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Remeteszőlős Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

 

Remeteszőlősi Falunapra 
 

Időpont: 2016. szeptember 3. (szombat) 
 

Helyszín : Az Önkormányzat kertje (Vénusz u. 8-10.) 
 
 

Programok 

 16:00-16:15 - Megnyitó, Ponty utcai játszótér és az utcatáblák 
bemutatása 

 16:15 -17:30 Baranta foglalkozás, eszközök biztonságos 
kipróbálása (íjazás, polifoam kardozás fejvédővel, 
ostorhasználat, célba dobás csatakereszttel és kelevézzel) 

 16:15 -17:30 Ugráló vár (Szőlőszem), új játszótér kipróbálása 
 17:00 -17:40 Ragadozó madár bemutató, röptetéssel 
 17:40 -18:00 Baranta bemutató (Királyi Sólymok Buda Baranta 

Sport- és Kulturális Egyesület) 
 18:00 -18:05 Főzőverseny, eredményhirdetés 
 18:05 -18:50 A malacon nyert királylány a Majorka színház 

előadásában 
 18:50 -19:15 Bihari János Néptáncegyüttes bemutatója 
 19:15 -20:00 Élőzene a Muflon Quartet zenekar előadásában 
 20:00 -22:00 Élőzene a Malibu zenekar előadásában 

Étkek 1800-2000 között: 

 A főzőverseny résztvevői által helyben főzött levesek 

 Vadpörkölt – kóstoló  

 Helyben sütött fánk – kóstoló 

 A büfét a Vidám Barkasz Mozgó Büfével kitelepülő Nagy Kohó 
Bár biztosítja.  

A támogatói jegyek 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 2016.MÁRCIUS 25.. ÉS AUGUSZTUS 25.. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

19/2016. (IV.5.) a 2015. évi vagyonkataszter tudomásul vételéről 

20/2016. (IV.5.) a jogszabályváltozással összefüggő, ELMŰ Nyrt-vel történő szerződésmódosításról 

21/2016. (IV.5.) a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton történő indulásról 

22/2016. (IV.5.) a Pro Regio Nonprofit Kft. megbízásáról, a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című 

pályázat elkészítésére 

23/2016. (IV.5.) a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton történő indulásról 

24/2016. (IV.5.) a Ponty utcai játszótér játszóeszközeinek a cseréjéről 

25/2016. (IV.5.) a Kneipp ösvény létesítéséről 

26/2016. (IV.5.) a névadó állatokat illetve bolygókat ábrázoló utcatáblák elkészítéséről 

27/2016. (IV.5.) a TB által nem támogatott, de szükségességet mutató oltások felméréséről 

28/2016. (IV.5.) a baranta sportegyesület megkereséséről 

29/2016. (IV.5.) az épületenergetikai pályázaton történő indulás kérdésének megvizsgálásáról 

31/2016. (IV.25.) a Remete Csemete Alapítvány által rendezni kívánt közösségi rendezvényről 

32/2016. (IV.25.) a bölcsődei kötelező feladatok ellátásának kérdéséről 

33/2016. (IV.25.) a településfejlesztési eszközök készítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról 

34/2016. (IV.25.) Vénusz utca, Szaturnusz utca, Csillag sétány és a 44 hrsz-ú árok ingatlanhatárainak rendezése 

35/2016. (IV.25.) a Csillag sétány javításáról 

36/2016. (IV.25.) az Önkormányzat által támogatott oltási programról 

37/2016. (IV.25.) a névadó állatokat, illetve bolygókat ábrázoló utcatáblák grafikai tervéről 

42/2016. (V.10.) az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulásról 

43/2016. (V.10.) a VEKOP-6.1.1-15 sz. pályázaton való indulásról 

44/2016. (V.31.) a BÖT társulási megállapodásának módosításáról 

45/2016. (V.31.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

46/2016. (V.31.) a helyeni (kárpátaljai) támogatásról szóló beszámolóról 

47/2016. (V.31.) a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról 

48/2016. (V.31.) a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület támogatásáról 

49/2016. (V.31.) a Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében c. (VEKOP-5.3.2-15) pályázat előkészítéséről 

