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Hírmondó
Remeteszőlős Község Önkormányzatának tájékoztató lapja
2012. december

Boldog, békés, karácsonyt
és
eredményekben gazdag, szeretettel teljes új évet
kívánunk
Községünk minden kedves lakosának,
üdülőtulajdonosának és minden látogatójának!
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KARÁCSONY KÖSZÖNTŐ
Vitai Nikoletta: Karácsony táján

Ha nem hiszel már a mesékben, csak tárd ki a szíved,
A karácsony szelleme ott lakik még benned.
Kisgyermekként, tágra nyílt szemekkel,
Őrizted a fényt gyermeki lelkeddel.

Mikor a fehér takaró belepi a tájat,
Mi az, mit az ember leginkább kívánhat?
Egészséget, boldogságot, hitet és szerencsét,
Meghitt pillanatokkal övezett szentestét.

Tedd félre most a gondot és a bút,
Mi tegnap bánat volt, mára már csak múlt.
Hittel és reménnyel teli ünnepeket,
én így kívánok BOLDOG KARÁCSONYT
MINDENKINEK!

Ki már elvesztette a karácsonyi csillagot,
Nézzen az égre fel, talán ott ragyog.
S ha mégsem találná meg az égen,
Akkor keresse barátai, szerettei szemében.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatalának dolgozói
minden kedves lakosnak örömteli, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog újévet
kívánnak!
Képviselő-testület

Polgármesteri Hivatal

Szathmáry Gergely polgármester
dr. Tóth Balázs alpolgármester
Petneházy Gábor képviselő
Kőhalmi Alajos képviselő
Herold István képviselő

dr. Laukó Sándor jegyző
dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos
Földi Marianna pénzügyi vezető
Sinkó Márta védőnő
Ilarion Lóránt közterület-felügyelő

HIVATALI

INFORMÁCIÓK

Polgármesteri Hivatal: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.
Tel.: (26) 355-293 Fax: (26) 355-293
Weblap: www.remeteszolos.hu
e-mai: info@remeteszolos.hu
Név
dr. Laukó
Sándor
dr. Darvas
Szilvia

Beosztás
Jegyző

Földi Marianna

Pénzügyi
vezető

Igazgatási
tanácsos

Feladatkör
Hivatal vezetés
Hagyaték, birtokvédelem, földvédelem,
igazolások, lakcím bejelentés,
anyakönyvezés, szociális ügyek,
kereskedelmi ügyintézés
Pénzügy

Ügyfélfogadás
Szerda 800-1200
Hétfő: 1300-1700
Szerda: 800-1200, 1300-1600
Péntek: 800-1200
(Ebédidő: 1200-1230)
-

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 30/2012.
(III.7.) Kormányrendelet alapján – 111/2012. (XII.17.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a
2012. december 24-től 2013. január 6-ig tartó időszakra vonatkozóan igazgatási szünetet rendel el, a
következők szerint:

• 2012. december 24-től 2013. január 2-ig a Polgármesteri Hivatal zárva tart
• 2013. január 3-tól január 4-ig a Hivatal ügyeletet tart.
Az első ügyfélfogadási nap 2013. január 7.
Sürgős esetekben a 20/5877387-es telefonszám hívható.
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A KÉPVISELŐ K
Név
Szathmáry Gergely
dr. Tóth Balázs
Petneházy Gábor
Kőhalmi Alajos
Herold István

Beosztás
polgármester
alpolgármester
képviselő, PB. elnöke
képviselő
képviselő

FOGADÓÓRÁI

Fogadó óra
Ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban
Minden hónap első szerda 1600-1700
Minden testületi ülés után vagy telefonos egyeztetés alapján
Minden hónap első szerda 1600-1700
Minden hónap utolsó hétfő 1600-1700

REMETESZŐ LŐ SRŐ L
Lakosságszám változása:
2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.01.01.

2012-01-01

403 fő

451 fő

467 fő

522 fő

594 fő

620 fő

651 fő

673 fő

708 fő

735 fő

Remeteszőlős lakosságának kor szerinti megoszlása (2012. január 1.):
0-6 év:
7-14 év:
15-18 év:
19-62 év:
63 év felett:
Összesen:

Férfi
30
49
7
195
59
340

Nő
32
44
17
238
64
395

Összesen
62
93
24
433
123
735

Halottaink 2012-ben:
Jávor Zoltán
Molnár Pongrác
Német József
Kis Mátyásné
Matolcsi Gergely
Szendi József
Szakos Jánosné
Szamel Miklósné

Újszülötteink 2012-ben:
Czél Gergely
Kojnok Csanád
Várnai Aurél
Viszkok Roland
Thür-Kovács Hugó
Thür-Kovács Izabella
Legyetek üdvözölve!

REMETESZŐ LŐ S

Emléküket kegyelettel
megőrizzük!

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
435
79
257
257
304
153
3

2012. december

REMETESZŐ LŐ S

2012.

A

ÉVBEN

-

GAZDÁLKODÁS

Tervszámok - 2012
Gazdálkodási jellemzők
Költségvetési
Év
főösszeg
2003
22 707 eFt
2004
34 904 eFt
2005
46 184 eFt
2006
60 393 eFt
2007
59 050 eFt
2008
65 512 eFt
2009
109 716 eFt
2010
116 632 eFt
2011
210 288 eFt*
2012
129 096 eFt
*Beruházás nélkül:
79 801 eFt

2012. év
BEVÉTEL (ezer forint)

KIADÁS (ezer forint)

Költségvetési bevétel

26.198,-Személyi kiadások

Felhalmozási bevétel

50.800,-Bérjárulékok

Helyi adók (behajtásokkal)

33.380,-Dologi kiadások

35.818,-

200Felhalmozás –
fejlesztések
4.437,-Hitel

49.863,-

Kamat bevételek
Pályázati támogatás (EU)
Hosszú lejáratú hitel

24.235,5.634,-

3.508,-

909Pénzeszköz átadás

Pénzforgalom nélküli bevételek
Bevétel összesen

6.308,-

13.172,-Pénzforgalom nélküli
kiadások
129.096,-Kiadás összesen

3.730,129.096,-

2012. évi teljesülések
Bevétel teljesülése
eFt

%

2012. évi módosított éves összeg

129.995,-

2012.11.30. teljesülés

123,589,-

REMETESZŐ LŐ S

A

2013.

