Boldog, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk
Községünk minden kedves lakosának,
üdülőtulajdonosának
és 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 kívánnak!
Képviselő-testület
Önkormányzati Hivatal
Szathmáry Gergely polgármester
dr. Darvas Szilvia igazgatási vezető-tanácsos
Kőhalmi Alajos alpolgármester
Földi Marianna pénzügyi vezető
Herold István képviselő
Bartos Marika adóügyi előadó
Petneházy Gábor képviselő
Sinkó Márta védőnő
dr. Tóth Balázs képviselő
Ilarion Lóránt közterület-felügyelő
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK
2019. ÁPRILIS 15-IG SZÜLETETT HATÁROZATOK
Határozat
Határozat címe
1/2019. (I.28.)
a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
2/2019. (I.28.)
a Helyi Választási Bizottságba új póttag megválasztásáról
3/2019. (I.28.)
a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ elhelyezésének finanszírozásáról
4/2019. (I.28.)
a 2019. évi fejlesztési tervről
5/2019. (I.28.)
a napelem rendszer telepítésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről
6/2019. (I.28.)
az infra fűtési rendszer telepítésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről
7/2019. (I.28.)
az épület szigetelési munkákra vonatkozó árajánlatok bekéréséről
8/2019. (I.28.)
az önkormányzati épületre építendő tető kivitelezési munkáira vonatkozó árajánlatok bekéréséről
9/2019. (I.28.)
a köztéri szemetesek lecseréléséről
10/2019. (I.28.) a Télbúcsúztató Disznótorról
11/2019. (I.28.) a buszmegállókhoz tervezett középszigetek tanulmánytervéről
12/2019. (I.28.) a Ponty utca, Hal utca és Nap utca felújításának kérdéséről
13/2019. (I.28.) a református kollégium tűzesetében megkárosultak támogatásáról
16/2019. (II.14.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről
17/2019. (II.14.) a Nap utcára vonatkozó útépítési kezdeményezésről
18/2019. (II.14.) a Hal utcára vonatkozó útépítési kezdeményezésről
19/2019. (II.14.) a Ponty utcára vonatkozó útépítési kezdeményezésről
20/2019. (II.14.) a Volánbusz Zrt. 2018. IV. negyedévi beszámolójáról
21/2019. (II.25.) napelem rendszer telepítéséről
22/2019. (II.25.) infra fűtési rendszer telepítéséről
23/2019. (II.25.) a polgármester 2019. évi szabadságtervéről
24/2019. (II.25.) dr. Laukó Sándor jegyzőről való megemlékezésről
25/2019. (III.26.) a Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosításáról
26/2019. (III.26.) a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosításáról
27/2019. (III.26.) az önkormányzati tető megépítéséről
28/2019. (III.26.) a napelem rendszer telepítéséhez szükséges féltető építéséről
29/2019. (III.26.) a víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről
30/2019. (III.26.) a Nap utcában és Nap közben megvalósuló útépítési együttműködésről
31/2019. (III.26.) a Hal utcában megvalósuló útépítési együttműködésről
32/2019. (III.26.) a Nap utca és köz és a Hal utca rekonstrukciós-építési munkálataira vonatkozó árajánlatkérésről
33/2019. (III.26.) a 13-as km-kőnél lévő bekötőút ügyéről
34/2019. (III.26.) a 2019. évi közbeszerzési tervről
2019. ÁPRILIS 15-IG SZÜLETETT RENDELETEK
Rendelet száma
Rendelet címe
1/2019. (II.14.)
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2/2019. (III.26.) a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet és 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 Kirendeltségen.
Cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.
Tel: (26) 355-293
E-mail: info@remeteszolos.hu
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AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI HÍREI

A 2018. 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 használ 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 9 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 2018.
évi pénzügyi zárás eredményeit az alábbi táblázatban mutatjuk be.
Bevétel
Kiadás