50/2016. (V.31.) a „Védőnői Szolgálat épületrészeinek energetikai korszerűsítése” célú pályázatról 

51/2016. (V.31.) a Vénusz utca felújítására vonatkozó pályázatról 

52/2016. (V.31.) a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó térségi terület felhasználási engedélyről 

53/2016. (V.31.) a 47 hrsz-ú ingatlan besorolásáról 

54/2016. (V.31.) a Csillag sétány javításáról 

55/2016. (V.31.) a Sirály utca mögötti árok karbantartásáról 

56/2016. (VI.27.) a VEKOP-6.1.1-15 sz. pályázat előkészítéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 

57/2016. (VI.27.) a BÖT társulási megállapodás módosításáról 

58/2016. (VI.27.) a vis maior helyzet bejelentéséről 

59/2016. (VI.27.) a falunapról 

60/2016. (VI.27.) a falunapra kibocsátandó támogatói jegyekről 

61/2016. (VII.20.) a 2015. évi rendőrségi beszámoló elfogadásáról 

62/2016. (VII.20.) a sportpark pályázatról 

63/2016. (VII.20.) a vis maior pályázatról 

64/2016. (VII.20.) a falunapi programokról 

 

Rendelet száma 2016. MÁRCIUS 25. ÉS AUGUSZTUS 25. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 

6/2016. (IV.5.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

7/2016. (IV.5.) az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

8/2016. (VI.27.)  a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (I.28.) önkormányzati rendelet 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. 

http://www.remeteszolos.hu/
mailto:info@remeteszolos.hu
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FALUNAP – 2016. SZEPTEMBER 3. 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 11. alkalommal rendezi meg a falunapot, folytatva az elődök által 

megteremtett hagyományt.  

Falunapjainknak elsődleges célja mindig közösségünk erősítése, hiszen egy ilyen rendezvénynek legfontosabb 

célja, hogy kötetlen körülmények között találkozzunk falubeliekkel, alkalmat biztosítva ismerettségünk szorosabbra 

kötésére. A mindennapi munka mellett kellenek olyan napok, amikor felhőtlen körülmények között találkozunk 

egymással. A 2016. évi falunap megszervezésekor is ezt tartottuk szem előtt, ezért igyekeztünk minél több helyi 

fellépőt hívni. Falunapunk új eleme lesz a főzőverseny, ami újabb üde színfoltja lesz rendezvényünknek. 

 

Reményeink és szándékunk szerint a programok a családok minden tagjának - kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt - szórakozást fognak nyújtani. 

 

A programokról néhány szó: 

 A falunap megnyitóján hivatalosan is átadjuk a Ponty utcai játszóteret és bemutatjuk az új – a névadó állatokat és 

bolygókat ábrázoló - utcatáblákat 

 A délutáni időszakban lehetőség nyílik a régi magyar harcművészetet képviselő baranta eszközök biztonságos 

kipróbálására. Ennek keretében a Királyi Sólymok Buda Baranta Sport- és Kulturális Egyesület szakképzett 

tagjainak vezetésével lehetőség nyílik az íjazás, kardozás (polifoam karddal, fejvédővel), az ostorhasználat, és a 

csatakereszttel és kelevézzel történő célba dobás kipróbálására. Az eszközöket 5-99 év közötti korosztály között 

bárki kipróbálhatja. A barantások a délután folyamán bemutatót is tartanak. 

 A Magyar Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Társaság solymásza, Kiss Balázs ragadozó madár bemutatóval 

és röptetéssel fog elkápráztatni minket, ahol igazán testközelből ismerhetjük meg ezeket a madarakat. A 

bemutató főszereplője egy tundra uhu lesz, melyet az előadás után közelről is meg lehet tekinteni, esetleg karra 

ültetni. 

 A Majorka Bábszínház előadásában tekinthetjük meg a Malacon nyert királylány című mesét, látványos-

humoros, új színpadi megoldásokkal. 

 Akár együtt is táncolhatunk a Bihari János Táncegyüttes Utánpótlás csoportjával, melynek vezetője 

remeteszőlősi lakos. 

 A délután jó hangulatát a remeteszőlősi tagokkal is bíró Muflon Quartet zenekar fogja biztosítani. 

