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Remeteszőlős Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

 

Remeteszőlősi Falunapra 
 

Időpont: 2017. szeptember 2. (szombat), 16-22 óra 
 

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

Programok 

 1600 – 1800 - Baranta játékok, íjászat, polifoam kardozás, stb. 

 1600 – 1800 - Ugrálóvár a Szőlőszem Óvoda felajánlásával 

 1600 – 1800 - papírsárkány készítés és reptetés  

 1700 1705 Ponty utcai játszóteret és a Bodza-ligetet összekötő 
kishíd felavatása 

 1705 1730 - kisállat bemutató (állatsimogatással) 

 1730 1800 - Re-gym, Rehák György és Vojvoda György Thai-
boksz csapatának bemutatója 

 1705 – 1800 - Muflon Para Jazz Band, Balázs Mátyás vezetésével 

 1800 1850 - Figurina színház: Grim/m/aszkok 

 1900 1945 - Vojtek Attila Kisbihari néptánc együttese 

 1950 2000 - Főzőverseny - eredményhirdetés 

 2000 2200 - Village Guys együttes, bulizene 

 

Étkek 1800-2000 között: 

 1900 órától sült kolbászkák, a képviselők által elkészítve 
 1800 órától a bográcsos főzőverseny ételeinek kóstolása 

 1900 órától fánk – önkormányzati dolgozók által készítve 

 A büfét a Vidám Barkasz Mozgó Büfével kitelepülő Nagy Kohó 
Bár biztosítja 1600 – 2200 óra között.  

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 2017. ÁPRILIS 1. ÉS AUGUSZTUS 15. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

44/2017. (IV.5.) a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatról 

45/2017. (IV.24.) a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről szóló  

2016. évi beszámolóról 

46/2017. (IV.24.) a Védőnői Szolgálat épületrészeinek energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat 

önrészéről 

47/2017. (IV.24.) a Gém utcai vízelvezetésre vonatkozó építési hozzájárulásról 

48/2017. (IV.24.) a konténeriroda bővítéséről 

49/2017. (IV.24.) a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítéséről 

50/2017. (IV.24.) a Volánbusz Zrt. 2016. november - december havi beszámolójáról 

51/2017. (IV.24.) a Lazac utcára vonatkozó útépítési kezdeményezésről  

52/2017. (V.30.) a 2016. évi vagyonkataszterről 

53/2017. (V.30.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

54/2017. (V.30.) a Lazac utcai útépítési együttműködésről 

55/2017. (V.30.) a Lazac utcai útépítésre vonatkozó árajánlatok bekéréséről 

56/2017. (V.30.) a DIGI Kft. megkereséséről 

57/2017. (V.30.) a Bola 95 Kft. jólteljesítési biztosítékának lehívásáról 

58/2017. (V.30.) az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel felmerülő esetleges vitás helyzet rendezéséről 

59/2017. (V.30.) a Daru, Gém, Bagoly és Galamb utcák burkolat bontási tilalmának elrendeléséről 

60/2017. (V.30.) a Volánbusz Zrt. 2017. I. negyedévi beszámolójáról 

61/2017. (V.30.) a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület beszámolójáról 

65/2017. (VI.14.) Remeteszőlős Község Településszerkezeti Tervének elfogadásáról 

66/2017. (VI.26.) Esztergom csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz 

67/2017. (VI.26.) Kisoroszi csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz 

68/2017. (VI.26.) Szigetszentmiklós kilépéséről a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásból 

69/2017. (VI.26.) Szigethalom kilépéséről a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból 

70/2017. (VI.26.) Halásztelek kilépéséről a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból 

71/2017. (VI.26.) a falunapról 

72/2017. (VI.26.) a falunapra kibocsátandó támogatói jegyekről 

73/2017. (VI.26.) a hetyeni szegénykonyha támogatásával való elszámolásról 

74/2017. (VII.6.) Pilisborosjenő csatlakozásáról a budapesti szennyvíz-agglomerációhoz 