Eredeti terv
170.009 eFt
170.009 eFt

Módosított terv
171.694 eFt
171.694 eFt

Teljesítés
173.650 eFt (pénzmaradvánnyal együtt)
112.143 eFt

Teljesítési arány
101,1 %
65,3 %

KÖZSÉGÜNK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletében fogadta el
településünk 2019. évi költségvetését. A főbb számait a következő táblázatban mutatjuk be.
Megnevezés
Költségvetési Bevételek
I. Önkormányzat közhatalmi bevétele
2.1 Illetékek
2.2 Helyi adók
2.3. Átengedett közp. adók
2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.
II. Működési célú támogatások
1. Költségvetési támogatás
1.1. Általános támogatás összesen
1.2. Előleg
1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok
2. OEP-től átvett pénzeszköz
III. Felhalmozási célú támogatások
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások
3. Működési bevételek
IV. Működési bevételek
1. Támogatás értékű bevétel
2. Működési célú támogatások bevétele
V.Működési bevételek
VI. Működési célú és felhalmozási bevételek

2018. évi eredeti
előirányzat

2019. évi eredeti
előirányzat

% az előző évi
előirányzathoz viszonyítva
88%

170 009
55 800

150 046
55 507

52 000
3 700
100
22 048
19 298
11 607
742
5 149
1 800
2 750
29 194
0
29 194

50 364
4 668
475
16 461
12 752

0

0

0
0
2 100

0
14 513

100
2 000
60 867

10
14 503
63 565

1. Előző évi pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 867
170 009

63 565
150 046

0%
691%
10%
0%
104%
104%
88%

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulék
3. Dologi kiadások
4. Szoc. segély
5. Támogatás értékű kiadás
6. Felhalmozási kiadások
7. Általános tartalék
8. Normatív előleg
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek
KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 344
4 614
45 797
9 311
16 095
66 217
3 089
742
4 800
170 009

30 730
4 920
33 222
7 234
14 241
52 562
1 847
490
4 800
150 046

159%
107%
73%
78%
88%
79%
60%
0%
100%
88%

1. Egyéb működési bevételek
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VII. Előző évi költségvetési maradvány

8 123
490
2 339
1 800
3 709
0
0
0

99%
97%
126%
475%
75%
66%
70%
45%
100%
135%
0%
0%
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TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozóan nem változtatott sem a helyi adók
mértékén, sem a kedvezmények rendszerén. Ennek megfelelően a 2019. évre vonatkozóan az építményadó 450
Ft/m2/év, a telekadó pedig 180 Ft/m2/év
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Art.) alapján a 2019. 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.
A helyi iparűzési adó mértéke 1,4%, mely szintén alacsonyabb a törvényben rögzített maximális értéknél (2%). Ezen
adónem bevallási határideje: 2019. május 31.
Amennyiben a fenti adókkal kapcsolatban kérdése van, vagy esetleg a bevallási kötelezettségének még nem tett eleget,
kérjük, keresse fel a Remeteszőlősi Hivatali Kirendeltséget kedden 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.
VÁLTOZÁSOK A HELYI SZABÁLYOKBAN
A Képviselő-testület a Hivatallal együttműködve folyamatosan ellenőrzi a megalkotott önkormányzati rendeletek
hatását, végrehajthatóságát és számon-kérhetőségét. Ennek megfelelően a látótérbe kerülnek olyan önkormányzati
rendeletek, melyek nem igazolták vissza kellő hatékonysággal a fenti ismérveket, illetve időközben egyes rá vonatkozó
felsőbb jogszabályok is megváltoztak.
Ezeket - a közösségi együttélés különböző részét szabályozó – rendeleteket a tapasztalatok alapján pontosítja,
módosítja illetve esetenként vissza is vonja a testület. Az elmúlt időszakban mindhárom esetre volt példa és a
Képviselő-testület három olyan fontos rendeletet módosított, ami jelentősen befolyásolja az itt élők, illetve építkezők
életét. Ezek a következők:
 az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítása;
 a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása;
 a közterületek használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSE
A Képviselő-testület 10/2018. (XI.5.) önkormányzati rendeletével módosította az avar és kerti hulladék égetéséről
szóló 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletet és a teljes évre vonatkozóan megszüntette az avar és kerti hulladék
égetésének lehetőségét, mivel a komposztáláson túl már van lehetőség a hulladékszállítást végző Depónia Kft-vel azt
elvitetni. A módosító rendelkezés szövege a következő:
„2. § A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöld hulladékot elsősorban
komposztálni kell, amennyiben ez nem lehetséges a településen biztosított zöldhulladék szállítás keretében kell
elszállíttatni. Avar és kerti zöldhulladék égetése egész évben tilos.”
Kérjük a tisztelt lakosságot és a telektulajdonosokat, hogy a zöldhulladék kezelés során ennek megfelelően járjanak el!