Kiadás teljesülése
eFt

%

129.995,95

ÉVBEN

-

91.477

70

GAZDÁLKODÁS

Az önkormányzati és közigazgatási rendszer átalakulása jelentős hatással lesz az önkormányzatok finanszírozási
rendszerére is. Az állami normatívák kifizetése a 2013. évtől a feladatfinanszírozás elve alapján fog működni,
vagyis: csak annak a finanszírozását segíti az Állam, ami kötelező önkormányzati feladat.
Mivel az új rend szerint az önkormányzati feladatok egy részét át fogják venni a járási kormányhivatalok, ezért
a normatív típusú támogatások mértéke is radikális változáson megy keresztül. A számítások szerint ez minden
önkormányzat számára bevétel kiesést fog okozni.
Az alábbi táblázatban számszerű formában mutatjuk be a változásokat, és a 2013. évi várható bevételeket.
Bevételek
Normatíva
SZJA 8%
Átvett pénzeszköz
Helyi adók
Gépjármű adó 60%-a
Közös önkormányzati
hivatal támogatása
Település üzemeltetés
Előre számítható, helyi
és állami bevétel

2009. év (eFt)
5 423
20 940
1 500
30 100

2010. év (eFt)
2 600
19 845
1 500
30 100

2011. év (eFt)
3.600
21.428
1.500
34.650

2012. év (eFt)
3.800
18.742
1.549
34.000

2013. év (eFt)
3.000
0
1.650
27.100
3.720

-

-

-

-

9.160
2.400

57 963

54 045

61.178

58.091

47.030
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KÖZSÉG ÖNÁLLÓ

ÖNKORMÁNYZATA 10

ÉVES

Jeles évfordulóhoz ért Remeteszőlős Község, hiszen a 2012. évben ünnepelheti önálló működésének 10 éves
évfordulóját.
Községünk a köztársasági elnök 97/2000. (VII.20.) határozata alapján vált önálló településsé, a leválásról szóló
népszavazás után. Ugyanezen év őszén megalakult új községünk részönkormányzata, majd a 2002. október 22-i
önkormányzati választások után közigazgatásilag is teljes mértékben önállóvá és függetlenné vált.
Bár Remeteszőlős egy évtizednyi önállóságra tekinthet vissza, mégis azt kell mondanunk, hogy jóval korábban
megmutattuk, hogy nehéz körülmények között is képesek vagyunk öngondoskodó közösségként működni.
Remeteszőlős közössége összefogva, saját erőből építette meg a villany, víz, csatorna és gázhálózatát,
bizonyítva öngondoskodásra való képességét. Önálló önkormányzatiságát követően kialakította a közösségi
tereket és jelentős fejlesztéseket hajtott végre az úthálózaton.
Az összefogás az, ami Községünket előre vitte, az együttműködés volt az, ami megerősítette Remeteszőlőst.
Az önkormányzati rendszer átalakítása radikális változást idéz elő az életünkben (járási rendszer, közös hivatal,
forrás megvonások, stb.). A 2013. évtől még inkább szükség lesz arra, hogy Remeteszőlős Község közössége
ezt az összefogásban rejlő erőt megtartsa, mert csak ezen az úton lesz lehetséges a tovább fejlődés.
Végül, de nem utolsó sorban ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket az eddig szolgált polgármestereknek,
alpolgármestereknek, képviselőknek, bizottsági tagoknak és Remeteszőlős minden aktív lakosának, hogy
munkájukkal, elkötelezettségükkel és hűségükkel közösségünk megerősödését és Községünk fejlődését
szolgálták.
KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (későbbiekben Mötv.) 85.§-a úgy
rendelkezik, hogy a 2.000 fő lakosságszám alatti településeknek közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni,
2013. január 1-től (de legkésőbb március 2-ig).
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kistelepülések független önkormányzata (polgármester és képviselőtestület) megmarad, de a közigazgatási-hatósági feladatokat ellátó polgármesteri hivatalnak (jövőre:
önkormányzati hivatal) a 2013. évtől egy körjegyzőséghez hasonló közös hivatalba kell integrálódnia. A
tagtelepülések hivatalai jellemzően kirendeltségként működnek tovább, a székhely település jegyzőjének
irányításával.
A fentiek tehát nem azt jelentik, hogy Remeteszőlős Községet bármilyen másik településhez hozzá csatolnák és
azt sem, hogy megszűnne az Önkormányzat önállósága. Csak a közigazgatási feladatokat (önkormányzati és
államigazgatási ügyek) végző hivatalok (vezeti: jegyző) egyesülnek és alakulnak át egy szervezetté.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a jogszabályi előírásoknak megfelelően már 2012.
augusztusában megkezdte a felkészülést a közös önkormányzati hivatal létrehozására.
Elsőként a Képviselő-testületnek azt kellett megvizsgálnia, hogy mik azok a feltételek, melynek teljesülését el
kell várnia a közös hivataltól. (Ennek törvényi kerete elég tág.) Alap szempont volt a Képviselő-testület
számára, hogy a helyben keletkező ügyeket továbbra is helyben oldjuk meg, az eddig megszokott emberközeli
módon.
A fentiek alapján a testület – a törvény által biztosított lehetőségeket is figyelembe véve – a 67/2012. (VIII.27.)
önkormányzati határozatban rögzítette a közös önkormányzati hivatal elvárásait. Ezek a következők voltak:
Elvárások

Az elvárás indoka

Állandó hivatali kirendeltség Remeteszőlősön

A helybeni ügyek helybeni intézése csak így valósulhat meg.

Kirendeltség gazdálkodási jogköre

A kirendeltség így működtethető zökkenőmentesen.

Igazgatási és pénzügyi feladatok helyben való ellátása Csak a helyismerettel rendelkező, bevált ügyintézők tudják ügyfélbarát módon a helyben keletkező ügyeket intézni.
Adóügy ellátása a közös hivatalon keresztül

Egy ügyintéző több település adóügyi feladatait el tudja látni.

