Remeteszőlős Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

Remeteszőlősi Falunapra
Időpont: 2019. szeptember 7. (szombat), 16-22 óra között
Helyszín : Az Önkormányzat kertje (Vénusz u. 8-10.)
Programelemek
1600 – 1730 óra - Baranta játékok, íjászat, polifoam kardozás, stb.
1600 – 1800 óra - Ugrálóvár a Szőlőszem Óvoda felajánlásával
1600 – 1800 óra – Arcfestés, kézműves asztal
1600 – 1800 óra – Népi játszótér (körhinta és ügyességi játékok)
1600 – 1730 óra –Kutya simogató (Duhajdombi Állatotthon)
1730 – 1800 óra – Őrző-védő kutyabemutató (Duhajdombi
Állatotthon)
1800 1845 óra - Hahota színház: Mátyás király és az uzsorás
1900 1915 óra – Néptánc bemutató (Vojtek Attila)
1930 1950 óra – Tűzzsonglőr (Genesis Tűzzsonglőr Csoport)
2000 2010 óra - Főzőverseny - eredményhirdetés
1930 2200 óra – Bulizene (Twisters Zenekar, Tukacs László)
Étkek 1800-2000 között:
 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 (3-12 év között 500 Ft, 12 év fölött 1.000 Ft) 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
36/2019. (IV.29.)
37/2019. (IV.29.)
38/2019. (IV.29.)
39/2019. (IV.29.)
40/2019. (IV.29.)
41/2019. (IV.29.)
42/2019. (IV.29.)
43/2019. (IV.29.)
44/2019. (IV.29.)
45/2019. (IV.29.)
46/2019. (V.28.)
47/2019. (V.28.)
48/2019. (V.28.)
49/2019. (V.28.)
50/2019. (V.28.)
51/2019. (V.28.)
52/2019. (V.28.)
54/2019. (VI.11.)
55/2019. (VI.11.)
56/2019. (VI.11.)
57/2019. (VI.11.)
58/2019. (VII.2.)
59/2019. (VII.2.)
60/2019. (VII.16.)
61/2019. (VIII.27.)
62/2019. (VIII.27.)
63/2019. (VIII.27.)
64/2019. (VIII.27.)
Rendelet száma
3/2019. (IV.29.)
4/2019. (VII.16.)

2019. ÁPRILIS 15. ÉS AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK
a Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolójáról
a 2018. évi vagyonkataszterről
a 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelésről
a Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátásáról
a Nap utca és köz, valamint a Hal utca rekonstrukciós-építési munkálatainak kivitelezőjéről
a BM fejlesztési pályázatáról
a Vénusz utca 6. sz. alatti ingatlan telekhatár rendezéséről
a Volánbusz Zrt. 2019. I. negyedévi beszámolójáról
a 069 hrsz-ú szántóra vonatkozó vételi ajánlatról
a parképítési munkák folytatásáról az 1956-os emlékmű környezetében
Teqball asztal telepítéséről
a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről szóló beszámolóról
az energia-megtakarítási intézkedési tervről
az önkormányzati épület szigetelésére vonatkozó árajánlatokról
az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről
a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatról
a 2019. évi falunap időpontjáról
a falunap programjáról és költségeiről
a falunapra kibocsátandó támogatói jegyekről
a Ponty utcára vonatkozó vis maior bejelentésről
a Ponty utcára vonatkozó vis maior bejelentésről
a Ponty utca játszótér előtti szakaszának pormentesítéséről
a 2018. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról
a Ponty utcára vonatkozó vis maior bejelentésről szóló 58/2019. (VII.2.) önkormányzati határozat
módosításáról
A Magyar Falu Program keretében benyújtott, eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatról
A Magyar Falu Program keretében benyújtott, a Sas utca felújítására vonatkozó pályázatról
A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról
2019. ÁPRILIS 15. ÉS AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
az Önkormányzat 2019. 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 – 2019. SZEPTEMBER 7.
Örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasót arról, hogy 2019. szeptember 7-én, szombaton ismét megtartjuk
településünk legnagyobb közösségi rendezvényét, a Remeteszőlősi Falunapot. A 15. Falunapunk - a szokásokhoz
híven – számtalan programot fog tartalmazni, így minden korosztály megtalálhatja az őt érdeklő programelemeket.
Mint minden Falunapon, most is azt a célt tűztük ki, hogy minél többen látogassák meg a rendezvényt, hiszen
ez kiváló alkalom az egymással való találkozásra, kötetlen beszélgetésre és a közös szórakozásra. Hiszünk abban,
hogy ez az az esemény, 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.
