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Boldog, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk 
Községünk minden kedves lakosának,  

üdülőtulajdonosának  
és minden 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 kíván! 

Képviselő-testület 

Szathmáry Gergely polgármester 

Kőhalmi Alajos alpolgármester 

Herold István képviselő 

Petneházy Gábor képviselő 

dr. Tóth Balázs képviselő 

Önkormányzati Hivatal 

dr. Darvas-Hammer Szilvia igazgatási vezető-tanácsos 

Földi Marianna pénzügyi vezető 

Farkas Viktória adóügyi előadó 

Tarcsainé Hompóth Judit igazgatási vezető-tanácsos 

Sinkó Márta védőnő 

Ilarion Lóránt közterület-felügyelő 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

2016. MÁRCIUS 25-IG SZÜLETETT HATÁROZATOK 

Határozat száma Határozat címe 

1/2016. (I.25.) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

2/2016. (I.25.) a BKK Zrt. agglomerációs közlekedésről szóló tájékoztatásáról 

3/2016. (I.25.) a 2016. évi költségvetés előkészítéséről 

4/2016. (I.25.) az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

5/2016. (I.25.) a Helyi Esélyegyenlőségi Programról 

6/2016. (I.25.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

7/2016. (I.25.) az országgyűlési képviselői javaslatról 

9/2016. (II.12.) a Remeteszőlős, belterület 47 hrsz-ú ingatlan szabályozási lehetőségeiről 

10/2016. (II.12.) a település bemutatása drónra szerelt kamerával kérdésköréről 

12/2016. (II.29.) Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásról 

13/2016. (II.29.) a 47 helyrajzi számú ingatlan szerkezeti tervben történő besorolásáról 

14/2016. (II.29.) a 44 helyrajzi számú ingatlan szerkezeti tervben történő besorolásáról 

15/2016. (II.29.) a 11104. számú út és a Vénusz utca csomópontjában kialakítandó körforgalom területének 

kijelölése a szerkezeti tervben 

16/2016. (II.29.) a BKK Zrt. 2015.október - december havi beszámolójáról 

17/2016. (II.29.) az Önkormányzati Hivatalra kialakítható mobil tetőről 

18/2016. (II.29.) a Ponty utcai játszótér rekonstrukciójára vonatkozó árajánlat kérésről 

2016. MÁRCIUS 25-IG SZÜLETETT RENDELETEK 

Rendelet száma Rendelet címe 

1/2016. (I.25.) a közterületek használatáról 

2/2016. (II.12.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

3/2016. (II.29.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

4/2016. (II.29.) az építményadóról és a telekadóról szóló 8/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5/2016. (II.29.) a helyi iparűzési adóról 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának rendeletei és Képviselő-testületének határozatai megtekinthetők a honlapon 

(www.remeteszolos.hu) és személyesen a Kirendeltségen. 

 Hivatali Kirendeltség: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.  

 Tel./Fax: (06-26) 355-293 

 E-mail: info@remeteszolos.hu 

 

http://www.remeteszolos.hu/
mailto:info@remeteszolos.hu
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AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI HÍREI 

A 2015. ÉVI PÉNZÜGYI ZÁRÁS 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2015. évben az erőforrásainak megfelelő módon gazdálkodott. Bevétel 

tekintetében elmondható, hogy az Állam részéről érkező normatív támogatások aránya csökken (nem arányosan a 

kötelező feladatok számának csökkenésével). Ezt a bevételkiesést az Önkormányzat nem kívánta a helyi adók 

emelésével pótolni, hanem saját működési hatékonyságát igyekezett növelni és működési kiadásait tovább csökkenteni. 

Bár ez a Hivatal leterheltségének további növelését jelentette, a munka eredménye a zárás számaiból jól látszik. A 

2015. évi pénzügyi zárás eredményeit az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 

2015. évi pénzügyi zárás fő számai 

 Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljesítési arány 

Bevétel 96.445 eFt 

(ebből a 2014. évről áthozott összeg: 32.845 eFt) 

106.891 eFt 111.868 eFt 104,66% 

Kiadás 96.445 eFt 

(ebből a tervezett tartalék: 9.609 eFt) 

106.891 eFt 60 387 eFt 

tartalék: 1.551 eFt 

56,49% 

 

A fentiek alapján látható, hogy a 2016. évet – Községünk méretéhez képest – viszonylag nagy áthozott pénzeszközzel 

tudtuk kezdeni. Természetesen ezt az összeget terhelik a 2015. évről áthúzódó kifizetések, mint például a két közúti híd 

előfinanszírozott felújítási költségei, melyet a vis maior pályázat keretében számolunk el a 2016. évben. 

Ezen túl is elmondhatjuk, hogy a 2015. évről áthozott pénzeszköz segíteni fog a 2016. évi pályázatok 

előfinanszírozásában és az önrész kifizetésében. 
 

KÖZSÉGÜNK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletében fogadta el 

településünk 2016. évi költségvetését. A főbb számait a következő táblázatban mutatjuk be. 