75/2017. (VII.6.) a falunap tervezett programelemeiről 

76/2017. (VII.6.) a Polgármester Kódex című kiadványban való megjelenési lehetőségről 
 

Rendelet száma 2017. ÁPRILIS 1. ÉS AUGUSZTUS 15. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 

4/2017. (V.30.) a partnerségi egyeztetés szabályairól 

5/2017. (V.30.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

6/2017. (V.30.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 

7/2017. (VI.14.) Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról 

8/2017. (VI.26.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének és ellentételezésének szabályairól szóló 

8/2011. (III.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 – 2017. SZEPTEMBER 2. 

 

Remeteszőlősön 13. alkalommal tartjuk meg községünk legnagyobb rendezvényét, a Falunapot. Ez az 

esemény minden évben összehozza Remeteszőlős lakosait egy közös ünneplésre, így igen nagy jelentőséggel bír 

közösségformáló ereje. A tavalyi évben több mint 400-an vettünk részt a falunapon és a reményeink szerint mindenki 

jó emlékezetében őrzi ezt az alkalmat. 

Falunapjainknak mozgató rugója mindig közösségünk erősítése, hiszen egy ilyen rendezvénynek legfontosabb 

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

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

egymással. A 2017. évi falunap megszervezésekor is ezt tartottuk szem előtt, ezért igyekeztünk minél több helyi 

fellépőt hívni úgy, hogy a falu minden korosztályának élményt szereznünk. Fontosságát azzal is szeretnénk erősíteni, 

hogy az éves, „szokásos” közösségi fejlesztésünk átadását is erre a napra időzítjük. Ez - az Önkormányzat dolgozói 

által készített – fejlesztés idén a Bodza-ligetet és a Ponty utcai játszóteret összekötő kis tölgyfa híd átadása lesz, 

melynek forrását részben a tavalyi évi falunap bevétele biztosította. 

 

A Falunap programjairól néhány szó: 

  A Falunap első felében, 1600 – 1800 óra között lehetőség nyílik a régi magyar harcművészetet képviselő 

baranta eszközök biztonságos kipróbálására. Ennek keretében a Királyi Sólymok Buda Baranta Sport- és 

Kulturális Egyesület szakképzett tagjainak vezetésével kipróbálhatják az íjazást, kardozást (polifoam karddal, 

fejvédővel), az ostorozást, és a csatakereszttel történő célba dobást. Az eszközöket az 5-99 év közötti 

korosztályban bárki kipróbálhatja. 

  A gyermekek 1600 – 1800 óra között ismét ingyenesen használhatják a Szőlőszem Óvoda által biztosított 

ugrálóvárat. 

  Ducsai Barnabás szakképzett vezetésével 1600 – 1800 óra között papírsárkányt készíthetnek az érdeklődők, 

majd ezt követően meg is reptethetik az elkészült műveket. 

 Délután 5 órakor felavatjuk a Ponty utcai játszóteret és a Bodzaligetet összekötő kishidat. 

 Az avatást követően az UtaZOO Minizoo Csapata egzotikus állat bemutatót tart, 1705 1730 óra között, melyet 

követően lehetőség lesz állatsimogatásra is. 

 A thai-boksz sport emblematikus alakjai - Rehák György és Vojvoda György – által vezetett Re-gym fiatal 

versenyzői látványos bemutatót tartanak 1730 1800 óra között. 

 A délután jó hangulatát a remeteszőlősi tagokkal is bíró Muflon Para Jazz Band zenekar fogja biztosítani. 

 Délután 1800 1850 óra között a Figurina színház Grim/m/aszkok című előadását tekinthetik meg, mely 

gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt jó szórakozást fog jelenteni. 

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

Attila, remeteszőlősi lakos. 