Bár az időjárás nem mindig állt mellénk, mégis elmondhatjuk, hogy évről évre egyre többen látogatják a
Falunapot, aminek eddigi rekordja a 2018. évben volt, amikor több mint 500 ember vett részt az eseményen. Ez azt
jelentette, hogy közösségünk több mint felével együtt ünnepeltünk a Falunapon. Ez nagy öröm volt számunkra!
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.
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A Falunap fontosságát azzal is szeretnénk erősíteni, hogy a beruházásokat és az éves, „szokásos” közösségi
fejlesztésünk átadását is erre a napra időzítjük. Ez idén a védőnői rendelő és az önkormányzati épület teljes energetikai
korszerűsítését és az Önkormányzati dolgozók által készített, a napelemnek helyet adó fedett pergolát jelenti (mely
egyben parkoló és közösségi tér), melynek forrását részben a tavalyi évi falunap bevétele biztosította.
A Falunap programjairól néhány szó:
 A Falunap első felében, 1600 – 1800 óra között lehetőség nyílik a régi magyar harcművészetet képviselő baranta
eszközök biztonságos kipróbálására.
 A gyermekek ismét ingyenesen használhatják a Szőlőszem Óvoda által biztosított ugrálóvárat.
 A gyermekeket 1600 – 1800 óra között kézműves asztal és arcfestő is várja!
 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 ismét kitelepül a Falunapra, illetve az érdeklődőket tanácsokkal segítik a kutyatartással
kapcsolatban. Ezt követően az Állatotthon szakemberei őrző-védő bemutatót is tartanak.
 Délután ¾ 6-kor felavatjuk a pályázati támogatással megújult Önkormányzatot.
 Az avatást követően 18 órától a Hahota Színház bemutatja a Mátyás király és az uzsorás című népmese alapján
készült színdarabot gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szórakoztató módon.
 Este 7 órakor Vojtek Attila párjával néptánc bemutatót tart és talán meg is táncoltatja a kedves közönséget.
 A Genesis Tűzzsonglőr Csoport este ½ 8-kor elkápráztatnak minket látványos trükkjeivel és mutatványaival.
 A Falunap rendhagyó eleme lesz a 4. alkalommal megrendezett Remeteszőlősi Főzőverseny, ahol helyi lakosokból
szerveződött csapatok mérik össze főzőtudásukat.
 Az esti talpalávaló zenét Twisters zenekar fogja szolgáltatni, Tukacs László vezetésével.
 Az Önkormányzati dolgozók által helyben sütött fánkkal vendégeljük meg a falunap résztvevőit.
 A falunap ideje alatt a kitelepülő Nagy Kohó Bárban lesz lehetőség ital vásárlására.
A Képviselő-testület 56/2019. (VI.11.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a falunapon ismét
támogatói jegyeket bocsát ki. A jegy ára 3-12 éves kor között 500 Ft, efelett 1.000 Ft. A támogatói jegyet vásárlók
egyedi (erre a célra készített) karszalagot és étkezési jegyeket kapnak, melyek felmutatásával fogyaszthatnak a
falunapon elkészítendő ételekből. 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.
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 VÁLASZTÁS
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13-ára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását. Engedjék meg, hogy az alábbiakban tájékoztassam Önöket a választás menetéről.
Választójog
Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és
európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel
rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is. A passzív
választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai
uniós állampolgárokat illeti meg. Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény
elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, illetve aki kiskorú.
Kiket és hogyan választunk?
2019.10.13-án a helyi önkormányzati képviselőket, a polgármestert és a megyei közgyűlés tagjait választjuk meg!
A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják
meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma
(Remeteszőlősön 6), de szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. (Ha 6-nál többre
szavaz, akkor szavazata érvénytelen lesz.) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A polgármester választása során csak egy jelöltre szavazhat. Az lesz a polgármester, aki a jelöltek közül a legtöbb
érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
A megyei önkormányzati képviselőket a megyei listán választják. Listát pártok és egyéb egyesületek állíthatnak.
Érvényesen szavazni egy listára lehet. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak
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abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5%-át megszerezték (közös lista esetén 10%, kettőnél több
jelölő szervezet által állított lista esetén 15%).
Választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150
méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Plakát a
kampányidőszakban – a lent ismertetett kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Épület falára, kerítésre plakátot
elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő hozzájárulásával lehet. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más
jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00-ig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az
eltávolítás költségét viselni.