 Az esti talpalávaló zenét a Malibu zenekar fogja szolgáltatni. 

 A Falunap egyik fénypontja lesz az új kezdeményezésre megrendezett Remeteszőlősi Levesfőzőverseny, ahol 

helyi lakosokból szerveződött csapatok mérik össze főzőtudásukat. Az eredményhirdetést követően mindenki 

meg tudja kóstolni a leveseket. 

 Az Önkormányzat remeteszőlősi főzőmesterünk által készített vadpörkölttel és az Önkormányzat dolgozói által 

helyben sütött fánkkal vendégeli meg a falunap résztvevőit. 

 A falunap ideje alatt a Vidám Barkasz Mozgó Büfével kitelepülő Nagy Kohó Bárban lesz lehetőség ital 

vásárlására. 

 

Gyűjtés 

A Képviselő-testület 60/2016. (VI.27.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a falunapon ismét 

támogatói jegyeket bocsát ki. A határozat a minimális árat határozta meg: 

 10 éves kor alatt ingyenes,  

 10 év felett: 800 Ft. 

A támogatói jegyet vásárlók egyedi (erre a célra készített) karszalagot és étkezési jegyeket kapnak, melyek 

felmutatásával fogyaszthatnak a falunapon elkészítendő ételek mindegyikéből. 

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.  

Remeteszőlős messze földön híres arról, hogy itt a lakosok és az Önkormányzat szinte minden közösségi célú 

létesítményt összefogással valósít meg. Reméljük, ez a szokás mindig megmarad. A támogatói jegyekből befolyt 

összeg nagysága nyilván meghatározza a fejlesztési lehetőségeket, de az Önkormányzat természetesen a befolyt 

összeget kiegészíti a szükséges mértékig. 

 

Ezúton is köszönjük azoknak, akik önkéntes munkájukat felajánlották a falunap megszervezése és 

zökkenőmentes megvalósítása érdekében.  

 

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! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

ADYLIGETI SZOLGÁLATI LAKÓTELEP REMETESZŐLŐS 

Remeteszőlős Község 2002. év óta önálló település, Nagykovácsi Nagyközségről történt leválás 

eredményeként. A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Remeteszőlős Község Önkormányzata között létrejött 

közigazgatási határmegosztási megállapodást a Pest Megyei Bíróság 10.P.24.928/2003/93. számú végzésével a 2008. 

évben hagyta jóvá. A Budakörnyéki Járási Földhivatal 2014.08.29. dátummal rögzítette a közhiteles ingatlan-

nyilvántartásban Remeteszőlős Község új közigazgatási határait. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala pedig 2016. májusában rögzítette az ebből következő lakcímváltozásokat. 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a 2008. évi bírósági döntés eredményét a különböző hatósági 

nyilvántartásokon – még ha 8 év alatt is – átvezették. Így a Nagykovácsi út északi oldalán elhelyezkedő községünk a 

közhiteles nyilvántartásokban is elnyerte végső formáját. 

Ennek eredményeként elmondhatjuk, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola is Remeteszőlős részévé 

vált. További eredményként megemlítjük azt, hogy az Adyligeti szolgálati lakótelepen élő emberek is remeteszőlősi 

polgárrá váltak, így községünk lakosságszáma jelenleg 898 fő. Ezúton is külön szeretettel köszöntjük a lakótelepi 

lakosokat, akik a remeteszőlősi közösség tagjaivá váltak. 

 

 

NYÁRI DIÁKMUNKA REMETESZŐLŐSÖN 

 Remeteszőlős Község Önkormányzata idén is részt vett a „Nyári diákmunka” programba, melynek keretében 

lehetőség nyílt helyi diákokat alkalmazni nyári munkára. A programban résztvevő önkormányzatok számára a Pest 

Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya biztosítja a diákmunka bérköltségét. 

Az önkormányzati felhívásra 1 remeteszőlősi diák jelentkezett, aki 1 hónapos kitartó munkájával segítette az 

Önkormányzat adminisztratív feladatainak ellátását. 

Ezúton is szeretnénk gratulálni a kishölgynek, aki feláldozott 1 hónapot a nyarából és munkájával hozzájárult 

Községünk működéséhez. 