 

Megnevezés 

2015. évi eredeti 
előirányzat 

2016. évi eredeti 
előirányzat 

% az előző évi 
előirányzathoz viszonyítva 

Költségvetési Bevételek 96 445 115 493 120% 

I. Önkormányzat közhatalmi  bevétele 38 900 38 885 100% 

     2.1 Illetékek       

     2.2 Helyi adók 35 250 35 680 101% 

     2.3. Átengedett közp. adók 2 900 2 805 97% 

     2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev. 750 400 53% 

II. Működési célú támogatások 14 674 18 161 124% 

1. Költségvetési támogatás 12 881 15 521 120% 

    1.1. Általános támogatás összesen 9 709 10 603 109% 

    1.2. Egyéb kötelező feladatok  0 0   

    1.3. Települési önk. szoc.feladata.i ellátása 1 972 3 718 189% 

    1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok  1 200 1 200 100% 

 2.  OEP-től átvett pénzeszköz 1 793 2 640 147% 

III. Felhalmozási célú támogatások 0 0 0% 

1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 0 0   

2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások  0 0 0% 

3. Működési bevételek       

IV. Működési bevételek 0 1 000   

1. Támogatás értékű bevétel       

2. Működési célú támogatások bevétele 0 1 000   

 
      

V.Működési bevételek 0 0 0% 

VI. Működési célú és felhalmozási bevételek 10 029 101 1% 

1. Egyéb működési bevételek 10 029 101 1% 

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0% 

VII. Előző évi költségvetési maradvány 32 842 57 346 175% 

1. Előző évi pénzmaradvány 32 842 57 346 175% 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 96 445 115 493 120% 



4 

1. Személyi juttatások 13 485 17 013 126% 

2. Munkaadót terhelő járulék 2 930 3 700 126% 

3. Dologi kiadások 38 710 51 479 133% 

4. Szoc. segély 1 258 3 270 260% 

5. Támogatás értékű kiadás 23 841 15 587 65% 

6. Felhalmozási kiadások 4 212 17 968 427% 

7. Általános tartalék 9 094 3 455 38% 

8. Normatív előleg 515 621 0% 

9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek 2 400 2 400 100% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 96 445 115 493 120% 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozóan nem változtatott sem a helyi adók 

mértékén, sem a kedvezményrendszeren. 

Ennek megfelelően a 2016. évre vonatkozó, az ingatlanhoz kapcsolódó adók mértékei a következők: 

Építményadó: 450 Ft/m2/év  Telekadó: 180 Ft/m2/év 

 

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) alapján a 2016. évi helyi adó befizetésének határideje folyó év március 19., illetőleg szeptember 17. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az Art. egyértelműen az Adózó kötelezettségévé teszi mindenféle adózással 

kapcsolatos változás bejelentését. A változás bejelentése a változást követő 15 napon belül kötelező. A földhivatali 

nyilvántartásban bekövetkezett változások pl. címváltozás bejelentése adózói kötelezettség, nem teljesítés esetén az 

Art. szankcionálja. 

Megkérjük a tisztelt adózókat, hogy banki átutalás esetén az adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint 

tüntessék fel a befizető azonosítót, így elkerülhetővé válik, hogy az Art rendelkezései szerint a beazonosítatlan 

befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön. 

 

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. Az adó mértéke személyszállító gépjármű esetében a következő: 

0-3 éves gépkocsi 4-7 éves gépkocsi 8-11 éves gépkocsi 12-15 éves gépkocsi 16 évnél idősebb gépkocsi 

345 Ft/kW 300 Ft/kW 230 Ft/kW 185 Ft/kW 140 Ft/kW 

 

 

A helyi iparűzési adó mértéke 1,4%, mely szintén alacsonyabb a törvényben rögzített maximális értéknél (2%). Ezen 

adónem bevallási határideje: 2016. május 31. 

 

A helyi adók bankszámlaszámai: Építményadó:  11742001-15566678-02440000 

Telekadó:  11742001-15566678-02510000 

Helyi iparűzési adó: 11742001-15566678-03540000 

Gépjárműadó:  11742001-15566678-08970000 

Késedelmi pótlék: 11742001-15566678-03780000 

Bírság:   11742001-15566678-03610000 

 

Amennyiben a fenti adókkal kapcsolatban kérdése van, vagy esetleg a bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, 

kérjük, keresse fel a Remeteszőlősi Hivatali Kirendeltséget ügyfélfogadási időben. 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.  

mailto:ado@remeteszolos.hu
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ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényi szabályozások változása miatt több helyi 

rendeletét felülvizsgálta, aktualizálta. Ezek közül több olyan rendelet van, amely karakteresebb módon határozza meg 

az együttélés szabályait. Ennek részleteit az alábbiakban ismertetjük. 

 

1/2016. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL 

Láthatóan Remeteszőlős Község területén újra egyre több építkezés, átalakítás kezdődött meg. Ennek örömteli 

eredménye szépülő településünk, azonban árnyoldala a közterületek építkezés közbeni feldúlása, jogosulatlan 

használata és esetenként tönkre tétele. 

A közterület használat feltételeit szabályozó rendelet legfontosabb – és mindenki számára megfontolandó – előírásai a 

következők: 

 A közterület bármilyen típusú használata (pl. konténer, építőanyag tárolás, árusítás, stb.) engedélyköteles 

tevékenység, melyre vonatkozóan a Hivatalnál kell engedélyt kérni. 

 A házi közművek gerinchálózatra rákötésének engedélyeztetése során minden esetben szükséges megkérni az 

érintett közterületre vonatkozó tulajdonosi és kezelői hozzájárulást. A közmű rákötési munkálatok fizikai 

megvalósítása előtt szükséges még beszerezni a munkakezdési engedélyt. Mindezekre azért van 

hangsúlyozottan szükség, mert a bekötések során sok esetben az útburkolat helyreállítási munkái nem, vagy 

csak részben történnek meg. 