TEHERGÉPKOCSIK BEHAJTÁSA
A Képviselő-testület 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendeletével módosította a tehergépjárművek úthasználatáról
szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendeletet. A rendelet módosítása pontosítja, illetve szigorítja a
tehergépjárművek behajtásának feltételeit. Ennek elsődleges oka a megszaporodott építkezésekhez kapcsolódó
tehergépkocsi forgalom, amely során egyre nagyobb gépjárművekkel hajtanak be Remeteszőlős belterületére a biankó
behajtási engedélyek birtokában.
A rendelet minden 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtását
engedélyhez köti. A rendelet két típusú behajtási engedély kiadására ad lehetőséget:
1. Építéshatósági eljárás köteles építési vagy bontási tevékenységekhez köthető behajtás
2. Nem építéshatósági eljárás köteles építési, bontási vagy egyéb tevékenységekhez köthető behajtás
Az első esetben az építéshatósági eljárás során meghatározott hasznos nettó alapterület (m²) alapján – melyről a
hatóság értesítésben tájékoztatja Önkormányzatunkat – számítandó az úthasználati díj összege. Pince szint építése után
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3.000.- Ft/m², föld feletti szintek építése után 2.000.-Ft/m², a bontás után 3.000.-Ft/m2 a nettó alapterület (m²) alapján
fizetendő úthasználati díj. A befizetési kötelezettséget önkormányzati hatósági határozat rögzíti.
Az úthasználati díj befizetését követően az engedélyes 2 évig (építés esetén) érvényes biankó behajtási engedélyt kap,
mely birtokában az építési forgalomhoz kapcsolódó legfeljebb 24 tonna megengedett legnagyobb össztömegű
tehergépjárművek szabadon behajthatnak. A 24 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművekre ebben
az esetben is külön behajtási engedélyt kell kérni!
A második esetben, a nem építéshatósági eljárás köteles építési, bontási vagy egyéb tevékenységekhez köthető
tehergépjárművek úthasználatához kapcsolódó, 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
tehergépjárművek után – forgalmi rendszám szerint - úthasználati díjat kell fizetni, az alábbi táblázat szerint.
Össztömeg
tonna
12-nél nagyobb 18,0-ig
18,0-nál nagyobb 24,0-ig
24,0-nél nagyobb 32,0-ig
32,0-nál nagyobb

Úthasználati díj
egy napra
forint
6.000.9.000.30.000.60.000.-

Úthasználat díj egy
hétre
forint
25.000.30.000120.000.240.000.-

A részletek Remeteszőlős Község Önkormányzatának honlapján
https://remeteszolos.hu/cikk-archivum/kozos_hivatal/behajtasi-engedely

Úthasználati díj
30 napra
forint
75.000.90.000.nem kérhető
nem kérhető

megtekinthetők

Úthasználati díj egy
évre
forint
150.000.180.000.nem kérhető
nem kérhető

a

következő

linken:

KÖZTERÜLET HASZNÁLATA
A Képviselő-testület 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendeletével módosította a közterületek használatáról szóló
1/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletet. A rendelet módosítása pontosítja, illetve szigorítja a közterülethasználat
feltételeit. A Képviselő-testület el szeretné érni, hogy a közterületet ne – vagy csak szabályozott módon - használják
tárolás céljára, megszüntetve az építőanyagok és ömlesztett anyagok hosszabb ideig tartó, utcán történő tárolását.
A rendelet kimondja, hogy a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően, állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával, mindenki ingyenesen
használhatja. A rendelet azonban rögzíti azt is, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő használata (továbbiakban:
közterület használat) közterület-használati engedély birtokában folytatható.
A közterület-használat iránti kérelmet, a közterület használatának megkezdése előtt, annak kell kérnie, aki a
közterületet használni kívánja. Az engedélyt a képviselő-testület által átruházott elsőfokú önkormányzati hatósági
hatáskörben, a polgármester adja ki. Az engedélyes a közterület használatáért közterület használati díjat köteles fizetni.
Ennek részleteit az alábbiakban mutatjuk be.