 A Falunap egyik fénypontja lesz a 2. alkalommal megrendezett Remeteszőlősi főzőverseny, ahol helyi 

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

tudja kóstolni a bográcsos főztöket. 

 Az esti talpalávaló zenét a Village Guys zenekar fogja szolgáltatni 

 Az Önkormányzat a képviselők által sütött grill kolbásszal és az önkormányzati dolgozók 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 72/2017. (VI.26.) 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.  

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 

 

ÚJ SZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT REMETESZŐLŐSÖN 

Remeteszőlős Község Önkormányzata több éves tervezési, engedélyezési és egyeztetési folyamatot lezárva – 

az Állami Főépítész jóváhagyása alapján - 7/2017. (VI.14.) önkormányzati rendeletében elfogadta a Helyi Építési 

Szabályzatot (későbbiekben: HÉSZ), 65/2017. (VI.14.) önkormányzati határozatával pedig a Településszerkezeti 

Tervet (későbbiekben: TSZT). 

A tervezési folyamatok során a Képviselő-testület kiindulási alapnak tekintette a 2004. évben megalkotott 

HÉSZ-t és erre építve alkotta meg az új településrendezési eszközöket, figyelembe véve az azóta jelentősen 

megváltozott jogszabályi környezetet. Remeteszőlős új közigazgatási határainak 2008. év végi földhivatali 

átvezetésének köszönhetően a szabályzó elemek egyaránt vonatkoznak a községünk kül- és belterületére.  

A TSZT az egyes területhasználati blokkokat határolja le és kategorizálja, a HÉSZ pedig a terület 

felhasználási egységeken belüli építési szabályokat rögzíti. A rendelet elfogadását követően az alábbi területhasználati 

egységek kerültek kijelölésre: 

 

Beépítésre szánt területek: 

 A kertvárosias (Lke jelű) lakóterületek, melyek a jelenlegi (és nem növekedő) belterületet foglalják magukba. 

Itt a kistelkes és a nagytelkes (Rácski telep) övezetet külön szabályozza a rendelet. 

 A településközpont vegyes (Vt jelű) területek az Önkormányzat területét és a vele szemben lévő nagy területet 

foglalja magába. Az önkormányzati terület – intézményi jellegéből adódóan – szabályzása magasabb beépítési 

intenzitást enged meg. 

 A különleges beépítésre szánt (K-Bsz-I jelű építési övezet) területek alapvetően az egykori laktanya területét 

jelölik ki, ahol a jelenlegi beépítési intenzitást kívánjuk megtartani. 

 

Beépítésre nem szánt területek: 

 A zöldterületek (Z-kk jelű) a jelenlegi közparkokat (Amúr utcai park, Bodza-liget) jelöli ki, amelyek 

megőrzése fontos cél. 

 Az erdőterületek (Ev jelű) Remeteszőlős legnagyobb részét képező erdőket jelentik, amelyek táj- és 

természetvédelmi és tájképvédelmi szempontból érzékeny, táj- és természetvédelmi célokat szolgáló, 

megőrizendő erdők. 

 A mezőgazdasági (Má, jelű) területek a Nagykovácsi út és az Ördögárok patak, valamint az egykori laktanya 

és a Nap utca közötti mezőgazdasági táblákat foglalják magukba. A szabályzás funkcióváltást nem enged meg 

ezekre a területekre. 

 A vízgazdálkodási (V jelű) terület az Ördögárok patak medreit és parti sávjait foglalja magába. 

 A különleges beépítésre nem szánt (Kb-rek-1) területek a település magas zöldfelületi igényű szabadtéri sport- 

és rekreációs tevékenységek számára szánt területei, a 12. km-kő bejárójánál és a Nap utcánál. 