 Az építkezésekhez kapcsolódó tehergépkocsik (12 tonna fölött) csak a megfelelő engedélyek birtokában 

hajthatnak be Remeteszőlős belterületére. Amennyiben az építési engedélye alapján kiszabott úthasználati díjat 

az engedélyes befizeti, akkor biankó behajtási engedélyt kap a munkálatok idejére. 

 

3/2016. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL 

Hosszú folyamat után a Képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet 

(későbbiekben: a Rendelet). A helyi jogszabály megalkotása több fordulós testületi egyeztetés, valamint a lakossági 

véleményezés biztosítását követően történt meg. 

A Rendelet azokra a már létező önkormányzati rendeletek szabályozási rendszerére épít, melynek szabálysértési 

alakzatait a 2012. évben vissza kellett vonni, a törvényi változások miatt. Jelen Rendelet tehát a már meglévő 

szabályozásokat húzza alá. Ezeket az alábbiakban mutatjuk be. 

 

 A Rendelet rögzíti, hogy aki a közterületek használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet (az 

előbbi cikkben) 3.§, 5.§ és 7.§-aiban foglaltak valamelyikét megszegi, közösségi együttélés szabályait sértő 

magatartást valósít meg. 

 A Rendelet visszautal a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (I.28.) önkormányzati rendelet 14.§-

ában és a 29.§ (1) bekezdésében foglalt szabályokra, mely szerint 

o Kötelező az ingatlanon keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtése, elszállíttatása, illetve 

a hulladékszállítási kötelező közszolgáltatás igénybe vétele. 

o Az Önkormányzat tulajdonában álló, a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetbe csak a 

közterületen keletkezett hulladékot lehet elhelyezni. 

 A Rendelet visszautal a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 14/2004. (VII.15.) önkormányzati rendelet 5.§-10.§-aira, melyek szerint: 

o Az ingatlan előtti közterület (járda, zöldfelület, árok) karbantartása kötelező. 

o Az ingatlantulajdonosnak szükséges az épületét, telekingatlanát tisztán tartani. 
o A telek előtti közterület síkosságmentesítése az ingatlantulajdonos feladata. 

o A közterületi burkolatot, illetve a közterületi műtárgyakat, utcabútorokat megrongálni vagy 

beszennyezni tilos. (Ebbe beleértendő az ebek által okozott szennyezés eltávolítása.) 

 A Rendelet kimondja, hogy az avar és kerti hulladék égetésről szóló 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet 

2.§-3.§-aiban foglalt szabályokat be kell tartani, a következők szerint: 

o a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti zöldhulladék égetése március 15. és április 15. között, 

illetve október 15. és november 15. között csak hétköznapokon 8.00 – 17.00 óra között lehetséges, az 

év egyéb időszakában kerti hulladék égetése tilos. 

o Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 

o Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem 

szabad. 

o Égetni csak az adott ingatlantulajdonos saját telkén szabad (közterületen nem). 
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 A Rendelet utal a zajártalom elleni védekezés szabályairól szóló 16/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet 4.§-

5.§-aiban foglalt szabályokra, a következők szerint: 

o A nappali (06.00-22.00 óra között) időszakban egy órát meghaladó, valamint az éjszakai (22.00-06.00 

óra között) időszakban bármilyen időtartamú közterületi rendezvény megtartása során hangosító 

berendezést üzemeltetni csak engedély alapján szabad. 

o Kertekben, kiskertekben kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenység (motoros fakivágás, 

kertitraktor járatás, fűnyírás, stb.), valamint építési telken, építési- és közterületen, továbbá egyéb 

ingatlanon zajjal járó építési, ipari, szerelési és egyéb munka hétköznapokon 8.00. és 17.00. óra között, 

szombaton délelőtt 9.00 és 12.00 óra között engedélyezett. 

 A Rendelet rögzíti, hogy a környezet védelméről szóló 10/2006. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-30.§-

aiban foglalt szabályok megszegése közösségi együttélés szabályainak megsértését jelenti. A kötelezettségek: 

o A közterületek védelme, tisztántartása 

o A vizek védelme, tisztántartása 

o A levegőtisztaság védelme (égetés, közlekedés, fűtés, parlagfű elleni védelem, stb.) 

o Zöldfelületek védelme (pl. közterületi fakivágás) 

 A Rendelet kimondja, hogy a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet 

2.§-6.§-aiban foglalt szabályok be nem tartása jogellenes. Ennek főbb elemei: 

o 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtása csak 

engedéllyel lehetséges. 

o A nem engedélyköteles tevékenységekhez köthető tehergépjárművek úthasználatára vonatkozó 

behajtási engedély rendszám(ok)hoz kötve adható ki, behajtási díj ellenében. 

o Az építési vagy bontási engedélyköteles tevékenységek esetében az építtetőnek úthasználati díjat kell 

fizetni, az építendő épület hasznos területe alapján.  Az úthasználati díj megfizetésnek igazolása után 

az építtető részére bianco (rendszám nélküli) behajtási engedély adható ki.  

 

A közösségi együttélés szabályait megszegőkkel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy természetes 

személy esetében kétszázezer forintig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

esetében két millió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 

A fenti szabályok a békés egymás mellett élést szolgálják, ezért kérjük, elsősorban ennek érdekében tartsák be a 

Rendelet előírásait. Bízunk benne, hogy a lehető legkevesebb esetben kell a bírságolás eszközéhez nyúlni. 