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

9.)
10.)

Közterület-használat célja
Árusító és egyéb pavilon felállítása közterületen
Építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, ömlesztett
építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése közterületen
Kiállítás, vásár tartása közterületen
Hirdető berendezés kihelyezése legfeljebb 1 m2-ig, ahol a m2-en a
reklámfelület vízszintes vetületét kell érteni. (Maximális mérete 1 m2.)
Üzemképtelen jármű tárolása közterületen
Hulladéktároló konténer lerakása (sitt, építőanyag, lomok, stb.
konténeres elszállítása esetén behajtási engedély is szükséges)
Mobil illemhely közterületen történő lerakása
Közberuházással, közműfelújítással kapcsolatos közterület-használat,
építőanyag, munkagép, munkaeszköz, lakó vagy szerszámtároló
konténer közterületen történő tárolása (kivéve az önkormányzati saját
beruházásokat)
Közműbekötéssel kapcsolatos burkolatbontás
Egyéb közterület használat

A részletek Remeteszőlős Község Önkormányzatának honlapján
https://remeteszolos.hu/cikk-archivum/onkormanyzat/kozteruletfoglalas

Közterület-használati díj
1.000,- Ft/m2/nap
500,- Ft/m2/nap
10 m2-ig 15.000,- Ft/nap, minden megkezdett
további 10 m2-ként plusz 15.000,-Ft/nap
50.000,- Ft/év
5.000,- Ft/nap
48 óra ingyenes, utána 2000,-Ft/nap/darab
500,-Ft/nap
500 Ft/m2/nap

15.000 Ft/db
Képviselő-testület egyedi döntése alapján

megtekinthetők

a

következő

linken:
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HELYI HÍREK
KÖZSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a 2019. évben tovább bővítette a plusz szolgáltatásokat. Erről a
Depónia Kft. tájékoztatta Önöket az év elején megküldött levélben (melyben a 2019. évi matricát is megküldték):
 A 2019. év elejétől a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés már havonta 2 alkalommal történik.
 Az idei évben is díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát kaptak a hulladékszállítási
szerződéssel rendelkezők, mely a 2019. évben használható fel a Közszolgáltató által meghirdetett gyűjtési
napokon áprilistól novemberig. A zöldhulladékot 110 literes zsákban vagy 50x70 cm-es kötegben,
felragasztott matricával, a megfelelő gyűjtési napon kell kihelyezni.
 A 2019. évben is működik a házhoz menő üveghulladék gyűjtés rendszere, 3 havi gyakorisággal. Szelektíven
gyűjthető csomagolási üveghulladékok: befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok
üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek. Nem kerül
elszállításra: ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek,
porcelán, kerámia, jármű szélvédő. A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
 Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a nyilvántartás szerint alkalmazott edény űrméretének és
darabszámának megfelelő edényazonosító matricát küldött meg a Depónia Kft., melyet a hulladékgyűjtő
edény oldalára kérünk felragasztani jól látható helyre.
 A kommunális hulladékgyűjtés (minden szerda) rendszere változatlan.
Január Február
11., 26.
8., 23.

Március
8., 23.

11., 25.

-

-

3.