Jegyző (vagy megbízottja) helybeni ügyfélfogadása

Nevesített törvényi követelmény.
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Az objektív információk biztosítása érdekében tájékoztattuk Önöket a szeptemberi Hírmondóban a közös
önkormányzati hivatal kérdéséről, illetve a közös hivatallal szemben támasztott elvárásokról. A Hírmondóhoz
csatolt szavazólapokon Önök véleményt nyilváníthattak arról, hogy melyik települést látnák szívesebben a
közös hivatalban.
A szavazólapokon keresztül 83 személy fejezte ki véleményét (11,2%). Ebből 46 fő (6,2%) Nagykovácsira, 37
fő (5%) pedig Budakeszire szavazott.
Megkerestük Nagykovácsi Nagyközség és Budakeszi Város Önkormányzatát – rögzítve elvárásainkat -, hogy
hajlandóak lennének-e közös hivatalt létrehozni Remeteszőlős Községgel. Budakeszi elhárította a megkeresést,
Nagykovácsi pedig elfogadta (igaz, számára ezt a törvény kötelezővé tette).
Az eredményekről a 2012.09.28-án megtartott közmeghallgatáson tájékoztattuk Önöket.
A fentiek tudatában 2012.10.08-án jegyző úrral közösen információt cseréltünk Nagykovácsi polgármester
asszonyával és jegyző asszonyával. Ezt követően a hivatali dolgozók meghívták a nagykovácsi jegyző asszonyt
hivatalunkba és 2012.10.15-én szakmai értelemben egyeztettek a közös hivatalról való elképzelésről. A
Képviselő-testület meghívta Nagykovácsi jegyző asszonyát a 2012. október 29-i ülésre, annak érdekében, hogy
tájékozódjon a nagykovácsi elképzelésekről.
Az egyeztetések során fény derült arra, hogy Nagykovácsi Nagyközség közös hivatalra vonatkozó elképzelése
jelentős mértékben eltér a remeteszőlősi elvárásoktól (nem ért egyet a kirendeltséggel, a remeteszőlősi hivatal
dolgozóit el kívánja vinni, a helybeni ügyintézést megszüntetné, stb.). Ennek tisztázása érdekében a 87/2012.
(X.29.) önkormányzati határozatban megkerestük a kérdésben egyedül illetékes nagykovácsi Képviselőtestületet azzal a konkrét kéréssel, hogy az 5 remeteszőlősi elvárással kapcsolatban fejtsék ki álláspontjukat.
Kértük a nagykovácsi Képviselő-testületet, hogy 2012.11.15-ig reagáljon megkeresésünkre, a törvényi határidő
közelsége miatt.
Nagykovácsi a fenti határidőig nem reagált megkeresésünkre (nem hívták össze a Képviselő-testületük), ezért
megrendült a Nagykovácsi elkötelezettségébe vetett bizalom.
Mindeközben a Képviselő-testület egy olyan – nagy számú lakosság által jegyzett – megkeresést kapott,
melyben az aláírók azt kérték, hogy a testület vizsgáljon meg Nagykovácsin kívül más lehetőséget is a közös
önkormányzati hivatal tekintetében. Itt elsősorban a kistelepülések összefogását javasolták. A felmerült
problémák alapján a Pest Megyei Kormányhivatal is felvetette azt a javaslatot, hogy Remeteszőlős Község
Önkormányzata vizsgálja meg egy másik verzió kidolgozásának a lehetőségét, a járási kistelepülésekkel.
Mindezek alapján a remeteszőlősi Képviselő-testület 2012. november 20-án rendkívüli ülést tartott. Figyelembe
véve a helyzetet, a testület 96/2012 (XI.20.) határozatában úgy döntött, hogy megkeresi a járásban található
2.000 fő alatti településeket (Budajenő és Tök), az elvi lehetőségek megismerése érdekében.
Remeteszőlős Község Önkormányzata ezen határozatában rögzítette, hogy azon község ill. községek
önkormányzatával kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni, amelyek a működés, a finanszírozás és az
igazgatási feladatok ellátása tekintetében előnyösebb.
A Képviselő-testület tehát kijelentette, hogy abba az irányba kíván elmozdulni, ahol a 67/2012. (VIII.27.)
önkormányzati határozatban rögzített elvárások teljesülését látja.
A 87/2012. (X.29.) határozatunkban rögzített kérdésekre végül Nagykovácsi 2012.11.29-én adta meg a választ.
Budajenő és Tök a 96/2012 (XI.20.) határozatban tett megkeresésünkre 2012.12.04-én válaszolt. Az eredményt
az alábbi táblázatban mutatjuk be.
A 67/2012. (VIII.27.) önkormányzati határozatban rögzített
elvárások

Megkeresett Önkormányzatok válaszai
Nagykovácsi

Budajenő

Tök

Állandó hivatali kirendeltség Remeteszőlősön

Nem

Igen

Igen

Kirendeltség gazdálkodási jogköre

Nem

Igen

Igen

Igazgatási és pénzügyi feladatok helyben való ellátása

Nem

Igen

Igen

Adóügy ellátása a közös hivatalon keresztül

Igen

Igen

Igen

Jegyző (vagy megbízottja) helybeni ügyfélfogadása

Igen

Igen

Igen

A fentiek alapján látható, hogy a működés (állandó kirendeltség Remeteszőlősön), a finanszírozás (a kis
települések által létrehozott közös önkormányzati hivatal kedvezőbb finanszírozása) és az igazgatási feladatok
(helybeni dolgozó, helybeni ügyintézés) ellátása tekintetében előnyösebb a Budajenő, valamint Tök Községek
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Önkormányzataival való együttműködés. Nagykovácsi Önkormányzata és lakossága felé tanúsított minden
tiszteletünk mellett látható, hogy itt a feltételek előnytelenebbek lennének.
Az összesített eredmény alapján Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2012.
(XII.6.) határozatában úgy döntött, hogy Tökkel és Budajenővel hoz létre közös önkormányzati hivatalt. Ez nem
érzelmi kérdés, hanem egy racionális döntés, mely Remeteszőlős Község jól felfogott érdekét szolgálja.
Az csak hab a tortán, hogy ez az együttműködés járási szinten is példamutató, hiszen így a kistelepülések
együttműködésük révén bebizonyítják életképességüket.
Néhány információ a hivatal 2013. évi működéséről:
 Remeteszőlős hivatala a három község által létrehozott Közös Önkormányzati Hivatal része lesz.
 A jelenlegi hivatal állandó kirendeltségként fog tovább működni.
 A kirendeltség vezetője a budajenői jegyző lesz.
 Az igazgatási és pénzügyi feladatokat ellátó dolgozók továbbra is helyben fogják végezni munkájukat. A
közös hivatal adóügyi előadója várhatóan hetente egyszer fog ügyfélfogadást tartani Remeteszőlősön.
 Az igazgatási és önkormányzati ügyeket továbbra is helyben lehet intézni, a megszokott rend szerint.
Önök a változást csak abban fogják látni, hogy a hivatalon kihelyezett tábla szövege megváltozik.
Meggyőződésünk, hogy a 2013. évtől a remeteszőlősi hivatali ügyintézés változatlan színvonalon, változatlan
barátságossággal, változatlan elkötelezettséggel várja Önöket.
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Az előző fejezetben ismertetett okok miatt szomorúan el kell engednünk nyugdíjba dr. Laukó Sándor jegyző
urat, aki 2004. óta szolgálja Remeteszőlős Községet.
Remeteszőlős és a Jegyző úr neve sok tekintetben összeforrt, nem elsősorban a hosszú itt töltött idő, hanem a
Remeteszőlősért szerzett elévülhetetlen érdemei miatt. Emlékezetébe idézzük minden kedves lakosnak és
ingatlantulajdonosnak, hogy Község lakhelyeinek belterületbe vonása, a 2002. előtt megépült házak
megmaradása és Remeteszőlős közigazgatási rendszerben történt elfogadtatása az Ő érdeme.
Köszönjük neki áldozatos munkáját és kívánunk neki boldog, békés pihenést a nyugdíjas időkre!
FEJLESZTÉSEK REMETESZŐ LŐ SÖN
PATAK SÉTÁNY KIÉPÍTÉSE
Régi álom valósult meg a 2012. év végére: teljes hosszban megépült Remeteszőlős fő utcája, a Patak sétány. A
munka előkészítés3 a 2005. évben kezdődött meg és ezt követően 4 szakaszban valósult meg a nagy terv: szilárd
burkolatot és csapadékvíz elvezető rendszert kapott községünk fő utcája. Ez a Remeteszőlősre jellemző
összefogással valósult meg, közös erőfeszítéssel.
A 2006. évben végzett kalkulációk szerint a teljes hossz megépülése mintegy 300 millió forint lett volna, de a
tervek optimalizálása, a szigorú közbeszerzési eljárásoknak és a kivitelezők felé történő következetes hozzáállás
révén jelentős költségcsökkenéseket tudtunk elérni. Az építési költségeket az alábbiakban mutatjuk be.
Szakasz

Megépülés éve

Pályázati forrás

Önerő (önkormányzat+lakosság)*

Összköltség (bruttó)

Tervezés

2005.