 

 

HELYI HÍREK 

KÖZSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást továbbra is a Depónia Kft. végzi, a következő rend szerint: 

 kommunális hulladék szállítása hetente (szerda) 

 házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (havonta egyszer) 

 díjmentes zöldhulladék gyűjtés évente két alkalommal (novemberben) 

 díjtalan rugalmas lomtalanítás 2016.03.01. - 2016.10.31. között, előzetes igénybejelentés alapján  

 szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetése az Önkormányzat udvarán 

A fenti szolgáltatásokat természetesen az veheti igénybe, aki hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik! Fontos 

változás van a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben, mivel az új időpontban fog történni, a következők szerint: 

 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2016. évi szállítási napjai (mindig szerda!) 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

13. 10. 9. 6. 4. 1. 13. 10. 7. 5. 2. 14. 

 

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyet intézne, úgy azt a következő elérhetőségeken 

keresztül teheti meg: 

 

 Honlap: www.deponia.hu 

 Cím: Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

 Tel.: 22/504-412, 507-419, Fax: 22/507-420 

 E-mail: ugyfel@deponia.hu  

Budakeszi Ügyfélszolgálat: 

 Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 105. (Művelődési Ház) 

 Nyitva tartás: csütörtök 9-13 óra 

 

http://www.deponia.hu/
mailto:ugyfel@deponia.hu
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ÚTKARBANTARTÁS 

A remeteszőlősi belterületi utak fejlesztéseinek köszönhetően tovább csökkentek a burkolatlan vagy erősen 

amortizálódott burkolt útszakaszok. Az új építésű utak jól viselték az idei telet is, azonban a fennmaradó utcákat az 

elmúlt hónapok csapadékos és fagyos időjárása erősen megviselte.  

Ez különösen érvényes a meredek utcákra, melyeket nem csak az időjárás visel meg, hanem az a tény, hogy az amúgy 

nem túl erős aszfalt már elöregedett rajtuk, ráadásul az útalappal is vannak problémák. 

A télen kialakult kátyúk, illetve a járhatóságot veszélyeztető úthibák javítását az aszfaltkeverők beindítása után rögtön 

megkezdtük, így március 24. óta zajlik a kátyúzás a Község területén. A tervek szerint legkésőbb április végén a 

munkálatok befejeződnek. 

 

KÖZTERÜLETEK KASZÁLÁSA 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is közmunkások bevonásával 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 

Öröm látni, hogy sok kutyabarát lakik Remeteszőlősön. A kutyasétáltatás során személyes ismeretséget köthetünk az itt 

élőkkel. A találkozás a legtöbb esetben örömteli és barátságos esemény, azonban néha konfliktus alakul ki. Ennek 

elsődleges oka, hogy a sétáltatás során a kutyák nincsenek megfelelően kontroll alatt. Fontos látnunk, hogy – a békés 

együttélés okán – szükséges betartani azokat a szabályokat, mely a kutyával és a kutya nélkül élők viszonyát jó 

békességben tartja. 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy ismét módosították a Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet. Ez jelentős mértékben befolyásolja az ebtartással kapcsolatos előírásokat, 

mely közül kiemelt fontosságú a 17.§, a következők szerint: 

17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. 

(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy 

miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának 

ismerete esetén kell. 

 

Ez jelentős változás, hiszen eddig a jogszabály a gazdától az eb felügyeletét várta el, de mostantól már a belterület 

közterületén kötelező a póráz! A fentiek alapján a kutyusok sétáltatását eszerint végezzék! 

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy mostanában több kutya sétál szabadon (és önállóan) a közterületen. 

Valószínűleg a tavaszi tüzelési időszak miatt egyre több kan kutya szökik meg otthonról és keresi fel szíve 

választottját. Ez többször vezetett a kutyák összeverekedéséhez, sőt a járókelők veszélyeztetéséhez. 

Ezt tapasztalva hangsúlyozottan kérjük Önöket, hogy a kutyáikat tartsák olyan körülmények között, hogy azok ne 

tudjanak megszökni! A problémák megszüntetése, elkerülése és megelőzése érdekében Remeteszőlősön többször meg 

fog jelenni a gyepmester belterületen a szükséges hatósági kísérettel és a közterületen felügyelet nélkül 

szaladgáló kutyákat be fogja fogni, majd elszállítja! Kérjük a fentiek komolyan vételét, mindenki érdekében. 

 

Sajnálatos módon külön említést kell tennünk az ebek által okozott közterületi szennyezésről is. Az állatok védelméről 

és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5.§-a 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. Mivel az elmúlt években több 

hulladékgyűjtőt telepítettünk a közterületre, ezért ilyen típusú nehézségbe nem ütközik a szabály betartása, persze egy 

kis gyűjtőzacskó igénybevétele mellett. Amennyiben ezt nem teszik meg nem csak a környezetet szennyezik, 

hanem szabálysértést is elkövetnek! 
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BALESETVESZÉLYES KANYAR A NAGYKOVÁCSI ÚT VÉNUSZ UTCAI KERESZTEZŐDÉSBEN 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a KEOP-1.2.0/09-11 azonosítószámú pályázatára támogatást nyert, melynek 

keretében – többek között – a Nagykovácsi út (11104 jelű országos közút) burkolata is felújítására került. A felújítást 

követően a Rácski telepi kanyarnál (Vénusz utcai csomópont) radikálisan megnövekedett a közúti balesetek száma. A 

2016. január-februári időszakban 50 nap alatt 22 baleset történt, több könnyű, súlyos sérülttel és sajnálatos módon egy 

halálos áldozat is volt. 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 2016. február 5-én lekérte a hivatalos baleseti statisztikát a Pest Megyei Rendőr-

Főkapitányságtól és az adatok kézhezvételekor megtette a bejelentést a közút kezelőjénél, a Magyar Közútnál és 

kezdeményezte egy helyszíni bejárással egybekötött ellenőrzés megvalósítását. 