-

-

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2019. évi szállítási napjai
Április Május Június Július
Augusztus Szeptember Október November
17., 27 10., 25 14., 22
12., 27
9., 24.
13., 28.
11., 26
8., 23.
A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 2019. évi szállítási napjai
17.
20.
24.
22.
19.
23.
28.
25.
A házhoz menő üveghulladék gyűjtés 2019. évi szállítási napjai
9.
11.
17.
-

December
13., 21
-

A 2019. évi hulladéknaptár a következő linken is elérhető el: https://deponia.hu/telepuleskereso?v=190

ÚTKARBANTARTÁS ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS
A remeteszőlősi belterületi utak fejlesztéseinek köszönhetően tovább csökkentek a burkolatlan vagy erősen
amortizálódott burkolt útszakaszok. Az elmúlt időszakban a meredek utcák és az elöregedett aszfaltburkolatok (ahol
sokszor az útalap vékony, vagy hiányzik) károsodtak leginkább. Az úthibák javítását az aszfaltkeverők beindítása után
rögtön megkezdjük, így április második felében megkezdődik a kátyúzás a Község területén.
Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni arról is, hogy a 2018/19. évi téli időszakban több mint 100 üzemórát közlekedett
az önkormányzati hókotró, 1.324 km-t tett meg és 59,78 tonna síkosság mentesítő anyagot szórt ki a 18 alkalommal
történt beavatkozás során. Ezúton is köszönjük a gépkocsit vezető kollégák áldozatos munkáját!

KÖZTERÜLETEK KASZÁLÁSA
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is saját munkaerővel 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
Továbbra is felhívjuk a figyelmet a Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet. ebtartással kapcsolatos előírásaira, mely közül kiemelt fontosságú a 17.§, mely szerint „Belterület
közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni.” Rögzíti továbbá a rendelet
azt is, hogy „Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával
ne veszélyeztethessen.”
Sajnálatos módon külön említést kell tennünk az ebek által okozott közterületi szennyezésről is. Az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5.§ (6) bekezdése 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.!
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FEJLESZTÉSEK A 2019. ÉVBEN
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 4/2019. (I.28.) önkormányzati határozatában döntött a
2019. évi fejlesztési tervek megvalósításáról, illetve ennek alapján azok költségfedezetét beépítette az Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe.
Fejlesztési terv
1.

2.

3.

Tető építése az
Önkormányzat
épületére
Védőnői rendelő és
Önkormányzat
energetikai
fejlesztése
Nap utca és köz, Hal
utca felújítása

Kalkulált
költség
(bruttó)
3.999 eFt

Forrás
Önkormányzat Pályázati
tám.
3.999 eFt
-

20.193 eFt

5.479 eFt

13.300 eFt

Lakossági-önkormányzati
együttműködésben

4.

Kerékpárút a
Remete-szurdokban

33.063 eFt

1.800 eFt

5.

BM Iskolánál
gyalogos átkelőhely
tervezése,
engedélyeztetése
A remeteszőlősi
buszmegállóknál
középszigetek
tervezése, eng.

955 eFt

955 eFt

700 eFt

700 eFt

6.

14.714
eFt
(72,8%)

31.410
eFt

Műszaki tartalom
A 9,65*12,01 m alapterületű, lapos tetős épületre 10 0-os ÉNY-DK-i
tájolású félnyereg tető építése, szeglemezes szerkezettel, cserepeslemez fedéssel
Horganyzott tartóváz kialakításával a teljes épület (oldalfal + födém)
hőszigetelése, burkolat kialakítása thermwood-falemezzel és üveggel
Infra paneles fűtés kialakítása mindegyik helyiségben,
Multikristályos napelem (32 m2) telepítése
Aszfaltmakadám utak felújítása, emulziós technológiával, 1.500 m2 +
580 m2 felületen, 3.5 m szélességben.
Stabilizált murva kerékpárút kialakítása, a Nemzeti Parkkal
egyeztetett műszaki tartalom szerint. A kerékpárút a Nagykovácsi
pályázattal (kerékpárút Nagykovácsi, Adyliget és Remeteszőlős
között) együtt a medence kerékpárhálózatát alakítja ki, budapesti
csatlakozási ponttal.
A Magyar Közút kivételes engedélyével és a Közlekedési Hatóság
kijelölése alapján megterveztetjük a BM iskola gyalogátkelőhelyét, a
közvilágítás kiegészítését, a buszmegálló áthelyezését és középsziget
kialakítását.A megvalósítást minisztériumi céltámogatással tervezzük.
A Magyar Közút kivételes engedélyével megterveztetjük a
remeteszőlősi buszmegállóknál kialakítandó középszigetet és a hozzá
tartozó közvilágítást, a biztonságosabb átkelés és a forgalomlassítás
érdekében. A megvalósítást pályázati forrás bevonásával tervezzük.