-

6.800.000 Ft

6.800.000 Ft

Patak sétány 2-50.

2011.

36.821.552 Ft

16.780.666 Ft

53.602.218 Ft

Patak sétány 52-66.

2009.

6.000.000 Ft

6.470.750 Ft

12.470.750 Ft

Madár u. csomópont

2008.

2.000.000 Ft

2.135.110 Ft

4.135.110 Ft

Patak sétány 72-118.

2012.

-

41.358.222 Ft

41.358.222 Ft

Patak sétány 120-128.

2011.

-

4.375.000 Ft

4.375.000 Ft

Patak sétány 130-158.

2011.

43.332.690 Ft

19.571.153 Ft

62.903.843 Ft

Patak sétány 160-166.

2011.

-

653.375 Ft

653.375 Ft

Fekvőrendőrök

2011.

-

1.116.483 Ft

1.116.483 Ft

99.260.759 Ft

187.415.001 Ft

Összesen 88.154.242 Ft

*A teljes önerő finanszírozása az Önkormányzatot terheli, beleértve a lakossági rész 4 éves előfinanszírozását is.
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GYALOGÁTKELŐHELY ÉS JÁRDA A NAGYKOVÁCSI ÚTON
A Nagykovácsi úti buszmegállókhoz kapcsolódó járdákra illetve közvilágítási rendszerre – közel 5 éves
küzdelem után - 2011. decemberében megkaptuk az építési engedélyt. Ezek megépítése esetén a
gyalogátkelőhelyek kialakítására is lesz lehetőség.
A megvalósulás első szakasza az lett, hogy tavasszal a Nagykovácsi út CBA előtti szakaszán a Magyar Közút
Zrt. egy olyan forgalomterelő járdaszigetet alakított ki, mely műszaki paraméterei megfelelnek a
gyalogátkelőhelynél elvártaknak. Ennek finanszírozási alapját a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(KKK) által kiírt és Remeteszőlős Község Önkormányzata által megnyert pályázat jelentette. Ennek keretében
az Önkormányzat állta a tervezés és engedélyezés költségeit (500.000,-Ft), a KKK pedig az építést finanszírozta
(2.426.800,-Ft)
A fentiek folytatása érdekében 2012. novemberében Remeteszőlős Község Önkormányzata az életveszélyessé
vált Mészégetői (CBA) buszöblöt megszüntette, a buszmegállót az engedélynek megfelelően áttelepítette,
valamint kialakította a gyalogátkelőhely és az új buszmegálló közötti járdaszakaszt. A beruházás költsége
1.500.000 Ft+ÁFA volt.
A fenti fejlesztésnek köszönhetően a legnagyobb gyalogos forgalommal bíró buszmegálló megközelítése
biztonságossá vált. Ha figyelembe vesszük, hogy az Ördögárok patak menti ösvény és az új buszmegálló
közvetlen járda kapcsolatot kapott, akkor megállapíthatjuk, hogy a 12-es km-kőtől a CBA gyalogos
megközelítése is biztonságossá vált.
SAJÁT TULAJDONÚ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIALAKÍTÁSA
Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2002. évi megalakulása óta az Adyligeti Rendészeti
Szakközépiskolában béreli a hivatali helységeit. Ennek éves költségei az inflációval együtt változtak, így az
utolsó évben már a 2,5 M Ft összeget is elérte.
A 2012. év elején az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola arról értesített minket, hogy – felsőbb döntés
alapján – fel kell mondania a bérleti szerződést. A költözésre 3 hónapot kaptunk. Ezen időszakban az
Önkormányzat az összes lehetséges döntéshozó és döntést befolyásoló szervezetet megkereste, a döntésük
megváltoztatása érdekében. Segítséget nem kaptunk a felettes szerveinktől (többszöri megkeresésünk és
kérésünk ellenére), így elkerülhetetlenné vált a költözés.
A Képviselő-testület több megoldási lehetőséget megvizsgált, végül az irodakonténerek (felvonulási épület)
telepítése mellett döntött. Ez nem ideális, de a jelen helyzetben optimális megoldás. Ennek megfelelően a
Képviselő-testület 61/2012. (VII.9.) önkormányzati határozatában döntött az irodakonténerek beszerzéséről és
külön költségkeretet biztosított a hivatal közművesítésére, valamint az egyéb járulékos munkák (kerítés,
biztonságtechnika, járda, stb.) fedezetére.
A beruházás összköltsége bruttó 9 millió forintos keretből megvalósítható volt, így elmondható, hogy a bérleti
díj és az igen magas rezsi megspórolásával 3 év alatt megtérül a beruházás.
Az Önkormányzat mindent megtesz azért, hogy az új hivatalt a lehetőségekhez mérten a legjobban beillessze a
környezetébe. Ennek érdekében a jelenleg is meglévő fák mellett további fákat telepítettünk a területre, valamint
parkosítottunk és futónövénnyel takartuk el az irodakonténereket.
Emlékeztetőül a főbb adatok:
 Cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.
 Telefonszám : +36-26-355-293
Emellett szeretnénk hangsúlyozni, hogy az új és remélt közösségi-önkormányzati épület megvalósítása
érdekében az ehhez szükséges ingatlant megvásárolta az Önkormányzat, azonban nem csak anyagi, hanem
egyéb objektív okok miatt az építést nem kezdhette meg. (Az új községhatárokat figyelembe vevő szerkezeti
tervünk a földhivatal eljárása miatt egyenlőre nem véglegesíthető. A Földhivatal ellen ezért közigazgatási pert
indítottunk, melyet az Önkormányzat megnyert. A probléma tehát a Földhivatalnak felróható ok miatt állt elő,
így az általuk okozott kár megtérítése érdekében pert indítottunk ellenük.)
LAKOSSÁGI ELEKTROMOS HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE
Közbenjárásunk alapján az ELMŰ Nyrt. a lakossági áramellátást biztosító 400 V-os hálózati rendszerét
felújította, saját finanszírozásában. Ennek köszönhetően az eddigi 4 vezetékes rendszer helyett egy szigetelt és
kötegelt vezetékrendszer látja el Önöket. Ez esztétikai előnyei mellett nagyobb üzembiztonságot eredményez.
További előny, hogy ezen vezetékhálózat környezetében élő fák jellemzően nem esnek áldozatul a téli
visszavágásoknak.
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HOSSZÚ TÁVÚ TERVEK ÁLLÁSA