 

A bejelentést követően további balesetek történtek, így a 2016. február 24-i bejáráson már ennek tudatában kellett 

dönteni a beavatkozásról. A Magyar Közút, a Rendőrség, Nagykovácsi Önkormányzata, Remeteszőlős 

Önkormányzata, a kivitelező és a műszaki ellenőr részvételével tartott egyeztetésen megállapításra került, hogy az 

útburkolat síkossága oly mértékű, hogy szükséges az azonnali beavatkozás elvégzése. A Magyar Közút előírta az 

azonnali mikromarás elvégzését a kanyarban, valamint sebességkorlátozást vezetett be a veszélyes útszakaszra. 

Mivel az út műszaki átadása még nem történt meg, ezért a kivitelező saját hatáskörben aznap elvégezte az érdesítést az 

útburkolaton. Ebben segítségükre volt a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitánysága, aki két 

rendőrautót bocsátott rendelkezésre, a berendezés ideszállításának biztosítására. 

 

Az egyeztetésen rögzítésre került, hogy mind a kivitelező, mind a Magyar Közút mintát vesz az aszfaltból és elvégzi 

annak minősítési vizsgálatát. Ennek eredményei a további beavatkozási feladatokat meg fogják határozni.  

Mindemellett a tárgyaláson rögzítésre került, hogy a balesetveszélyes kanyarban szükséges a kopóréteg cseréje, új 

burkolat kialakítása (nem fehér aszfaltból). 

 

A beavatkozást követően nem történt baleset, ami jó hír. A csúszásveszély így csökkent, viszont a burkolati zaj 

megnőtt. Mindezek alapján tisztelettel kérjük az érintett lakosok türelmét és megértését, de a balesetveszély azonnali 

csökkentése érdekében olyan beavatkozást kellett végezni az úton, ami a zajszint ideiglenes emelkedésével járt! Az új 

kopóréteg felvitelét követően (a kivitelező vállalása szerint legkésőbb március 31-ig) ez a fokozott zajhatás meg fog 

szűnni. 

 

Emellett nem győzzük hangsúlyozni szilárd meggyőződésünket, hogy a Nagykovácsi út (11104. sz. országos közút) 

Vénusz utcai csomópontjának balesetveszélyes mivoltja csak akkor szüntethető meg, ha a kanyarban az ívkorrekciót 

elvégeznék,0 és egy körforgalmat alakítanának ki. Ezzel 10.000 ember biztonságos közlekedési feltételét teremtenék 

meg. Ebben elvi-szakmai egyetértését fejezte ki a közút kezelője, a Magyar Közút Nzrt. Pest Megyei Igazgatósága és a 

Pest Megyei Rendőrség Budaörsi Rendőrkapitánysága is. 

Mivel a Nagykovácsi út állami tulajdonú közút, ezért a beruházási joggal csak az Állam megbízott szervezete bír. Az 

esetleges megvalósítást segítendő a balesetveszélyes csomópont átalakítására vonatkozó tanulmányterveket 

Remeteszőlős és Nagykovácsi Önkormányzatai már a 2008. évben elkészítették, de azóta sajnos nem sikerült érdemben 

előre lépni az ügyben. 

A kérdést felkarolta Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőnk, ezért bízunk abban, hogy ebben pozitív 

változások lesznek. 

 

 

FEJLESZTÉSI TERVEK 

VÉNUSZ UTCA BURKOLATÁNAK REKONSTRUKCIÓJA 

A Vénusz utca az egyik legforgalmasabb bejárónk, mely még nem került felújításra. A 12-es és a 13-as kilométerkőnél 

a bejárók már megújultak. 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy – figyelembe véve az utak jelenlegi 

állapotát és a fajlagos forgalmi terheltségét – a Vénusz utca esetében a legindokoltabb a burkolat-felújítás. Ezt az 

álláspontját a Képviselő-testület már a 7/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában rögzítette. 

A 2015. évben az Önkormányzat benyújtotta a pályázatot a Vénusz utca felújítására vonatkozóan, azonban olyan kicsi 

volt a támogatási keret, hogy az induló 2.300 önkormányzat közül csupán 201 db nyert. Sajnos nem voltunk ezek 

között. 

A Képviselő-testület a fenti fejlesztési tervét fenntartja, ezért 3/2016. (I.25.) önkormányzati határozatában úgy döntött, 

hogy az útépítés költségeit beépíti a 2016. évi költségvetésbe. A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) 

önkormányzati rendelet a bevételi oldalon a lakossági-önkormányzati finanszírozási struktúrát építette be a költségek 

fedezeteként. 
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Az építés előkészítése érdekében történt szakértői bejárás és az előzetes felmérések alapján tételesen rögzítettük az 

elvégzendő feladatokat. Ennek alapján 313 fm hosszú, 3,5-5 m széles és 1.571 m2 felületű út és a csapadékvíz elvezető 

rendszer kiépítésére kértünk árajánlatokat. Az útépítés várható költsége bruttó 15.410 eFt lesz. 