Átjelentkezéssel szavazás
A választópolgárok főszabályként lakóhelyükön szavazhatnak, de amennyiben Ön a lakóhely mellett 2019. június 26ig tartózkodási helyet is létesített, és tartózkodási helyének érvényességi legalább a szavazás napjáig tart, úgy
átjelentkezéssel a bejelentett tartózkodási helyén szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet október 9-én 16 óráig lehet benyújtani. Az átjelentkezés visszavonása iránti
kérelmet október 9-én 16 óráig lehet benyújtani levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül a honlapon, október
11-én 16 óráig pedig személyesen vagy a honlapon ügyfélkapus azonosítással. A kérelemhez szükséges
formanyomtatvány letölthető a www.remeteszolos.hu oldalon.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön, vagy Magyarországon, de nem bejelentett tartózkodási
helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni. A helyi önkormányzati választásokon nincs lehetőség a
külképviseleten történő szavazásra.
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb
indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A
mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve
tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.
A mozgóurna iránti kérelem:
- a valasztas.hu honlapon ügyfélkapus azonosítás nélkül október 9-én 16.00 óráig, ügyfélkapus azonosítással
október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.
- személyesen október 11-én 16.00 óráig nyújtható be.
- postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb
személy) október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
- írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés október 13-án, 12.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
- írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A kérelemhez szükséges formanyomtatvány megtalálható a www.remeteszolos.hu honlapon is.
A szavazás
A szavazás 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A szavazás helye: Remeteszőlős Község Önkormányzata (2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.)
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített szavazóköri névjegyzékben
szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe – annak kinyomtatását és hitelesítését követően – választópolgárt nem lehet
felvenni.
A választópolgárt a szavazást megelőzően az SZSZB-nek azonosítania kell. A választópolgár igazolja
személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
 magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány
 magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény
borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel ellátott)
 magyar hatóság által külföldi állampolgárok számára kiállított személyazonosító igazolvány
 magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyi igazolvány
 más uniós tagállam által kiállított személyi igazolvány (nem magyar áp. választópolgár esetén)
 magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
 magyar hatóság által kiállított útlevél
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 magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél
 más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem
alkalmas a személyazonosítás igazolására!
Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 lakcím bejelentésről szóló átvételi elismervény
 régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet
Személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok:
 személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya hátoldala)
 hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről
Az SZSZB visszautasítja és a visszautasítottak névjegyzékére felveszi azt a választópolgárt, aki:
 nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni
 nem szerepel a kinyomtatott névjegyzéken
 már szavazott
 megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken aláírásával történő igazolását.
Szavazni csak személyesen lehet. Az azonosítást követően a választópolgár megkapja a jelenlétében lepecsételt
szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében használja a
szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti, vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság
a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal a Helyi
Választási Irodánkhoz, vagy látogasson el a www.valasztas.hu internetes oldalra. Kérjük, éljen választójogával!
dr. Darvas Szilvia Helyi Választási Iroda vezető-helyettes
FEJLESZTÉSEK
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:
 A teljes épület hőszigetelése, burkolólemezzel, a szükséges bádogos munkákkal.
 Infra paneles fűtés (8 db 1.000 W, 6 db 700 W teljesítményű panel, 8 db digitális termosztát)
 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 pályázati támogatáshoz biztosítandó önrész 774.431 Ft, a nem támogatott épülethez
biztosítandó önrész 4.705.146 Ft, tehát összesen 5.479.577 Ft.
A benyújtott pályázattal kapcsolatos támogató nyilatkozatot végül 2018. január 5-én kaptuk meg, 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 biztosítja a konténerek csapadék elleni teljes védelmét. A tető építésének és az
épület felújításának tervezése során alapvető célunk volt, hogy a Védőnői Rendelő és az Önkormányzat olyan
arculatot kapjon, ami illik az általa ellátott funkciókhoz (középületi jelleg), illeszkedik a falu arculatához (modern
vonalak) és látványában harmonizál a közeli természetes, erdei környezettel (faburkolat). Az engedélyezését követően
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elvégeztük a beruházásokat, így a Falunapra a kedves lakosok az energetikailag és arculatilag megújult épületet
tekintheti meg
A napelemnek helyet adó fedett pergolát (mely egyben parkoló és közösségi tér) az Önkormányzat dolgozói
építették Ilarion Lóránt közterületfelügyelő vezetésével.