 

 

FOLYTATÓDIK A KÖZMUNKAPROGRAM REMETESZŐLŐSÖN 

 Remeteszőlős Község Önkormányzata a tavalyi évben tudott belépni a közmunkaprogramba. Mivel 

Remeteszőlősön igen alacsony a munkanélküliségi ráta, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási 

Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya általában egy fél közmunkás státuszt tud kínálni Önkormányzatunk számára.  

A tavalyi évi közmunka jó tapasztalatai alapján az idei évre már 1 fő közmunkás státuszt kaptunk, amely 

helyet sikerrel be is tudtunk tölteni, remeteszőlősi lakossal, aki a közmunkaprogramban részt venni jogosult. Az illető 

kőműves végzettségű, aki szaktudásával és lelkiismeretes munkájával hatékonyan tudja segíteni az Önkormányzat 

közterületen végzett munkáját. 

A közmunkaprogram jelenleg 2017. február 28-ig tart, melynek folytatása miniszteriális döntések 

függvényében lehetséges. A közmunka programban alkalmazott dolgozó bérköltségét a Pest Megyei Kormányhivatal 

Budakeszi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya biztosítja. 

 

 

HÉTKÖZNAPI ÜGYEK 

 

VÁLTOZÁSOK A HULLADÉKDÍJ SZÁMLÁZÁS RENDSZERÉBEN – A DEPÓNIA KFT. TÁJÉKOZTATÓJA 

A hatékony, fenntartható és átlátható hulladékgazdálkodás érdekében a jövőben az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a 

közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését. 

Ez miért előnyös? 

- hosszútávon biztosítottak maradnak a rezsicsökkentés eredményei, 

- változatlan árak mellett, magasabb színvonalú lesz a hulladékszállítási szolgáltatás, 

- biztosított lesz az átláthatóság, a fenntarthatóság és a megbízhatóság. 

 

Kell-e valamit tennie? 

A jogszabályi előírások alapján meghatározott adatkezelési szabályok szerint a közszolgáltatónál 

nyilvántartott adatait, eltérő rendelkezésének hiányában változatlan formában kezeljük tovább, amely 2016. évben a 

meglévő közszolgáltatói ügyfélszolgálatok teljes körű bevonásával biztosított.  
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Fizetés:  

- ha Ön korábban „sárga csekken" fizette a közszolgáltatási díjat, akkor a számla automatikusan ennek 

megfelelően kerül kiállításra. 

- ha Ön korábban csoportos beszedési megbízással fizetett, akkor a csoportos beszedést kezelő bank 

automatikusan módosítja a csoportos beszedési megbízás kedvezményezettjének adatait az első díjleemelés 

időpontjáig. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy a tájékoztatónk kézhezvételétől számított 8 napon belül 

szíveskedjen bankjánál eljárni és saját hatáskörben a díjfizetési módot megváltoztatni a közszolgáltató 

ügyfélszolgálatának megfelelő tájékoztatása mellett és ez esetben jelenlegi számláját kérjük átutalással, vagy 

az ügyfélszolgálaton történő befizetéssel kiegyenlíteni.  

Amennyiben ilyen fizetési formát még nem választott, vegye fel a kapcsolatot bankjával és szíveskedjen 

megadni az azonosító számát és az NHKV Zrt. A25456790 azonosítóját.  

- ha Ön korábban bankszámláról állandó átutalással fizetett, akkor a számlavezető banknál kell kérnie az 

átutalás két adatának (a kedvezményezett nevének és számlaszámának) módosítását, vagy azt a bank online 

felületén kell módosítania.   

Adatok:   NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., 

bankszámlaszám: 10300002-10654068-49020634 

Számlázás:  

- aki eddig havi számlát kapott, most az elmaradás miatt április, május és június hónapokról 1-1 db havi 

számlát kap, különböző fizetési határidőkkel. A jövőben továbbra is havi számlát fog kézhez kapni,  

- aki eddig negyedéves számlát kapott, a továbbiakban is negyedévente fog számlát kézhez kapni. 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert érintő 

átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségi javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon 

bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz, valamint a közszolgáltató eddig megszokott ügyfélszolgálataihoz. 