A hivatalos információk szerint a Belügyminisztérium meg fogja hirdetni az „Egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás” című pályázatot, mely keretén belül lehetőség nyílik az önkormányzatok számára a 

belterületi utak és járdák felújítására támogatást kérni. A várható támogatási intenzitás 85% lesz.  

Ezen a pályázaton az Önkormányzat mindenképpen indulni kíván, a Vénusz utcai útrekonstrukció támogatása 

érdekében. A pályázati önrész biztosítása érdekében az Önkormányzat – az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendeletnek megfelelően – az érintett lakossággal együtt kíván működni. 

Az útrekonstrukció nyertes pályázat esetén tud megvalósulni, a 2016. évben. 

 

CSILLAG SÉTÁNY BURKOLATÁNAK REKONSTRUKCIÓJA 

A Csillag sétány Remeteszőlős Község gyűjtőútjának – a Patak sétány – folytatásának tekinthető. A szerkezeti tervben 

a Csillag sétány a Rácski telep gyűjtőútjaként van kijelölve. 

Ez alapján a Képviselő-testület az útfejlesztési koncepcióról szóló 7/2015. (I.26.) önkormányzati határozatában a 

Csillag sétányt az útfejlesztési prioritási lista második helyére sorolta be. 

Az út 220 m hosszú és 4,5 m szélességben kellene burkolattal ellátni. Ez 990 m2 útfelületet jelent. Ennek 

aszfaltburkolattal történő ellátása igen magas összeget jelentene, ezért a műszaki ellenőrünkkel megvizsgáltunk egyéb 

műszaki megoldásokat is. (Pályázati forrás nem remélhető erre az útra.) 

A Csillag sétány síkút ezért itt lehetőség van arra, hogy aszfaltmakadám utat alakítsunk ki. Mivel a Csillag sétány 

útalapja a 2008. évben kialakításra került (vízelvezetéssel), ezért kisebb geometriai korrekciós munkák után a burkolat 

kialakítható, a következő rendben: 

 kátyúzás, útszegélyek geometriai igazítása 

 emulzió szórás két rétegben 

 szórt kőzúzalék záróréteg kialakítása. 
 

Amennyiben a fenti utat nyár elején alakítjuk ki, akkor az út a nyár végére összeaszfaltosodik. (A régi országutak mind 

ilyen technológiával készültek és több évtizedig jól működtek.). Ennek költségei a költségvetésben kezelhetők, ezért a 

Képviselő-testület 3/2016. (I.25.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az útépítés költségeit beépíti a 2016. 

évi költségvetésbe.  

 

PONTY UTCAI JÁTSZÓTÉR 

A Képviselő-testület a költségvetés előkészítése során részletesen megvizsgálta egy, a Ponty utca menti játszótér 

kialakításának kérdését, mely egy játszóvárat, csúszdát és egy kétüléses hintát tartalmazna.  

A beruházást azért látta szükségesnek a Képviselő-testület, mert az oda 2008-ban a lakosság által kihelyezett 

játszóeszközök nem alkalmasak köztéri használatra, ráadásul a műszaki állapotuk sem megfelelő. A szakértői vizsgálat 

azt mutatta ki, hogy az eszközök szabványosítása és jó karba hozása többe kerülne, mint új játszóeszközök telepítése. 

A Képviselő-testület ezek ismeretében beépítette a Ponty utcai játszótér felújítását a 2016. évi költségvetésbe, bruttó 

1,5 millió forint tervezett összeggel. 

A Képviselő-testület 18/2016. (II.29.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy bekéri az ajánlatokat a 

játszóeszközök telepítésére, így reményeink szerint május végére meg fog újulni a Ponty utcai játszótér, megfelelő 

minősítéssel bíró játszóeszközökkel. 

A költségek csökkentése érdekében az előkészítő munkákat (bontás, védőzónák kialakítása) saját hatáskörben 

végezzük el. 

 

KNEIPP ÖSVÉNY A BODZA-LIGETBEN 

A Remete Csemete Alapítvány megkereste a Képviselő-testületet azzal a javaslattal, hogy a Bodza ligetben egy Kneipp 

ösvény kialakításában (és a finanszírozásban is) szívesen együttműködne az Önkormányzattal. 

A Kneipp ösvény (mezítlábas sétaútvonalak) ötlete Németországból, és Ausztriából származik, ahol az elmúlt húsz 

évben számos ilyen létesítmény, illetve túraútvonal létesült. Ez leggyakrabban olyan szegélyezett ösvény, mely 

szakaszokra van osztva és azokban különböző felületek (homok, toboz, parafa, háncs, kavics) találhatóak. Ezen történő 

(esetleg mezítlábas) séta a jó élményen túl jó egészségügyi hatásokkal bír. 

A Bodza liget áttekintése alapján arra jutottunk, hogy kialakítható volna egy olyan nem hosszú (cca. 40 m) ösvény, ami 

a zenélő kutat, az Örkény fülkét és a könyvmegállót kötné össze a patak felőli oldalon, majd a mellette található füves 

területen egy önmagába visszatérő hurkot alakítana ki. A hurokban egy kisebb gyógynövénykertet tudnánk kialakítani 
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jó illatú gyógynövényekből (levendula, kakukkfű, rozmaring, zsálya, izsóp, stb.), melyet adományba megkapna az 

Önkormányzat. 