Az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakítása jelentős bevételkiesést okoz számunkra (4. oldal).
További nehézség, hogy az uniós pályázati rendszer szempontjából a Központi régió fejlettnek számít
(Budapest és Pest megye GDP-je meghaladja az uniós átlag 70%-át), így a területfejlesztési támogatási források
nagy részére nem pályázhatunk. Ebből következően a fejlesztésre fordítható pályázati pénzek jelentősen
lecsökkennek.
Remeteszőlős Község Önkormányzata – figyelembe véve a lakosság folyamatosan romló anyagi helyzetét – úgy
döntött, hogy a 2013. évben sem emel a helyi adókon. A csökkenő állami támogatásokat tehát nem
kompenzáljuk az Önök pénztárcájának rovására.
Így a 2013. év inkább az új helyzethez való alkalmazkodást követeli tőlünk, ami a fejlesztési kiadások
visszafogását valószínűsíti.
Úthálózat fejlesztése
Az elmúlt 4 évben közel 3 km hosszúságú belterületi út újult meg, lakossági-önkormányzati összefogással és
esetenként pályázati támogatással.
A szilárd burkolatú utak és a hozzá tartozó csapadékvíz elvezető rendszerek építését folytatni szeretné az
Önkormányzat, de tudni kell, hogy a következő években nem várható pályázati forrás megjelenése, ezért saját
erőből kell megoldanunk a fejlesztéseket.
A Képviselő-testület 66/2011. (IX.26.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a burkolat erősítése
érdekében elképzelhetőnek tart egy lakossági-önkormányzati együttműködést oly módon, hogy a szükséges
anyagot (finn aszfalt) az érintett lakosság veszi meg, a munka elvégzését pedig az önkormányzat biztosítja. Az
ilyen típusú együttműködésről a Képviselő-testület minden esetben önállóan dönt, az éves költségvetési keretek
figyelembe vételével.
A fenti megoldások a már aszfaltozott, illetve zúzottkő burkolatú utak esetében képzelhetőek el.
Járda, gyalogátkelőhely
A Nagykovácsi úti buszmegállókhoz kapcsolódó járdákat, illetve a hozzájuk kapcsolódó közvilágítási rendszer
kiépítését az Önkormányzat tovább kívánja építeni. Az építési engedély lehetővé teszi a szakaszonkénti
megvalósítást. Ehhez a Magyar Közút Nzrt-nek rendezni kell a Nagykovácsi út birtokhatárait (ezt már az
Önkormányzat kezdeményezte).
Hasonlóan fontos kérdés a finanszírozási forrás megteremtése, mely elsősorban pályázati forrásból képzelhető
el.
Vízhálózat tulajdonjogának megszerzése
Az Önkormányzat első fokon megnyerte a vízhálózat tulajdonjogának visszaszerzése érdekében kezdett pert,
azonban az alperes (ÉTV Kft.) megfellebbezte a döntést, így az ügy másodfokra került.
Saját vízmű és vízellátó kút létesítése
A 2011. év decemberében Önkormányzatunk megkapta a jogerős vízjogi létesítési engedélyt a községi vízellátó
kútra. E szerint kb. 300 m mély kút kerül kialakításra, melyből 300 m 3/nap vízmennyiség kitermelésére van
engedélyünk.
A 2011.12.31. 23 órakor hatályba lépett viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény teljesen új
helyzetet teremtett a kérdésben, mivel 2014-től csak olyan cég végezheti a viziközművek üzemeltetését, melyek
önkormányzati/állami többségi tulajdonban vannak és legalább 150.000 lakosegyenértéket látnak el. Csak az
ennek megfelelő cégek kapnak akkreditációt a feladat ellátásához.
A vízhálózat tulajdonjogára vonatkozó per lezárulta után olyan szakmai befektetővel tudunk megállapodni a kút
létesítése és üzemeltetése érdekében, akik ezt a fenti minősítést megkapják. Ez a kép a 2013. évben fog
kitisztulni.
Közösségi-önkormányzati épület
Remeteszőlős Község Önkormányzata nem tesz le arról, hogy a településünk számára létrehozzon egy olyan
vegyes funkciójú, településünkhöz méltó épületet, ahol a közösségi rendezvények, az egészségügyi és kulturális
alapszolgáltatások mellett az önkormányzat és a hivatali kirendeltség is helyet kap.
Ennek helyét az Önkormányzat már megteremtette, a megvalósítás nyilván a pénzügyi források függvényében
lehetséges.
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HATÁROZATOK,
Határozatok
76/2012. (IX.7.)
77/2012. (IX.7.)
78/2012. (IX.7.)
79/2012. (IX.7.)
80/2012. (IX.24.)
81/2012. (IX.24.)
82/2012. (IX.24.)
83/2012. (IX.24.)
84/2012. (IX.24.)
85/2012. (X.29.)
87/2012. (X.29.)
88/2012. (X.29.)
89/2012. (X.29.)
90/2012. (X.29.)
91/2012. (X.29.)
92/2012. (X.29.)
93/2012. (X.29.)
94/2012. (X.29.)
95/2012. (X.29.)
96/2012. (XI.20.)
97/2012. (XI.26.)
98/2012. (XI.26.)
99/2012. (XI.26.)
100/2012. (XI.26.)
101/2012. (XI.26.)
103/2012. (XII.6.)
104/2012. (XII.6.)
105/2012. (XII.6.)
106/2012. (XII.17.)
107/2012. (XII.17.)
108/2012. (XII.17.)
109/2012. (XII.17.)
110/2012. (XII.17.)
111/2012. (XII.17.)
112/2012. (XII.17.)
113/2012. (XII.17.)
114/2012. (XII.17.)
115/2012. (XII.17.)
116/2012. (XII.17.)

Rendelet száma
12/2012. (IX.24.)
13/2012. (IX.24.)
14/2012. (IX.24.)