 

 Budakeszi (Művelődési Ház), Fő u. 108.; Tel: 22/504-412; 22/507-419 Ügyfélfogadás: Csütörtök: 9.00-13.00, 

 Solymár (Polgármesteri Hivatal); Tel: 30/746-1231 Ügyfélfogadás: minden hónap első Csütörtök: 14.00-15.00, 

 

 

ÉPÍTKEZÉSEK REMETESZŐLŐSÖN 

Ebben az évben jelentős mértékben megnövekedett a Remeteszőlősön történő építkezések száma. Az 

építkezés nagy és nehéz feladat az új tulajdonosnak, sok munkát és odafigyelést igényel. Mindannyian túl estünk ezen 

a folyamaton, ezért megértéssel tekintünk ezekre a munkálatokra. Mindazonáltal az építkezők a Remeteszőlősi 

Közösség tagjává válnak, ezért szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmüket arra, hogy az építkezés során az együttélés 

helyi szabályait be kell tartani. 

Az építési szabályok módosulása jelentős változásokat hozott az engedélyezés területén. Ma már nem kell 

külön építési engedélyt beszerezni a munkálatok megkezdéséhez, csupán az elektronikus napló felületére kell 

feltölteni a tervdokumentációt. Ebből következően az Önkormányzatot már nem tudja értesíti az Építési Hatóság egy 

építkezés megkezdéséről, ezért általában csak a község bejárásakor szembesülünk a munkák megkezdésével. Ez 

sajnos megnehezíti az építtető és az Önkormányzat közötti kommunikációt, és a helyi szabályok betartatása csak 

konfliktusok árán lehetséges. 

A fentiek alapján kérjük a kedves lakosság szíves közreműködését abban, hogy a szomszédjukban építkezők is 

megismerjék a munkálatok során betartandó közösségi együttélés szabályait, melyet az erről szóló 3/2016. (II.29.) 

önkormányzati rendelet és az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeletek rögzítenek. Ennek – az építkezésekhez kapcsolódó - 

előírásait az alábbiakban foglaljuk össze. 

 

Behajtás 

A tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet rögzíti a következőket: 

 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához 

behajtási engedély szükséges 

 Az építtetőnek a létesíteni kívánt épület alapterülete alapján kiszabott úthasználati díjat kell fizetnie a behajtáshoz. 

A díj befizetését követően az építtető biankó behajtási engedélyt kap az építés idejére. 

 Behajtás hétfőtől péntekig 7.00-től 17.00 óráig, szombaton 8.00-tól 13.00 óráig lehetséges.  

 A tehergépjármű csak azon az útvonalon közelítheti meg a célállomását, melyet az úthasználati engedély előír. 

 A tehergépkocsik által az útra felhordott szennyeződést az engedélyesnek fel kell takarítania. 
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Közterület foglalás 

A közterületek használatának szabályait az 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet szabályozza a következők szerint: 

 Közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély birtokában folytatható. 

 Közterület használati engedélyt kell kérni – többek között – az építési munka végzésével kapcsolatos építőanyag, 

munkaeszköz, lakó vagy szerszámtároló konténer, mobil WC közterületen történő tárolására átmeneti tárolásakor. 

 A közterület-használat iránti kérelmet, a közterület használatának megkezdése előtt kell benyújtani. 

 Nem adható ki az engedély, ha a közterület-foglalás a forgalmat akadályozza. 

 Az engedélyes a közterület használatáért közterület használati díjat köteles fizetni. 

 Az engedély megszűnésekor, az engedélyes köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 

 

Közterület bontása 

A közműbekötéssel kapcsolatos burkolatbontás esetében szintén a közterületek használatának szabályairól szóló az 

1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelete előírásai az érvényesek, a következők kiemelésével: 

 Az Önkormányzat a tulajdonosi és kezelői hozzájárulást csak kész tervek birtokában tudja kiadni. 

 A közműbekötéssel kapcsolatos burkolatbontásra közterület használati engedélyt kell kérni. 

 A közterületen történő burkolatbontás fizikai megkezdése csak az Önkormányzat által kiadott munkakezdési 

engedély birtokában lehetséges, melyet a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával lehet megkérni. 