 

Az egyes területhasználati blokkok főbb beépítési jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze: 

 
 a b c d e f g h i 
1 

Építési 
övezet 

jele 

A kialakítandó telek Az építési övezetben 

2 
legkisebb 
területe 

Kialakítható  
legkisebb 

telekszélessége 

beépítési 
mód 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

szintterületi 
mutató 

maximuma 

Egy épület-
tömegben 

elhelyezhető 
alapterület  

3 (m2) (m) rövidítés (%) (m) (%) (m2/m2) (m2) 

Beépítésre szánt terület 
4 Lke-1 700 14 SZ 22,5 6,0* 50 0,6 200 
5 Lke-2 900 14 SZ 20 5,0* 50 0,5 400 
6 Vt-1 2000 - SZ 20 5,0 * 50 - 400 
7 Vt-2 1500 - SZ 50 6,0 30 - - 
8 K-Bsz-I 10.000 - SZ 15 7,5 40 - - 

Beépítésre nem szánt terület 
9 Z-kk-1 - - SZ 3,0* 3,0 60 - - 
10 Ev-1 100 000 - SZ 0,05* - - - - 
11 Má-1 20 000* 50 SZ 1* 4,5 - - - 
 Má-2 50 000* - SZ 0,2* 4,5 - - - 
 V - - - - - - - - 
 Kb-rek 900 - SZ 5* 4,5 30   

*Lakóépület nem építhető. 
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FŐÉPÍTÉSZ TÁJÉKOZTATÓJA: TELEPÜLÉSEK ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK MEGALKOTÁSA 

A világunkban zajló gyors változások az építésügy területét is elérték. Ennek a magánembereket leginkább érintő 

része, a lakóépületek úgynevezett egyszerű bejelentés keretében történő eljárása, mely a korábbi lakóépületek építési 

engedélyeztetését hivatott felváltani. A változtatás alapvető szándéka, hogy az építés jogi kereteit egyszerűsítse, és a 

hangsúlyt az építendő épület tervezésének folyamatára helyezze.  

Az elmúlt húsz év egyértelmű tapasztalata, hogy az építésügy és a települések építéssel kapcsolatos túlszabályozott 

rendeletei nem hoztak építészeti minőségnövekedést, sőt a TELEPÜLÉSEK ARCULATA inkább romlott.  

Az új szabályozás mindezen úgy szeretne javítani, hogy az építés folyamatában résztvevőket párbeszédre 

igyekszik késztetni.  
Társadalmi, kulturális és gazdasági okokra visszavezethető, hogy hazánkban az építés megkezdését ritkán előzi meg 

gondos mérlegelő tervezés. A jellemző gyakorlat, „szerezzük meg mihamarabb az építési engedélyt”, hogy 

építkezhessünk! Az építési engedélyezés gyakorlatából az esetek nagy százalékában legalább három fontos szereplő 

kimaradt. A település maga - ahova az épület épült-, a főépítész, aki szakmailag segíti a település vezetését, a tervezett 

épület településbe illesztését, és a kivitelező, aki az épületet megépíti.  

A rossz gyakorlat miatt sok esetben nem odaillő befejezetlen házak épültek! 

Jelenleg a települések erős szabályozással igyekszenek előre megmondani azt, hogy területükön mit hogyan lehet 

építeni. Tudjuk az építés területén az élet számtalan olyan szituációt teremt, ami a szabályozás készítésekor még nem 

látható, vagy egységes szabályrendszerbe nem összefoglalható. Az esztétikai szempontokról már nem is beszélve, 

melyek mennyiségi előírásokkal végképp behatárolhatatlanok. A válasz minderre a túlszabályozás volt, ami a 

gyakorlatban a résztvevőket- az aktív szakmai beavatkozások hiányában - rossz döntésekre kényszerített.  

Végül a szereplők a saját bőrükön érzékelték a kényszerű döntések negatív következményeit, amellett, hogy a 

települések képe sem lett harmonikusabb.  