Bár a pályázat a 2017. évi építőanyag árszintre volt tervezve, a nagy mennyiségű saját erős munkának
köszönhetően a tervezett költségeken belül maradtunk, így a teljes beruházás költsége 25 MFt alatt maradt.
NAP UTCA, NAP KÖZ ÉS HAL UTCA FELÚJÍTÁSA
Remeteszőlősnek több olyan utcája van, melyek egykori szilárd burkolata teljesen tönkrement, így egyes
időszakokban nehezen járhatóak. Ezek az utcák nagy részben beépültek, azonban elhelyezkedésüknél fogva kevesebb
hangsúlyt kaptak az útépítések során. Mindezeket a Képviselő-testület és megvizsgálta, hogy azok felújításának
költségét be tudja-e illeszteni az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe. A mérnöki költségbecslés és a kontroll
ajánlat eredményeinek ismeretében a Nap utca és köz, a Hal utca és a Ponty utca felújítását beterveztük a 2019. évi
költségvetésbe. A Képviselő-testület mindezek alapján együttműködésre tett javaslatot az érintett utcákban. Az
együttműködési javaslatban a Képviselő-testület a következő műszaki tartalmat határozta meg:
Utca neve
Nap utca
Hal utca

Hossz
(m)
375 m
165 m

Szélesség
3,5
burkolat
+ padka

Útfelület
(burkolat+padka)
1.500 m2
580 m2

Műszaki tartalom
- kátyúzás, profil igazítása, csatornaszemek szintbe emelése
- granofalt stabilizált útalap 10 cm vastag
- emulzió szórás két rétegben, szórt kőzúzalék záróréteg kialakítása

A Nap utcára és közre (73%), valamint a Hal utcára (75%) vonatkozóan érkezett vissza annyi együttműködési
nyilatkozat, ami lehetővé tette az önkormányzati-lakossági együttműködést. Ennek megfelelően a Képviselő-testület
döntött a két utca lakossági-önkormányzati együttműködésben történő megépítéséről és annak feltételeiről.
Megtörtént az árajánlatok bekérése, ahol a legkedvezőbb ajánlatot a Strabag Általános Építő Kft. adta bruttó
13.285.091 Ft árral, így a Testület döntött a szerződéskötésről. A májusi csapadékos hónap miatt a tervezettnél később
tudott a vállalkozó cég neki kezdeni a munkáknak, de így is várhatóan szeptember közepére elkészülnek az
útfelújítással. Ezúton is köszönjük az érintett lakosok együttműködési készségét és türelmét.
KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE A NAGYKOVÁCSI-MEDENCÉBEN

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 2018. év nyarán pályázatot írt ki kerékpárutak létesítésére. Ehhez kapcsolódóan
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával és a természetvédelmi hatóságokkal történt egyeztetések alapján
elkészítettük a Nagykovácsi-medence kerékpárút hálózatának terveit, a következő lényegi elemekkel:
 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 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 fentiek alapján mind Remeteszőlős, mind Nagykovácsi elkészítette a közigazgatási területét érintő szakaszokra
vonatkozó terveit és benyújtotta a pályázatokat. Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Pénzügyminisztérium
mindkét pályázatot támogatta, így a két település összehangolt módon meg tudja építeni a kerékpárút hálózatot, 95%os támogatási intenzitással, Remeteszőlős esetében 33 MFt-os összeggel. Jelenleg mindkét település esetében
elmondható, hogy már csak a végső környezetvédelmi és erdészeti engedélyezések vannak folyamatban és ezt
követően megépülhetnek az új kerékpárút hálózati elemei. Ezt követően Remeteszőlős kialakíthatja a Remete-szurdok
kerékpárútját, ahol helyi anyagból (stabilizált kőzúzalék) újítjuk fel a már meglévő utat, a Duna-Ipoly Nemzeti
Parkkal és a Természetjáró Szövetséggel egyeztetett műszaki tartalom szerint.
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉS TERVEZÉSE A REMETESZŐLŐSI BUSZMEGÁLLÓKNÁL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 3-i ülésén – egy lakossági megkeresés alapján – vizsgálta a Nagykovácsi úti
gyalogos átkelés, illetve a buszmegállók megközelítésének kérdését. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Nagykovácsi úti buszmegállók gyalogos megközelíthetőségének a kérdését megvizsgálja, egyeztetve a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-vel (aki nélkül semmilyen beavatkozást nem valósíthat meg) és a tervezőkkel.