 A burkolatbontás után a közterület használó köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

 

Zajkeltő tevékenység 

A zajártalom elleni védelem szabályait a 16/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet rögzíti, a következők szerint: 

 Építési telken, építési- és közterületen 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. 

 

 

FEJLESZTÉSEK 

 

MEGÚJULT A PONTY UTCAI JÁTSZÓTÉR 

Remeteszőlős, Ponty utca területére környékbeli lakosok játszóeszközöket helyeztek ki, saját költségen. A 

létesítés időszakában még nem volt játszótér Remeteszőlősön, így ez a terület játszótérként funkcionált. Az 

Önkormányzat sajátos helyzetbe került a lakosság által telepített játszóeszközökkel kapcsolatban, mert egyrészről 

nagyra értékelte a lakossági erővállalást és ezt igyekezett megbecsülni, másrészről olyan játszóeszközöket „kapott”, 

mely nem a közterületre lett tervezve, így azok az ideális keretek között nem üzemeltethetőek.  

A játszóeszközök köztéri típusú használata a 2015. év végére jelentős mértékben elhasználta azokat. Meg 

kellett állapítani, hogy a felújítás költségei oly mértékűek lennének, mely összegéből új, szabványos játszóeszközöket 

lehet telepíteni a területre. Ennek figyelembe vételével a Képviselő-testület a Ponty utcai játszótér szabványos 

játszóeszközeinek telepítésére bruttó 1,5 millió forint összegű keretet különített el. A beszerzési eljárás során jelentős 

árcsökkenést sikerült elérni, így a kivitelező bruttó 1 millió forintért építette meg a kétmezős hintaállványt és a 

játszóvárat. Mivel a terep előkészítő munkákat és az ütéscsillapító homokágy kihelyezését az Önkormányzat saját 

erőből végezte el, ezért végül az elkülönített keretösszegnek csak a 80%-a került felhasználásra. 

Reméljük az új játszótér mind a remeteszőlősi, mind az erre túrázó (sétáló) gyermekek számára is sok örömet 

fog okozni. 

 

 

KNEIPP ÖSVÉNY A BODZA-LIGETBEN 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (I.25.) önkormányzati határozatában 

döntött a Bodza-liget területén 40 m hosszú Kneipp ösvény kialakításáról. Ennek megvalósítására a Képviselő-testület 

bruttó 350.000 forint összegű keretet különített el a 2016. évi költségvetésben. 

A fenti döntés alapján az Önkormányzat - a Remete Csemete Alapítvánnyal szoros együttműködésben – egy 

igen hangulatos vonalvezetésű ösvényt hozott létre, összekötve a három „kultúrpontunkat” (Zenélőkút, Örkény 

telefonfülke, Könyvmegálló). Az út végén kialakított hurok egy fűszernövényekkel teleültetett kiskertet kerül meg.  

A különböző burkolatokkal (mulcs, fenyőtoboz, homok, kavics, tégla, térkő, kis faoszlopok, falapok, stb.) 

fedett ösvény mezítláb is végigsétálható, ami az élményen túl jó egészségügyi hatásokkal is bír, csakúgy mint a végén 

található fűszernövények illata. 

A Remete Csemete Alapítvány tölgyfa kerékpár tárolóval és tájékoztató táblával látta el az ösvényt, így közös 

munkánk eredményét a Kalandozás az érzékelés birodalmában című rendezvényen adtuk át az érdeklődőknek. 
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Örömmel tanúsíthatjuk, hogy a Kneipp-ösvény azóta is nagy népszerűségnek örvend nemcsak a 

Remeteszőlősiek, hanem a környék lakosainak a számára is. 

Ha erőt tudunk majd arra fordítani, akkor a jövőben egy kis hidat alakítanánk ki a Bodza-liget és a Ponty utcai 

játszótér között, megteremtve ezzel a kapcsolatot a Ponty utcai játszótérhez is. 

 

CSILLAG SÉTÁNY BURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületének fejlesztési tervei között szerepel a Csillag 

sétány burkolatának a helyreállítása is, melyre a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati 

rendelet bruttó 2,2 MFt fedezetet különített el. 