RENDELETEK

2012. SZEPTEMBER 1. ÉS DECEMBER 15. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK
A Budakörnyéki Földhivatal által okozott károkozás miatt indítandó perről
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás üzemelési koncepciójáról
Területbérlésre vonatkozó ajánlat elutasításáról
Eladásra kínált termőföldre vonatkozó ajánlatról
A falunapi támogatói jegyekből befolyt összegek felhasználásáról
Fotópályázat kiírásáról
Amúr u. 1 sz. előtti szelektív hulladékgyűjtő sziget felszámolásáról
Panoráma tükrök telepítéséről
Lakossági megkeresésre adott válasz jóváhagyásáról
Szőlőszem Óvodába járó gyermekek névsorának jóváhagyásáról
Nagykovácsival esetlegesen kialakítandó közös önkormányzati hivatal kérdéséről
A 2012. III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadásáról
A remeteszőlősi lakosok infektológiai ellátásáról
A közvilágítási szerződés megújításáról
Budakeszi Rendőrőrs parancsnok kinevezéséről
A Waldorf Óvoda támogatási kérelméről
Amúr u. 1 sz. előtti szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetéséről, áthelyezéséről
A Nagykovácsi út 11+750 és 11+828 km sz. közötti szakaszának megépítéséről
Az ELMŰ rekonstrukciós munkái által okozott problémákról
A közös önkormányzati hivatalra vonatkozó szélesebb körű lehetőségek megvizsgálásáról
A 2013. évi költségvetési koncepcióról
A 2012-2013. évi téli időszak síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
A 2013. évi remeteszőlősi naptár elkészítéséről
A katasztrófavédelmi, a polgárvédelmi és az „M” feladatok ellátására elkülönített költségkeretről
Az időskorúak karácsonyi ajándékozásáról
A közös önkormányzati hivatal megalakítására vonatkozó tárgyalások megkezdéséről
A Nagykovácsival létrehozni tervezett közös önkormányzati hivatal kérdéséről
Az önkormányzati adósságátvállalásra vonatkozó támogatás igénybevételéről
A közös önkormányzati hivatalra vonatkozó megállapodásról
A polgármesteri hivatal megszüntető okiratáról
A közös önkormányzati hivatal alapító okiratáról
A jegyzői jogviszony megszüntetéséről
Az irodai és szolgálati lakás bérleti felmondásáról
A hulladékkezelési és közszolgáltatási szerződés 2013. évi meghosszabbításáról
A Patak sétány 72-118. közötti szakaszán burkolatbontási tilalom elrendeléséről
Régiós különválás kezdeményezésének támogatásáról
2012. évi téli igazgatási szünetről
Az óvodai ellátottak névsorának kiegészítéséről
A 2012. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadásáról
2012. SZEPTEMBER 1. ÉS DECEMBER 15. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK
Az ebtartásról szóló 1/2007. (I.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az állattartásról szóló 9/2011. (V.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2012. évi költségvetéséről szóló 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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KATASZTRÓFAVÉDELMI

INFORMÁCIÓK

A tél beköszöntével szeretném felhívni a figyelmüket néhány olyan hasznos tanácsra, melynek betartásával
magunk, szeretteink és lakókörnyezetünk életét, testi épségét, anyagi biztonságát védhetjük.
A téli rendkívüli időjárási körülmények között az alábbi következményekre kell felkészültnek lennünk:
• Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti,
vasúti, légi) közlekedésben.
• A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a
betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
• A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
• Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
• A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
• Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok
keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
• A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.
Kihűléses esetek: Ha ilyen esetet tapasztal, segítséget kap a Pest megyei diszpécser szolgálatnál. Telefonszám:
06-1-338-41-86, weboldala: www.diszpécserportal.hu
Közlekedés: Ha a közúton elakadunk a 06-30-336-7710 telefonszámon sms-ben bejelentést tudunk tenni a
Magyar Közút Kht. diszpécserszolgálatának.
Egyéb esetek: Szükség esetén pedig hívják az önkormányzat ügyeleti számát, a 06-20-548-44-03 vagy a
központi 112 –es segélyszámot.
Egyéb közérdekű számok: Központi segélyhívó: 112, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség:107

A REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY

HÍREI

Alapítványunk ötödik éve szervez Remeteszőlős családjainak közösségi programokat, melyeket – a
visszajelzések szerint - mindig nagyon várnak a résztvevők. Idén igyekeztünk a hagyományos, évről-évre
visszatérő programok mellett újakkal előrukkolni a megújulás jegyében.
2012 második félévét szeptemberben az Önkormányzat által szervezett falunappal indítottuk, ahol
kézműveskedtünk remeteszőlős kis művészeivel, valamint a legifjabbaknak játékos zenés foglalkozást, Sünizenét tartottunk. Egy verőfényes októberi szombat délelőttön bolhapiacot szerveztünk a Bodzaligetben, ahova
mindenki elhozhatta kiárusításra szánt ruháit, könyveit, gyerekjátékait, saját készítésű kincseit. Minden
várakozásunkat felülmúlta a vásárra érkező árusok és vásárlók száma: a pihenőparkot betöltötte a vásári
forgatag. Tavasszal várhatóan ismét szervezünk bolhapiacot, addig is lehet gyűjtögetni az eladásra szánt
portékákat! Novemberi programunk, a „Tök jó kalandtúra” az egyik legsikeresebb, a gyerekek által leginkább
várt rendezvényünk. Remeteszőlős legifjabb lakói bátorságukról tettek tanúbizonyságot, amikor a Remeteszurdok sötét erdejében felkeresték az állomásokat és teljesítették az ott rájuk váró feladatokat. Decemberben a
Mikulás nyomába eredtünk egy kirándulás alkalmával, amikor is a hóborította erdőben piros zsákokat is leltünk,
a gyerekek legnagyobb örömére…
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget a sok önkéntesnek, akik az évek során csatlakoztak hozzánk és a
nagyobb szervezői létszámot igénylő programoknál feladatokat vállaltak, megteremtve ezáltal annak
lehetőségét, hogy színesebb, gazdagabb programokat szervezzünk a gyerekeknek. Külön öröm számunkra, hogy
ebben a munkában már nagyobb gyerekek is részt vállalnak, akik ötleteikkel és felelősségteljes részvételükkel
segítik munkánkat.
Ismét itt a tél és a környék madarai számára a kemény, nehéz időszak! A Bodzaligetben – mely tavaly a
környék lakói gondoskodásának köszönhetően elnyerte a "Madárbarát kert" címet - megkezdtük az etetést.
Örülnénk neki, ha egy-egy család vállalná egy hétig, hogy kb. 2 naponta eleséget szór a két etetőbe. Jó program
ez a gyerekeknek is, akik megtanulják a gondoskodást, s hogy felelősséggel tartozunk környezetünk élőlényei
iránt. Feliratkozni a Bodzaligetben kihelyezett táblázaton, vagy e-mailben lehet Magokról gondoskodunk!
2013-ban is szeretnénk folytatni sikeres munkánkat: a hagyományos, mindenki által várt programjaink mellett
mindig lesznek újdonságok is. Továbbra is sokat fogunk együtt kirándulni, kézműveskedni, s nem marad el
legnagyobb rendezvényünk, a gyereknap sem! Aki szeretne e-mailben értesülni programjainkról, az küldjön egy
levelet az info@remetecsemete.com címre!
Mindenkinek meghitt Karácsonyt és békés újesztendőt kívánunk!
Remete Csemete Alapítvány
(www.remetecsemete.com)
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HASZNOS