A Magyar Közúttal lefolytatott szakmai konzultáció során megállapítást nyert, hogy a remeteszőlősi érintettségű,
Nagykovácsi úton elhelyezkedő buszmegállók gyalogos megközelítése veszélyes, ezért a Közút azt a szakmai
javaslatot tette, hogy vizsgáljuk meg 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 66/2018. (X.2.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy tervezőt bíz
meg azzal, 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 vizsgálja meg, hogy kialakítható-e a Nagykovácsi úton
(11104. sz. országos közút) középsziget, illetve szükséges-e ezeken a helyeken a közvilágítás megerősítése.
A tervek munkaközi példánya mind az úttervező, mind a közvilágítási szakember részéről elkészült, így azt eljuttattuk
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, akinek jelenleg szakmai állásfoglalását várjuk. A választ követően megkezdjük a
beruházás előkészítését.
GYALOGÁTKELŐHELY TERVEZÉSE A BM ISKOLÁNÁL

Az előzőekben történt egyeztetést a BM Iskolánál található buszmegállók tekintetében is elvégeztük. A
Magyar Közúttal lefolytatott szakmai konzultáció azzal az eredménnyel zárult - megvizsgálva a helyszínt, a helyszíni
körülményeket és a gyalogosforgalmat -, hogy a Magyar Közút tudná támogatni egy önálló gyalogos átkelőhely
létesítését az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola előtt.
Ennek figyelembe vételével a Képviselő-testület 65/2018. (X.2.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy
kezdeményezni kívánja 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 határozat felhatalmazása alapján összehívtunk egy helyszíni bejárást és egyeztetést a gyalogos átkelőhely ügyében.
A bejáráson részt vett a Magyar Közút, a Közlekedési Hatóság, a Pest Megyei Rendőrkapitányság, Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzata és az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola képviselői, valamint Önkormányzatunk a
tervezővel. A szakmai döntés meghozatalára jogosult szervezetek (Magyar Közút, a Közlekedési Hatóság, a Pest
Megyei Rendőrkapitányság) kijelölték a gyalogátkelőhely lehetséges helyét és meghatározták a főbb műszaki
paramétereit.
Ennek megfelelően a Képviselő-testület döntött arról, hogy tervezési megbízást ad ki a gyalogos átkelőhely útépítési,
forgalomtechnikai és közvilágítási terveinek elkészítése érdekében. A tervezők elkészítették a munkaterveket,
melyeket eljuttattuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, akinek jelenleg szakmai állásfoglalását várjuk. A választ
követően megkezdjük a gyalogátkelőhely engedélyezési eljárásának lefolytatását.
Bízunk benne, hogy ha megszületik a gyalogátkelőhelyre vonatkozó engedélyünk, akkor bátran fordulhatunk a
Belügyminisztérium felé egyedi támogatásért, hiszen a beruházás nagyban szolgálná a Rendészeti Szakgimnáziumhoz,
illetve a területén működő egyéb háttérintézményekhez kapcsolódó gyalogos forgalom biztonságát.
PÁLYÁZATOK
PONTY UTCA FELÚJÍTÁSA A VIS MAIOR ALAP TÁMOGATÁSÁVAL
A többször ismétlődő szélsőséges időjárási helyzetek súlyosan megrongálták a Ponty utca szilárd burkolatát,
az út alapját, a vízelvezető rendszert és az Ördögárok patak medrét. Ezen utcák útalapjának és burkolatának
helyreállítása szükségessé vált, 150 fm hosszon, illetve az Ördögárok patak medre 12 fm hosszban.
A vis maior helyzetet 2019.05.30. napon bejelentettük a Belügyminisztériumhoz, melynek megfelelően a Pest
Megyei Kormányhivatal által összehívott és koordinált bizottság 2019.06.14-én helyszíni vizsgálatot végzett. A
vizsgálat a következőket állapította meg:
 A Ponty utca útfelülete 150 fm hosszon a vis maior helyzet miatt oly mértékben károsodott, hogy a helyreállítás
indokolt.
 A helyreállítás során szükséges megvalósítani az utca szegélyvédelmét, illetve további egy vízelvezető surrantó
kiépítését, melyet az Önkormányzatnak saját forrásból kell megvalósítania.
 Az esőzések miatt az Ördögárok patak partfala 12 fm hosszban megsuvadt, így annak helyreállítása szükséges
Mivel a Bizottság rögzítette, hogy a Ponty utcában történt 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 29.380.815 Ft, melyre 90%-os támogatási intenzitást kérelmeztünk.
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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.