A cél a Csillag sétány 220 m hosszú és 4,5 m szélességben történő burkolattal való ellátása, költséghatékony 

technológiával. Mivel a Csillag sétány síkút, ráadásul útalapja és csapadékvíz elvezetése a 2008. évben lakossági 

közreműködéssel kialakításra került, ezért itt lehetőség volt arra, hogy a nyár végére összeaszfaltosodó 

aszfaltmakadám szerkezetű utat alakítsunk ki. Az útépítési technológia nem új, de ilyen körülmények között ár-érték 

arányban a legmegfelelőbb. 

A fentiek alapján lefolytatott beszerzési eljárást a Strabag Kft. nyerte meg, aki a nyár elején bruttó 2.201.638 

Ft összegért elkészítette a Csillag sétány aszfaltmakadám burkolatát. 

Az új útburkolatot a nagy nyári esőzések nem bontották meg, sőt nyár végére az összeaszfaltosodást is 

megtapasztalhattuk, így reményeink szerint az sokáig fogja szolgálni az arra közlekedőket. 

 

 

PÁLYÁZATOK 

 

PÁLYÁZAT JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSÉRE 

A fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében (VEKOP-5.3.2-15) című kiírás alapján Remeteszőlős Község 

Önkormányzata pályázatot nyújtott be a következő tartalommal: 

 Nap utca és az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola között kerékpárút kialakítása a Nagykovácsi út mentén. 

 Nap utca (Nagykovácsi út – Csillag sétány közötti szakasz) és a Csillag sétány teljes szélességű burkolat-

fejlesztése, a kerékpárút kialakítása érdekében. 

 A buszmegállókhoz kapcsolódóan, a Nagykovácsi út menti járda és közvilágítás kiépítése. 

 Gyalogátkelőhelyek kialakítása a Nagykovácsi út menti járdákhoz kapcsolódóan. 

A 100%-os támogatási intenzitású pályázat költségvetése 259 millió forint. A döntés ősszel várható. 

 

BÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSE REMETESZŐLŐSÖN 

A kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (VEKOP-6.1.1-15) című felhívás alapján 

Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be bölcsőde létesítésére. A 100%-os támogatási intenzitású 

pályázat keretében egy közösségi közlekedéssel is könnyen elérhető ingatlant kívánunk vásárolni és ott egy 

kétcsoportos bölcsődét kialakítani. A projekt tervezett összköltsége 234 millió forint. A döntés ősszel várható. 

 

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT 

A Belügyminisztérium pályázatot írt ki az önkormányzati feladatellátást szolgáló eszközök fejlesztésére. Ennek 

keretében Önkormányzatunk két témában pályázott: 

1. Vénusz utca burkolatának felújítása, 17,9 MFt kalkulált költséggel, 85%-os támogatási aránnyal 

2. A védőnői szolgálat helyiségeinek fejlesztése (fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás hasznosítása és 

hőszigetelés), melynek számított költsége 12,8 MFt, a támogatás mértéke 95%. 

A pályázati keret 5 mrd Ft, azonban az induló önkormányzatok száma meghaladja az 1.500-at. Reményeink szerint 

legalább az egyik céllal támogatáshoz jutunk, akár az első körös, akár a második körös (őszi) döntésben. 

 

VIS MAIOR PÁLYÁZAT 

Az idei nyár nagy mennyiségű és intenzíven lehulló csapadékai a meredek utcáink egy részében jelentős károkat 

okoztak, különösképpen a szilárd burkolattal nem rendelkező utcák esetében. A leginkább érintett utcák a Daru, Gém, 

Bagoly és Galamb utcák voltak, így ide vonatkozóan vis maior bejelentést tettünk. 

A fenti bejelentésünk alapján a Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett bizottság helyszíni bejárást tartott és 

megállapított, hogy a bejelentés jogos, a helyreállítás indokolt. 

Ennek megfelelően a 4 utca burkolatának helyreállítására vonatkozó támogatási kérelmünket elkészítettük és 

benyújtottuk, 17,3 MFt összköltséggel, 90%-os támogatási aránnyal. Döntés ősszel várható. 
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