Az is felmerült, hogy napórát is alakítsunk ki a területen (ehhez a hely ideális), de ez inkább a következő év terve 

lehetne. 

Ennek ismeretében a Képviselő-testület bruttó 350.000 Ft összeget különített el a 2016. évben a Kneipp-ösvény 

megépítésére. 

 

TÁJÉKOZTATÓ UTCATÁBLÁK 

A 2016. évi költségvetési koncepcióban már megemlítésre került az a fejlesztési elképzelés, hogy a Patak sétányon 

elhelyezett fa utcatáblák alá az Önkormányzat olyan képeket helyezne el, melyek a névadó állatokat (bolygókat) 

jelenítenék meg. A kérdés szakmai kiértékelésekor a Képviselő-testület arra jutott, hogy max. A4 méretű műanyag, 

fóliázott táblákon lehetne megjeleníteni az adott állatot, feltüntetve annak nevét és főbb jellemzőit. Ez kb. 20 táblát 

jelentene, mivel fa utcatáblák csak a Patak sétány mentén vannak, a felmenő utcák megjelölésével. 

A Képviselő-testület kalkulált továbbá azzal a ténnyel, hogy a táblák elkészítéséhez egy helyi művész felajánlotta a 

grafikai munkák elvégzését önköltségi áron. 

A Képviselő-testület a grafikai és a nyomdai munkák fedezetére 350.000 Ft-ot különített el. 

 

UNIÓS PÁLYÁZATOK PEST MEGYÉBEN 

A 2014-2020. közötti uniós költségvetési ciklusban ismét jelentős számban jelennek meg fejlesztési pályázatok 

önkormányzatok számára. Ez alól kivételt a Remeteszőlősnek is helyet adó Központi Régió jelent, amely fejlett régió 

kategóriába sorolható, ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP értékének 90%-át meghaladja. 

Ez Budapest statisztikai hatását jelenti a Központi Régióra nézve, aminek Pest Megye érzi igen nagy hátrányát, ahol 

ugyanez az érték 75% alatti. Emiatt a régiós besorolás miatt a rendelkezésre álló források 2014-2020 között 

drasztikusan tovább apadnak, ami elsősorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel Pest megye Budapest nélkül a 

kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható. 

Ez az oka annak, hogy a Központi Régió ketté fog válni és Pest Megye önálló régióvá válik. Ez azonban csak 2020. 

után lehetséges. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a 2014-2020. közötti ciklusban nem igazán remélhető Remeteszőlős számára uniós 

pályázati támogatás, a rendelkezésekre álló források csekély mértéke miatt. Ebben a ciklusban összesen 5 olyan kis 

keretösszegű pályázat kiírása várható a Központi Régióban, mely az Önkormányzatok számára területfejlesztési vagy 

feladat ellátási támogatást jelentene. 

 

Mindemellett szeretnénk megtenni a tőlünk telhető legtöbbet, így Remeteszőlős Község Önkormányzata megvizsgál 

minden olyan pályázati kiírást, amely értelmes fejlesztési feladatok megvalósítását segíti. 

Jelen információink szerint a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” elnevezésű, VEKOP-5.3.2-15 

azonosítóval bíró pályázati kiírás jelöl meg olyan célokat, mely fontosak Remeteszőlős számára. A pályázat kiírója 

Pest megyében 4-6 települést kíván támogatni abban, hogy a kerékpáros-barát fejlesztéseket (pl. Remeteszőlős 

összekötése Budapesttel kerékpárúton), illetve a gyalogosok számára közlekedésbiztonsági beruházásokat (pl. 63-as 

busz megállóinak megközelíthetőségét biztosító járda megépítése) megvalósítson. 

A pályázati feltételek részletes értékelése révén meg kell vizsgálni a Képviselő-testületnek, hogy van-e lehetősége és 

esélye Remeteszőlős Község Önkormányzatának indulni a pályázaton. 

 
 

REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY HÍREI 

 
Április 17-én kulturális programra invitáljuk a családokat: az Erkel Színházban egy szakavatott vezetővel 

lehetőségünk nyílik egy színfalak mögötti látogatásra. Izgalmas történeteket hallhatunk majd és talán még a 

zsinórpadlásra is felmehetünk, ha jól viselkedünk!  

Május elején ismét bolhapiacot szervezünk, már most lehet gyűjtögetni a már mellőzött, de jó állapotban lévő 

használati tárgyakat, ruhaneműket, játékokat, könyveket, konyhai és kerti eszközöket, saját készítésű tárgyakat. 

Reméljük, az időjárás is kedvezni fog a jó hangulatú vásárnak! 

Június első hétvégéjén szeretnénk megrendezni a hagyományos tanévzáró-gyereknapunkat, mely minden évben sok 

résztvevőt vonz. Ennek keretében szeretnénk felavatni idei nagy álmunkat és tervünket: egy mezítlábas ösvényt a 

Bodzaligetben!  

Ezúton is köszönjük a Herold, a Rápolthy, a Varga, a Hajdu, a Túróczy, a Holdampf, a Gellér, a Szabó-Jeszenszki és a 

Lázár családnak, hogy egész télen át etették a Bodzaliget madarait, akik tavaszi dalukkal meghálálják a gondoskodást! 
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Sok kicsi sokra megy – kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Remete Csemete Alapítvány javára! 