PÁLYÁZAT A HARCSA UTCA FELÚJÍTÁSÁRA
A Belügyminisztérium pályázatot írt ki belterületi utak felújítására, ahol az igényelhető maximális támogatás
elérheti a 15 MFt-ot, 75% támogatási intenzitás mellett.
Önkormányzatunk a Harcsa utca felújítására vonatkozóan nyújtott be támogatási kérelmet, annak igen rossz
állapota miatt. A teljes tervezett beruházás költsége bruttó 17.042.064 Ft. Mivel a támogatás maximális mértéke 75%,
ezért a biztosítandó önrész mértéke 4.397.676,-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 A SAS UTCA FELÚJÍTÁSÁRA
A Miniszterelnökség pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében, az „Önkormányzati útfelújítás”
alprogramban. Az önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítására olyan önkormányzatok indulhattak, melyek
állandó lakossága nem haladja meg az 5000 főt. A rendelkezésre álló keretösszeg 8 mrd. Ft. A maximális támogatás
mértéke 30 millió forint, 100% támogatási intenzitás mellett.
Önkormányzatunk a Sas utca felújítására vonatkozóan nyújtott be támogatási kérelmet, annak igen rossz
állapota miatt. A teljes tervezett beruházás költsége bruttó 17.782.565 Ft.
PÁLYÁZAT ESZKÖZFEJLESZTÉSRE, A BELTERÜLETI KÖZTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRA
A Miniszterelnökség pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében, az „eszközfejlesztés belterületi
közterület karbantartására” alprogramjában, az 5000 fő, alatti települések számára. A rendelkezésre álló keretösszeg 3
mrd. Ft. A maximális támogatás mértéke 15 millió forint, 100% támogatási intenzitás mellett. A pályázatban
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak, közterületek kezelését,
karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgépek vagy munkagépek beszerzésére van lehetőség.
Önkormányzatunk egy Iseki kommunális traktorra, hozzá csatlakoztatható szárzúzó-mulcsoló adapterre,
illetve seprűberendezésre (univerzális hengerkefe, szennygyűjtő tartály, permetszóró) vonatkozóan nyújtott be
támogatási kérelmet. A teljes tervezett beruházás költsége bruttó 13.356.221 Ft. Amennyiben nyerünk a pályázaton,
úgy a jövőben további – a traktorra csatlakoztatható – eszközöket (pl. ágdaráló, lombporszívó, stb.) tudunk beszerezni,
növelve ezzel a közterületi munkák hatékonyságát (ami a munkaerőhiány miatt nem túl könnyű).
BUDAKÖRNYÉKI SÖRFESZTIVÁL
II. BUDAKÖRNYÉKI SÖRFESZTIVÁL - NE HABOZZ, AZT BÍZD A SÖRRE!
A másodjára megrendezésre kerülő Budakörnyéki Sörfesztivál idén is színvonalas programokkal és
természetesen sokféle sörrel várja kedves - és szomjas – vendégeit. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás idén is
elhozza Budakeszire a legfinomabb gasztrokulturális különlegességeket és söröket, melyek mellé színes kulturális
programok társulnak a kikapcsolódás és szórakozás jegyében. A tánc szerelmeseinek olyan formációk zenélnek majd,
mint a Kyrusaurus Rock Band, a Dynamite Dudes vagy a The Old Show. A hagyományosabb dallamok kedvelőit
Kovács Krisztina énekes és a Szomori Fiúk zenekar fogja szórakoztatni. Este pedig az Anna and the Barbies és az
Intim Torna Illegál zenekarok fokozzák majd a hangulatot.
Olyan kisüzemi és kézműves sörfőzdék vonultatják fel legjobb söreiket, mint a First Craft Beer, az Etyeki
Sörmanufaktúra, a Pécsi Sörfőzde, a Biatorbágyi Serház, a Kapucinus Sörfőzde és a Legenda Sörfőzde. De jelen
lesznek olyan ismert márkák is, mint a Zubr, a Wernesgrüner, az Erdinger, a Guiness és a Kriek.
Idén a budakörnyéki önkéntes tűzoltóegyesületek is csatlakoztak a fesztiválhoz, megközelítőleg 40
tűzoltóautóval vonulnak fel a város főutcáján.
A fesztivál a gyermekeknek is feledhetetlen kikapcsolódást biztosít, a hagyományos vidámparki játékok
mellett Hangolóra zenefoglalkozás, görbicikli, Tintaló cirkusz és a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jóvoltából
az Oltómanók Birodalma várja őket.
Részletek:
https://budakornyekisorfesztival.com/

https://www.facebook.com/events/363151411036968/
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