Nagyon fontos momentum még a kivitelező késői becsatlakozása az építés folyamatába. Ennek sok esetben az lett a 

következménye, hogy a valós lehetőségektől elrugaszkodva kerültek az épületek megtervezésre, és a kivitelezés 

anyagi és műszaki szempontjai nem olyan mértékben épültek az engedélyezési tervbe, amint az szükséges lett volna. 

Az új szabályozás lakóépületek esetében már építési engedélyezési terv készítését és annak engedélyeztetését nem írja 

elő. E helyett kivitelezési terv készítése szükséges, melyet 15 nappal az építkezés megkezdése előtt fel kell tölteni az e-

építési naplóba. A közhiedelemmel ellentétben – az új szabályozás alapján is - az építési törvényeket, és a 

településrendezési előírásokat teljes egészében be kell tartani, és egy sokkal részletesebb (műszakilag 

meghatározottabb) tervdokumentáció elkészítését követően lehet az építést megkezdeni. 

Az érvénybe lépő új jogszabályoknak megfelelően, a településkép jövőbeni javítása érdekében – első lépésként - a 

településeknek meg kell alkotniuk arculati kézikönyvüket. Ebben pozitív példákkal bemutathatják milyen léptékű, 

karakterű, anyaghasználatú és beépítési struktúrájú épületeket akarnak látni területükön. Mindezt a település 

területhasználatának és karaktertípusaiknak megfelelő lehatárolásokkal együtt tehetik, azaz eltérő funkciójú például 

ipari és lakóterületekre egyedileg szabottan adhatják meg. Az arculati kézikönyv képeskönyvszerű műfaja miatt 

különösen alkalmas esztétikai szempontok átadására.  

Az arculati kézikönyv megalkotásával a települések településrendezéssel összefüggő feladatai nem érnek véget. E 

folyamat részeként a jogszabályoknak megfelelően megalkotják a Településképi Rendeletüket, valamint lehetőség 

nyílik arra, hogy a korábban már jelzett túlszabályozást a településrendezési eszközeikben csökkentsék és az új 

szabályozásnak megfelelően a részletszabályokat harmonizálják. 

A fenti rendelet esetleges megalkotása esetén megnyílik a lehetőség a településképi követelmények érvényesítésére, a 

következő eszközökkel: 

 Szakmai konzultáció biztosítása a tervezési folyamat során. 

 Az építési bejelentés előfeltételeként, azt megelőzően véleményez (településképi véleményezési eljárás) 

 Településképi bejelentési eljárást folytathat le (településképi bejelentési eljárás) 

 Településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki. 

 A törvény a településképi szempontból a másodfokú hatósági jogkört a Képviselő-testülethez rendeli. 

A fentiek teljesültek, így Remeteszőlős Község Önkormányzata megkezdi a településképi arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet megalkotását, melyben várja a lakosok, az érdekképviseleti, a civil és a gazdálkodó 

szervezeteknek, az egyházaknak, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és 

érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek együttműködését. 

Ennek első lépcsőjeként 2017. június 19-én megtartottuk a kihirdetett nyitófórumot, mely eredményei alapján 

elkezdődött a tervezői és a jogalkotási munka. Ennek munkaközi anyagát közzé tesszük és a Képviselő-testület, a 

lakosság, valamint az eljárásba bejelentkezett szervezetek véleményezhetik. Ennek ismeretében átdolgozzuk az 

anyagot és annak bemutatását követően történik meg a településképi rendelet és arculati kézikönyv elfogadása.  

Földi Zoltán Attila, Remeteszőlős Község Önkormányzatának Főépítésze  

(foepitesz@remeteszolos.hu) 
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HÉTKÖZNAPI ÜGYEK 

 

VÁLTOZÁSOK A HÁZHOZMENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS RENDSZERÉBEN 

A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtés rendszerében több tekintetben növelte a szolgáltatás körét. Az 

idei évben a műanyag-, papír és fém csomagolási hulladékon túl az üveg- és zöldhulladékot is elszállítják azokról az 

ingatlanokról, ahol a tulajdonos hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik. 