INFORMÁCIÓK

REMETSZŐ LŐ SIEKNEK

SZERZŐDÉSES FELNŐTT HÁZIORVOS
Orvos: Dr. Koltay Angéla (06-30-587-5087-69)
Rendelő: Nagykovácsi, Száva u. 4..
Telefon: 06-26-355-543
Rendelési idő: H 8-12, K 11-15, SZ 11-15, CS 15-19, P 8-12 vagy 15-19
HÁZIORVOSI ÜGYELET
Ellátó: Főnix-Med Zrt.
Rendelő: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Rendelési idő: H-P 19-8 óra, SZ-V folyamatos
Telefon: 06-23-451-731, 451-920
SZERZŐDÉSES GYERMEK HÁZIORVOS
Orvos: Dr. Cesko Izabella (Mobil: 06-30-491-68-33)
Rendelő: Remeteszőlős. Polgármesteri Hivatal (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.)
Telefon: 06-26-355-293
Rendelési idő: Csütörtök 9,30-10,30 óráig (rendelési időn túl: doktornővel egyeztetett időben)
Sürgős eset: Szent János Kórház, Gyermekgyógyászat
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Telefon: +36 1 458 4500 / 4522 mellék
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Védőnő: Sinkó Márta (Mobil: 06-30-599-00-15)
Rendelő: Remeteszőlős. Polgármesteri Hivatal (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.)
Telefon: 06-1-398-75-43
Tanácsadás várandós kismamáknak: Kedd 9,00-11,00 óráig
Tanácsadás kisgyermekeknek (0-16. év) és szüleiknek: Kedd 11,00-12,00 óráig
SZERZŐDÉSES FOGORVOS
Orvos: Dr. Zsigmond Lívia (Mobil: 06-20-477-55-53)
Rendelő: Nagykovácsi, Száva u. 6.
Telefon: 06-26-355-339
Rendelési idő: H, SZ, P 8,00-13,00 óráig, K, CS 13,00-19,00 óráig
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, SZOCIÁLIS KÖZPONT
Szervezet: Városi Napos Oldal Szociális Központ
Rendelő: 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy Zs. Tér 1.
Telefon: 26-330-310 vagy 26-530-158
ÁLLATORVOS

Állatorvos: Dr. Lakos Eszter (30-568-00-75)
Rendelő: Budapest-Adyliget Szent István u. 8.
Rendelési idő: H-P 17-19 óráig
SZERZŐDÉSES GYEPMESTER
Név: Csavar Attila
Cím: 2045 Törökbálint, Aranyeső u. 1.
Tel: 06-30-325-42-74
KÖRZETI RENDŐR
Kürtösi Pál (Tel: 06-70-327-63-68)
KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ
Ilarion Lóránt (Tel: 06-20-548-44-03)

12

2012. december

Lakossági szolgáltatók
ELMű Rt.
Ügyfélszolgálat: Eurocenter, 1037 Budapest,
Bécsi út 154.
Telefon: 06-40-38-38-38
Közvilágítás hibabejelentés: (1)-398-75-43
(Polgármesteri Hivatal)
Falugazdász
Marosi Gusztáv
Telefon: (30)-203-1550
Legközelebbi gyógyszertár
Cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 76.
Telefon: (26)-355-966
POSTA
Cím: Nagykovácsi, Kossuth L. u. 26.
Telefon: (26)-389-144, 389-187
Nyitva tart: H 8-17, K, SZ, CS 8-15, P 8-18
MOZGÓPOSTA
Cím: Remeteszőlős, Pataksétány 66. (12 km-kő)
Nyitva tartás: H-P 9,30-10 óráig
Szolgáltatások: levél-, csomag- és pénzfeladás

Hivatalok
ÁNTSZ Budakörnyéki Városi Intézete
1117 Bp. Karinthy F. u. 3.
Telefon: (1)-385-1406
Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző
Állomás
Cím: Érd, Felső u. 39.
Telefon: (20)-556.34.30
NAV Pest Megyei Igazgatóság a
XIII. Váci út 48/c,d
Telefon: (1)-269-8888
Budakörnyéki Bíróság
1446 Bp. Thököly u. 97.
Telefon: (1)-467-6200
Levélcím: 1443 Bp. Pf: 177
Pest Megyei Bíróság
1146 Bp. Thököly u. 97-101.
Budakörnyéki Földhivatal
1035 Bp. Lajos u. 160-162.

Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Cím: Érd, Fehérvári út 63/b-c.
Telefon: (23)-363-249, 363-251
Ügyfélfogadás: H: 12,30-18,30, K, SZ, CS: 8,00-14,30, P
8,00-12,00 óráig
Hibabejelentés ivóvíz- és csatornahálózat:
(23)-365-461, 365-921
Magyar Kémény Kft.
Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b.
Telefon: (70)-377-4104
Web: http://magyarkemeny.hu/
Saubermacher Bicske Kft.
Cím: Bicske, Csákvári út 45.
Ügyfélfogadás: SZ 10,00-11,00 óráig
Telefon: (22)-350-111
Körzeti ügyfélszolg: Pilisvörösvár, Fácán u. 44.
Telefon: (26)-330-244
FŐGÁZ Rt.
Legközelebbi ügyfélszolgálat:
Észak-budai ügyfélszolgálati iroda
Cím: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. (Vásárcsarnok)
Ügyfélszolgálat: H-P: 9,00-19,00 óráig
Telefonos ügyfélszolgálat: (40)-474-474 (H-P 8,00-16,00
óráig)
Gázszivárgás bejelentése: (1)-477-1333 (éjjel-nappal)
Rendőrség
Budakeszi Rendőrörs
2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.
Telefon: (23)-450-007
Ügyfélfogadás: H: 8,30-12,00, 13,00-15,30; Cs: 8,3012,00 és 13,00-16,30
Budaörsi Rendőrfőkapitányság
2040 Budaörs, Szabadság u. 160.
Telefon: (23)-420-271, (23)-420-055
Közlekedési ügyintézés: H: 8-15.30-ig, Sz: 8-16-ig
Idegenrendészet: H és Cs: 8.30-12-ig
Fegyver és engedélyezés: H-P: 8.30-11.30-ig és 13.0016.30-ig
Tűzoltóság

Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete
Telefon: 06-70-387-9999
Érd Város Hivatásos Tűzoltósága
2045 Törökbálint, Pf: 17.
Telefon: 06-23-335-505

Egyházak
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Telefon: (1)-250-2570
Ügyfélszolgálat: 06-1-368-6016
Ügyfélfogadás: H, Sz: 8,30-16,00 P: 8,30-12,00
Közjegyző
2092 Budakeszi, Fő u. 136.
Telefon: 06-23-457

Nagykovácsi Római Katolikus Egyházközség
Cím: Nagykovácsi, Kossuth u. 113.
Plébános: Kemenes Gábor (06-20-971-74-85)
Telefon: 06-26-389-817
Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség
Cím: Nagykovácsi, Tisza István tér 7.
Lelkész: Varga Róbert (06-20-917-58-88)
Telefon: 06-26-355-517

Pest Megyei Illetékhivatal
1149 Bp. Pillangó u. 10.
Telefon: 06-1-221-3771
Pest Megyei Munkaügyi Központ
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.
Telefon: 06-23-441-920
Ügyfélfogadás: H-SZ: 8-12 és 13-15-ig, P: 8-11ig
Okmányirodai ügyintézés
Cím: Budakeszi Dózsa Gy. tér 25.
Telefon: (23)-457-700, 457-553, 457-552

Tisztelettel kérjük, hogy ellenőrizzék a
házi kedvencek (kutyák, macskák)
veszettség elleni oltásának
esedékességét.

Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség
Cím: Budapest, II. ker. Zsíroshegyi út 47.
Lelkész: Fodor Viktor
Telefon: (1)-397-54-03
Magyarországi Zsidó Hitközség , Budai Körzet
Cím: Budapest, II. ker. Frankel Leo út 49.
Rabbi: Verő Tamás
Telefon: (1)-326-14-45

Településünkkel kapcsolatos kérdését, kérését, ötletét
szívesen várjuk az info@remeteszolos.hu
elektronikus levelezési címre!
Amennyiben igényli, hírlevélben tájékoztatjuk a
településen történtekről illetve a Képviselő-testület
munkájáról. Ehhez kérjük, jelentkezzen be a fenti email címen!
Remeteszőlős Község Önkormányzata

Minden kedves gyermeket és felnőttet szeretettel várunk
2012. december 23-án 17 órakor tartandó
közös karácsonyi gyertyagyújtásra, csillagszórózásra, éneklésre és játszásra
a Patak sétány - Madár utca sarkán lévő keresztnél.
Itt megláthatjátok a betlehemi jászolt is
melyben jó szívvel várjuk a kis Jézust (akinek a születésnapját ünnepeljük) Karácsony estéjén.
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Remeteszőlősi vállalkozók hirdetései

ingatlaniroda
Remeteszőlős, Nagykovácsi, Solymár

ingatlanközvetítés felsőfokon
Nagykovácsi, Kossuth L. u.9.
06-26-389-226, 06-20-235-69-49, 06-30-415-8209,

nyitva: hétköznap 10 – 18 óráig, szombaton
13 óráig

www.domusimmo.hu
Szertettel várja Önöket
a remeteszőlősi gyógyszerész család által
alapított

Szent Sebestyén
Gyógyszertár
Cím:2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 76.
KÖLTSÉGSPÓROLÁSI LEHETŐSÉG
Dinnyés István remeteszőlősi lakos előre egyeztetett
időpontban szívesen átnézi, hogy mennyit tudna mobil
és vezetékes telefonköltségein lefaragni a 2013-as
évben.
Tel: 06-20-269-26-53

Fogtechnikus
Fogsorjavítás, készítés a
Banka utcában
Telefon: 20-970-69-95
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Dr. Tóth Balázs ügyvéd

PolgáriPolgári- és
és családjogi
családjogi ügyek,
ügyek,
Kereskedelmi-,
Kereskedelmi-, fogyasztóvédelmi
fogyasztóvédelmi jogi
jogi ügyek
ügyek
Gazdasági
Gazdasági társaságok
társaságok és
és társadalmi
társadalmi szervezetek
szervezetek
alapítása
alapítása
Szerződések
Szerződések és
és egyéb
egyéb okiratok
okiratok szerkesztése
szerkesztése
Közbeszerzési
Közbeszerzési tanácsadás
tanácsadás és
és közbeszerzési
közbeszerzési
eljárásokban
eljárásokban való
való teljes
teljes körű
körű közreműködés
közreműködés
ajánlatkérői
ajánlatkérői és
és ajánlattevői
ajánlattevői oldalon
oldalon
Hivatalos
Hivatalos közbeszerzési
közbeszerzési tanácsadás
tanácsadás
Ingatlanok
Ingatlanok közvetítése,
közvetítése, adás-vétel
adás-vétel teljes
teljes körű
körű
ügyintézése
ügyintézése
Tel.:06-30-9315599
Tel.:06-30-9315599
E-mail:
E-mail: dr.
dr. balazs.
balazs. toth@gmail.com
toth@gmail.com
Áldott
Áldott Karácsonyt
Karácsonyt és
és Boldog
Boldog Újesztendőt!
Újesztendőt!

DLH
AUTÓKLINIKA
Teljes körű
szerviz

Bosch diagnosztika
Klíma töltés – javítás
Vizsgáztatás
Gumiszerelés- javítás
Szélvédő csere
Karosszéria
Márkaszerviz technológiával,
javítás
biztosítási ügyintézéssel
Kipufogó javítás
Domonkos László (2090 Remeteszőlős Sirály utca 24.)
Nyitva tartás: 8-17 óráig
Tel: 26-356-293, 20-80-33-222

Szeretettel várom Önöket az Adyligeti
Szeretettel várom Önöket az Adyligeti
Állatorvosi Rendelőben, a következő
Állatorvosi Rendelőben, a következő
szolgáltatásokkal:
szolgáltatásokkal:
röntgen, ultrahang (háznál is), vakcinázás,
röntgen, ultrahang (háznál is), vakcinázás,
féreghajtás, labordiagnosztika (vér, vizelet,
féreghajtás, labordiagnosztika (vér, vizelet,
mikrobiológiai vizsgálatok), ivartalanítás és
mikrobiológiai vizsgálatok), ivartalanítás és
kisebb műtétek, nagycsaládos kedvezmény 3
kisebb műtétek, nagycsaládos kedvezmény 3
vagy több beteg ellátása esetén
vagy több beteg ellátása esetén
Cím: Budapest-Adyliget, Szent István u. 8.
Cím: Budapest-Adyliget, Szent István u. 8.
Rendelés: hétfőn 10-12, szerda 17-19, péntek
Rendelés: hétfőn 10-12, szerda 17-19, péntek
17-19 17-19 Kérésre házhoz megyek!
Kérésre házhoz megyek!
Telefon: 06-30/568-0075
Telefon: 06-30/568-0075
Honlap: www.adyligetirendelo.hu
Honlap: www.adyligetirendelo.hu

A NAGYBOLDOGASSZONY HÁZ Idősek Otthona festői
szépségű erdőkkel koszorúzott községben található a Pilis
szívében.
Intézményünk önellátásra nem vagy részben képes, minimum
4 óra ápolást – gondozást igénylő vagy demenciával élő
lakóink számára igyekszik biztonságos és nyugodt
életfeltételeket, személyre szóló, egyéni szükségletekhez
igazodó, teljes körű ellátást, ápolást – gondozást nyújtani.
Feladatunknak tekintjük, hogy az igények kielégítése mellett
nyugodt, békés, boldog életet biztosítsunk lakóinknak a
legbarátságosabb tárgyi és személyi feltételek mellett.
BIZALOMMAL VÁRJUK ÖNT!
Érdeklődni lehet telefonon egyeztetett időpontban hétfőtől
péntekig 8-16-ig az alábbi elérhetőségek egyikén:
Címünk: 2081 Piliscsaba, Kálmán király útja 15.
Telefonszámunk: 06-26-575-540 vagy 06-30-302-3082, 06-30939-3790

dr. Lakos Eszter
dr. Lakos Eszter

Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester
2012. december
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