Alapítványunk igyekszik Remeteszőlősön a közösségi élet motorja lenni. Izgalmas családi programok szervezése, 

környezetünk szépítése és fejlesztése, a jövő generáció természetközeli és környezettudatos nevelése eddig is fontos és 

örömteli feladat volt számunkra. Terveink közt szerepel a Bodzaligetben egy mezítlábas ösvény kialakítása a 

Remeteszőlősi Önkormányzattal együttműködve.  

Reméljük, hogy eddigi célkitűzéseink és tevékenységünk biztosíték arra, hogy a jövőben is szűkebb lakókörnyezetünk 

fejlesztésén dolgozhatunk az Önök segítségével! 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 18722891-1-13 

A kedvezményezett neve: Remete Csemete Alapítvány 

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja a közösségi életet Remeteszőlősön! 

 

 

SPORTHÍREK 

IFJÚSÁGI OLIMPIKON REMETESZŐLŐSÖN 

Büszkeséggel tölthet el minket, hogy Remeteszőlős ifjú lakosa, Szőllős Barnabás az idén februárban megrendezett II. 

Téli Ifjúsági Olimpián, Lillehammerben kiemelkedő eredményeket ért el, alpesi sí sportágban. 

Barnabás szuperóriás-műlesiklásban a 16., óriás-műlesiklásban pedig a 14. helyet érte el. De a legnagyobb eredményt 

műlesiklásban érte el, ahol bravúros síeléssel a 7. helyen végzett, amely a magyar sísportnak az egyik legkiemelkedőbb 

eredménye.  

Ezúton is szeretettel gratulálunk neki!! Kívánjuk Neki, hogy még sok ilyen szép – vagy ennél még szebb – eredményt 

érjen el sportolói pályafutása során!  

 

PILLANATOK A SÓLYMOK ÉLETÉBŐL: TÉLI TEREMTORNÁK - KÉTSZER VERTÜK AZ ÚJPESTET, DÖNTETLEN A FRADIVAL 

December végén mozgalmas ünnepek előtti focitornák vártak a Sólymokra, mely csapatban több remeteszőlősi 

gyermek sportol. 

Vasárnap U10-eseink a Pénzügyőr B és a Hidegkút csapatának legyőzésével megnyerték a csoportjukat. Az 

elődöntőben nagy csatát vívtunk a Pénzügyör A csapattal, 2:1-re kikaptunk, így a 3. helyért játszottunk, ahol ismét a 

Hidegkút lett az ellenfelünk. 1:1-es döntetlen után a büntetők a házigazdáknak kedveztek, így a negyedik helyen zártuk 

a napot. 

Hétfőn a 2007-eseké volt a főszerep. A csoportmeccseink során legyőztük a Hidegkút FC-t, a Fradi B csapatától 2:0-ra 

kikaptunk, így második helyen jutottunk tovább. Az elődöntőben a Kaposvárral találtuk magunkat szembe, bár 

játékosaink nem szemmagasságban találkoztak a somogyiakkal, bőven egy fejjel nagyobb volt az ellenfél… Nem 

adtunk könnyen magunkat és nagy küzdelemben, balszerencsés góllal 3:2-re kaptunk ki. A bronz mérkőzésen a Fradi A 

csapatával találtuk magunkat szemben. Teljes eufóriában játszottuk végig a mérkőzést és hatalmasat küzdöttek a 

srácok. Egy cserével tudtuk frissíteni a csapatot, a Fradi friss sorcseréket tudott csatasorba állítani, ennek ellenére 

megszereztük a vezetést egy pompás góllal. A Fradi nyomása 5 perccel a vége előtt góllá érett, így 1:1-es döntetlen lett 

a bronzmeccs. Sajnos, ahogy vasárnap, hétfőn sem tudtuk feltenni a koronát a napra, és 2:1-re elvesztettük a 

büntetőpárbajt, így negyedikek lettünk, de rendkívül sok tapasztalatot gyűjtöttünk a meccsekből. Fantasztikus dicséret 

jár a srácoknak, küzdőszellemből és akaratból, és néhol a játékból is jelesre vizsgáztak.  

Remekül indult a keddi nap. A csoportmeccseken stabil, jó játékkal legyőztük a Hidegkutat 2:0-ra, az Újpest B csapatát 

3:0-ra! Miután ők döntetlent játszottak egymással, a jobb gólkülönbséggel a Hidegkúti csapat lépett tovább. Az 

elődöntőben az Újpest A csapata várt ránk. Végig irányítottuk a játékot, meg is lepődött a lila csapat, hogy nem tud 

dominálni a mérkőzésen. Nagy meglepetésre 3:2-re hoztuk a mérkőzést, és a három napos torna utolsó napján végre 

döntőt játszhattunk! Itt ismét összetalálkoztunk a “szomszédvárral”. Sok helyzetet kidolgoztunk, nyomás alatt tartottuk 

az ellenfelet, de a befejezések nem sikerültek, vagy bravúrosan hárított a kapus, aki aztán a torna legjobb kapusa is lett. 

Hiába győztünk a csoportküzdelemben, egyszer nem zártuk le jól a jobb szélt, és egy végigvitt akcióval előnybe került 

a Hidegkút, melyet taktikusan meg is őrzött a mérkőzés végéig, így otthon tartotta a kupát, mi pedig egy ezüstéremmel 

lettünk gazdagabbak. 

Fantasztikus, élménydús 3 napot zártunk, és ezzel az akarattal és motivációval indítjuk a 2016-os szezont! 

 

Hajrá Sólymok!  

Herold István (Nagykovácsi Sólymok SE) 
Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2016.március 