GAZDASÁGI ÖVEZET KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Remeteszőlős Község a 2009. évben állt neki a szabályozási tervek elkészítésének. Ennek első lépése a
településfejlesztési koncepció (TFK) elkészítése volt, melyet lakossági közvélemény kutatást, lakossági konzultációkat,
valamint a közmeghallgatást követően készítettek el a tervezők, a lakossági vélemények figyelembe vételével. Ennek
megfelelően a Képviselő-testület 89/2009.(X.27.) önkormányzati határozattal fogadta el a településfejlesztési
koncepciót. A településfejlesztési koncepció társadalmi egyeztetése során egyértelművé vált, hogy mind a lakosság,
mind a testület célnak tekinti olyan gazdasági övezet kialakítását, ahol „nulla emissziós” tevékenység folyhat, iparűzési
adó bevételt hozva az Önkormányzatnak, megfelelő távolságban elhelyezkedve a település belterületétől.
Ezen felhatalmazás alapján a Képviselő-testület régebb óta keresi a megoldást gazdasági övezet kialakítására, azonban
az alap szabályozási tervek (TFK, TSZT, HÉSZ) elkészültéig nem vágott bele a kérdésbe.
Ezt követően 2016. év őszére alakult ki az az elképzelés, ami alapján Remeteszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 52/2016. (V.31.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Nagykovácsi út és az Adyligeti
laktanya által határolt mezőgazdasági tábla délkeleti sarkában – távol a belterületektől - egy 1,4 ha nagyságú területre
vonatkozóan térségi területfelhasználási engedélyt kíván beszerezni, gazdasági övezet kijelölésének céljából.
Bár minden hatóság megadta hozzájárulását az engedélyezéshez, a Pest Megyei Állami Főépítész az engedélyt nem
adta meg, mivel a NIF Zrt. nem támogatta a kijelölést. Ennek indoka az volt, hogy az M0 nyugati szektorának 1994.
évi nyomvonala még szerepelt az OTrT-ben és a BATrT-ben, ami érintette a kijelölésre szánt területrészt. Bár már
akkor vélelmezhető volt, hogy az 1994. évi nyomvonal nem valósulhat meg, de végleges új nyomvonal híján csak a
törvényben rögzített nyomvonalat vehette figyelembe.
A 2018. évben már elkezdődött az M0 nyugati szektor (10. számú főút – M1 autópálya) nyomvonalának újratervezése.
Budapest II. kerületének érintettsége miatt olyan lakossági ellenállás keletkezett - többek között az OTrT-ben és a
BATrT-ben rögzített 1994. évi nyomvonal miatt – hogy a körzeti országgyűlési képviselő kezdeményezésére kivették
az előbb említett törvényből az M0 nyugati szektorának 1994. évi nyomvonalát.
Ezzel elhárult az az akadály, ami miatt a tervezett gazdasági övezetnek a kijelölési eljárása megakadt. Az OTrT
módosításával megnyílt az elvi lehetőség az eljárás újraindítására. Ez a folyamat a mínusz 1. lépése, hiszen a térségi
területfelhasználási engedélyezési eljárás újraindítása a jelenlegi feladat, ahol eldől, egyátalán megkapja-e
Remeteszőlős az engedélyt. Ha igen, akkor érünk el a nulladik pontig, ahol megkezdődhetnek a településrendezési
eszközök tervezési munkái, illetve azok társadalmasítása. Mindezeket követően kialakulhat egy olyan gazdasági övezet
– távol a belterülettől -, ahol „nulla emissziós” tevékenység folyhat, iparűzési adó bevételt hozva az Önkormányzatnak.
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Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester
2019.április
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