt szereznek nekünk!
Ismét megtöltjük hétről hétre a Bodzaliget madáretetőit, melyhez várjuk további családok csatlakozását. A
pihenőpark hirdetőtábláján lehet feliratkozni, vagy akár e-mailben is lehet jelentkezni
(info@remetecsemete.com). Magokat az Alapítvány biztosít.
Programjainkról hírt adunk honlapunkon (www.remetecsemete.com), a hirdető táblákon és e-mail útján (aki
kéri:
info@remetecsemete.com
címre
írjon
nekünk),
valamint
a
facebook
oldalunkon
(https://www.facebook.com/RemeteCsemete/).
Kellemes karácsonyt és boldog újévet kívánunk:
Remete Csemete Alapítvány

A NAGYKOVÁCSI SÓLYMOK SE BESZÁMOLÓJA
Csapataink szépen teljesítettek a focifesztiválokon, Bozsik tornákon, egyértelműen látszik a fejlődés mind
csapatjátékban, mind egyéni képességekben. Elindult a futsal szezon is, viszont még az előző bajnokság
gólkirályait köszöntötték november végén igen nívós környezetben, a Pest Megyei Városháza Kossuth
termében. Köszönhetően fantasztikusan gólerős játékának, a Nagykovácsi Sólymok U11-es korosztályának
csatára, Tafferner Márton lett a korosztály gólkirálya 27 góljával. Marci a megye ezen régiójából egyedüliként
került díjazásra. Kiemelkedő teljesítményéhez Benkő Tamás, a Pest megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója
gratulált, és a megérdemelt díjakat Böde Dánieltől, a Ferencváros és a magyar válogatott csatárától, valamint
Rábl Jánostól, magyar válogatott futsaljátékostól, sokszoros gólkirályoktól vehette át, mely igen komoly
megtiszteltetés.
Kéziseink is sok gyakorlással és mérkőzéssel folytatják a megkezdett utat, hogy közülük is kerülhessenek NBIes csapatokhoz, valamint a Nemzeti Kézilabda Akadémiára játékosok, ahogy az elmúlt években is volt erre
rendre példa. Továbbra is azt tartjuk szem előtt, hogy a gyerekek technikai fejlődése a korosztálynak
megfelelően történjen és élvezetet, örömet nyújtsanak mind az edzések, mind a bajnoki megmérettetések.
Szeretettel várjuk a labdarúgás és kézilabda iránt érdeklődő srácokat-lányokat, akik mozogni, sportolni
szeretnének és részesei lenni egy remek közösségnek, a Sólymok csapatának
Herold István utánpótlásedző
Nagykovácsi Sólymok SE
Szívvel, ésszel, szenvedéllyel!
Facebook: Nagykovácsi Sólymok

Településünkkel kapcsolatos kérdését, kérését,
ötletét szívesen várjuk az

info@remeteszolos.hu
elektronikus levelezési címre! Amennyiben
igényli, első kézből kaphatja meg településünk
aktuális híreit. Ehhez kérjük, jelentkezzen be a
fenti e-mail címen!
Remeteszőlős Község Önkormányzata

A településről szóló friss információkat
nem csak a
www.remeteszolos.hu
honlapon tekintheti meg,
hanem követheti a facebook-on is, a
Remeteszőlős Önkormányzata
néven!
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KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁS
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint
illetékes települési önkormányzat három évente eb-összeírást végez. Remeteszőlős Község Önkormányzata
2018.12.15. és 12.31. napig terjedő időszakban végzi az eb-összeírást.
Figyelembe véve a jogszabályt, az eb tulajdonosa eb-összeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat
rendelkezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az adatlapot, akik az előző, 2015. évi eb-összeíráskor
már szolgáltattak adatot.
Az eb-összeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az eb-összeíró adatlap kitöltése és az Önkormányzathoz
történő megküldése az ebtartó kötelessége. Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási
könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.
Az eb-összeíró lap egy példányát jelen cikkhez csatoljuk, de az letölthető a www.remeteszolos.hu honlapról,
vagy beszerezhető az Önkormányzatnál.
A kitöltött eb-összeíró adatlapot személyesen illetve postai úton eljuttathatja az Önkormányzathoz (2090
Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.), illetve beszkennelve elektronikus úton is megküldheti az
igazgatas@remeteszolso.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget. Előre is köszönjük a közreműködést!

1. Az
ebtulajdonos

2. Az eb
tartási helye:
3. Ha nem
azonos a
tulajdonossal,
az eb
tartójának

4. Az eb
adatai:

5. Az eb
oltására
vonatkozó
adatok

Neve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Cím:
Neve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Hívóneve:
Fajtája:
Törzskönyvi száma:
Neme:
Színe:
Születés ideje:
A michrochip száma:
Beültetés időpontja:
A beültetést végző állatorvos neve:
Az eb oltási könyvének száma:
Az oltási könyvet kiállító állatorvos neve:
Az eb utolsó veszettség elleni oltásának időpontja:
Az oltást végző állatorvos neve:

Hozzájárulok, hogy a fenti adatok az önkormányzati és az országos elektronikus adatbázisba bekerüljenek. Az adatok a
valóságnak megfelelnek.
Remeteszőlős, 2018………………………………
………………………………..
Aláírás
Nyilatkozatot adó státusza:
ebtulajdonos/ebtartó
Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester
2018. december
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