A szelektíven gyűjtött hulladékokat az ingatlanokról a következőkben ismertetett rendben szállítja el a Depónia Nonprofit 

Kft. 

 

Műanyag-, papír és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, papír kötegelve) 

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni: 

 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,  

 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,  

 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,  

 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok 

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a 

gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel! 

 újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz 

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, 

lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja! 

 

Műanyag-, papír és fém csomagolási hulladékok szállítási időpontja 

szeptember október november december 

6. 4. 15. 13. 

 

Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok (zsákban):  

 befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös 

üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.  

 

A Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővíti a házhoz menő rendszerben gyűjthető hulladékok körét a 

csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben negyedévente kerül begyűjtésre. 

Az ép és egész üveget kizárólag gyűjtőzsákban lehet gyűjteni. A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, 

zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett! Nem kerül elszállításra az ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, 

szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő. Az üveghulladék elszállítása díjmentes, 

mennyiségi korlátja nincs. 

 

Üveg hulladékok szállítási időpontja 

szeptember december 

25. 25. 

 

Az idei évben díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát juttatott el a Depónia Kft. a 

hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők számára, mely 2017. évben használható fel a Közszolgáltató által 

meghirdetett gyűjtési napokon áprilistól novemberig. Azokat a már megszokott elszállításra vonatkozó szabályok 

szerint kell alkalmazni (110 literes zsákra vagy 50x70 cm-es kötegre kell felragasztani és a megfelelő gyűjtési napon 

kihelyezni). Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra. 

 

Zöldhulladékok szállítási időpontja 

szeptember október november 

13 11. 15. 

 

A szelektív hulladékok elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. A zöldhulladék esetében a 

matrica által meghatározott mennyiség helyezhető ki. (További matrica vásárolható!) Kérjük a szelektíven gyűjtött 

műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni! 

 

A kommunális hulladék tekintetében felhívjuk a figyelmet, hogy az Közszolgáltató által az állandó lakosok részére 

megküldött Depónia feliratú és a nyilvántartás szerinti űrméretéket jelölő edényazonosító matricát a hulladékgyűjtő 

edény oldalára fel kell felragasztani jól látható helyre. Az azonosító matrica igazolja a közszolgáltatás tárgyévi 

igénybevételének jogosultságát.  
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FEJLESZTÉSEK 

4 UTCA HELYREÁLLÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA VIS-MAIOR ALAP TÁMOGATÁSÁVAL 

A 2016. június 11-én lehullott felhőszakadás nagy kárt okozott a meredek földutakban (Daru, Gém, Bagoly, Galamb 

utcák). A vis maior eseményt bejelentettük a BM felé, akik kivizsgálták és leigazolták a káreseményt. Így a vis maior 

alaphoz benyújtott – a burkolat helyreállítására vonatkozó – pályázatunk 15.559.000 Ft támogatást (a tervezett 

költségek 90%-a) nyert. A beszerzési eljárást a Strabag Kft. nyerte meg (a tervezettnél alacsonyabb áron), aki a 4 utca 

helyreállítását elvégezte. A teljes projektköltség (tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 17.219.132 Ft volt, mely 

összeg 90%-át (15.497.219 Ft) a vis maior alap utófinanszírozta. 

A vízelvezetés végleges megoldása érdekében az utak oldallejtés szerinti alsó oldalán K szegély került kiépítésre, 

mely az úton összegyűlt vizet az utak alján meglévő vízládákba vezeti. A bruttó 3.211.944 Ft. értékű beruházást az 

Önkormányzat az érintett lakossággal együttműködve finanszírozta. 

