Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok!
A Leier Hungária Kft. és a Lafarge Cement Magyarország Kft. (továbbiakban: Kiírók) közterületek
térkövezésére programot hirdetett 3000 főnél kisebb települések számára. A pályázati kiírás lényege, hogy a
Kiírók a közösségi terek felújítására térítésmentesen biztosítanak térkövet és szegélykövet, abban az
esetben ha az Önkormányzat saját erőből biztosítja a lerakás költségeit.
A pályázati támogatás alapvető célja tehát a közösségi terek esztétikus kialakítása.
A kiírók országosan 3 települést választanak ki, akik számára ingyenesen biztosítják az az építőanyagot
illetve annak leszállítását.
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2014. (III.3.) önkormányzati határozatában úgy
döntött, hogy a pályázaton indulni kíván. A pályázati cél kiválasztása során figyelembe kellett venni, hogy a
kiírás hangsúlyozottan a közösségi terek megújulását tűzi ki célul.
A fentiek alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közösség által leginkább használt területet, a
közösségi munkában létrehozott Bodza-liget és környékének szebbé tételének támogatására kívánja
benyújtani a pályázatot. Esetleges nyerés esetén így megújulhat a helyi lakosság, a turisták és a környékbeli
lakosság által intenzíven használt területrészünk, a következők szerint:
 A Vénusz utca rekonstrukciója (sétáló utca) a Csillag sétány és az Önkormányzat közötti szakaszon;
 Az Örkény emlékmű megközelítését biztosító járdák kialakítása és a fülke környezetének
leburkolása, valamint a könyvmegálló helyének kialakítása;
 A Bodza-liget közepén áthaladó, a patakhoz vezető gyalogút burkolása;
 A pihenő pavilon megközelíthetőségét biztosító járda kialakítása és a közösségi tűzrakó hely
környezetének burkolása;
 Az Önkormányzat melletti ivókút megközelítését biztosító burkolat kialakítása.
Az előzetes terveket is elkészítette az Önkormányzat. Ezt rajz formátumban is megtekintheti, jelen levélhez
csatolva.
Mivel közösségi tér építéséhez kívánunk pályázatot benyújtani, ezért a Képviselő-testület úgy gondolta a
terveket csak úgy véglegesíti, hogy a közösség tagjainak is kikéri a véleményét. Emellett külön számítunk a
Bodza-liget létrehozásában elévülhetetlen érdemekkel rendelkező Remete Csemete Alapítvány és az általuk
képviselt szülők véleményére is!
A fentiek alapján tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben kedvet éreznek hozzá, tanulmányozzák a
terveket. Amennyiben kérdésük, javaslatuk van akkor azt kérjük juttassák el Remeteszőlős Község
Önkormányzatának címére:
• Postán: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.
• Személyesen: a fenti címen hétfő-csütörtök 8-16 óra, illetve péntek 8-12 óra között.
• Elektronikus úton: info@remeteszolos.hu

•

Határidő: 2014. április 23.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Remeteszőlős, 2014. április 7.
Szathmáry Gergely
polgármester