GYALOGHÍD (ÁTERESZ) A BODZA-LIGET ÉS A PONTY UTCAI JÁTSZÓTÉR KÖZÖTT 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 26/2017. (II.27.) önkormányzati határozatában döntött a 

Bodza-ligetet és a Ponty utcai játszóteret összekötő áteresz (gyalogos híd) kialakításáról. A gyaloghíd egy régi igényt 

elégít ki, hiszen így a két közösségi tér összekötésre kerül, de emellett az itt található műtárgy is kijavításra kerül. 

Az áteresz tölgyfából készül, mely betonpillérekre támaszkodik. Az átereszt (gyalogos híd) az Önkormányzat dolgozói 

felajánlásból építik meg, terv alapján. A gyaloghíd tervezett átadása a falunapon lesz. 

KAMERA RENDSZER FELÚJÍTÁSA 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete már a 2017. évi költségvetési koncepció 

megalkotásakor rögzítette, hogy a 2009. évben létesült kamerarendszert korszerűsíteni kívánja és ennek megfelelően 6 

MFt összeget biztosított erre a célra a 2017. évi költségvetésben. A jó közbiztonsági helyzet megőrzése érdekében az 

Önkormányzat saját forrásból végezi el a teljes térfigyelő rendszer (kamerák, adatátviteli egységek, figyelő központ) 

korszerűsítését. A Képviselő-testület a Telsec Kft-t bízta meg, a bruttó 5.936.869,-Ft összegű munka elvégzésével. A 

beruházás szeptemberre valósul meg. 

HIVATALI BŐVÍTÉS 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hosszabb előkészítés után a Mobilbox Kft-től 

megrendelte további 2 db irodakonténer telepítését a meglévő hivatal mellé. A bruttó 3.225.800,-Ft összegű 

beruházásnak köszönhetően önálló kisméretű (7 m2) irodát kapott minden előadó (pénzügy, adó, igazgatás, közterület 

felügyelet, polgármester) és kialakult egy 25 m2-es tér, ahol a különböző eseményeket (képviselő-testületi ülés, 

tárgyalás, kooperáció, kisebb közösségi alkalmak, stb.) meg lehet tartani. 

BÜSZKESÉGPONT KIALAKÍTÁSA AZ AMÚR UTCÁBAN 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 4.535.701 Ft összegű támogatást nyert a Közép- és Kelet-európai Történelem 

és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulójára meghirdetett pályázaton, egy 1956-os emlékmű – BÜSZKESÉGPONT – létrehozására. Az Amúr utcai 

parkban megvalósult - Borbás Dorka iparművész által készített - Büszkeségpont egy gránit alapkőre elhelyezett 

üvegszobor (az emblematikus lyukas zászló) lett, mely így állít emléket az 1956-os forradalom és szabadságharc 

hőseinek. A szobor felirata Bíbó István elhíresült mondata: „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”.  

 

PÁLYÁZATOK 

VÉNUSZ UTCA FELÚJÍTÁSA 

A nemzetgazdasági miniszter döntése alapján Önkormányzatunk 28.959.088 Ft összegű támogatást nyert a Vénusz 

utca teljes hosszban történő felújítására. A 95% támogatási intenzitású pályázat a burkolat és vízelvezető rendszer 

felújítására, hivatali parkoló kialakítására és közlekedésbiztonsági beruházásra nyújt támogatást. A közbeszerzési 

eljárás őszi lefolytatását követően várhatóan 2018. év tavaszán valósul meg a beruházás. 

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT 

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

keretében Önkormányzatunk a védőnői szolgálat helyiségeinek fejlesztésére (fűtéskorszerűsítés, megújuló 

energiaforrás hasznosítása és hőszigetelés) nyújtott be támogatási kérelmet.  

A teljes tervezett beruházás költsége bruttó 20.193.757 Ft, ami azonban tartalmazza a hivatali rész helyiségeinek 

azonos típusú fejlesztését is. A pályázati cél (védőnői szolgálat helyiségeinek fejlesztés) megvalósításának tervezett 

összköltsége 15.488.611 Ft, ahol 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. 

 

 

Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2017. augusztus 


