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Remeteszőlős Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

 

Remeteszőlősi Falunapra 
 

Időpont: 2015. szeptember 5. (szombat) 
 

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

Programok 

 16-18 óra -  petanque verseny, ugrálóvár, tűzzománc 
 16:30 - 17:00 óra - gyermekjóga, utána mandala festés a Remete 

Csemete Alapítvány szervezésében 
 17:00 - 17:45 óra - kisállat bemutató a Remete Csemete 

Alapítvány szervezésében 
 17:45 - 18:00 óra - zenélőkút avatása, a muzsikáló művészek 

bemutatása 
 18:00 - 18:05 óra - közösségi pajta bemutatása 
 18:05 - 18:45 - 3 kismalac, interaktív gyermek színdarab 

Kisteleki Zoltán vándorszínésszel 
 18:45 - 19:05 - Kisbihari gyermek néptánc együttes bemutatója 
 19:05 - 19:50 - Nyugi zenekara műsora 
 20 - 22 - Twisters zenekar műsora 

Étkek 1800-2000 között: 

  Helyben főzött raguleves 

 A közösségi kemencében sült vaddisznó – kóstoló  

 Helyben sütött fánk – kóstoló 

 Az italokat a Vidám Barkasz Mozgó Büfé 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 2015. ÁPRILIS 1. ÉS SZEPTEMBER 1. KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK 

36/2015. (IV. 27.) a 2014. évi vagyonkataszter tudomásul vételéről 

37/2015. (IV. 27.) a településüzemeltetési tanácsnok megválasztásáról 

38/2015. (IV. 27.) a beruházási és közbeszerzési tanácsnok megválasztásáról 

39/2015. (IV. 27.) a kulturális és sportügyi tanácsnok megválasztásáról 

40/2015. (IV. 27.) a kamerarendszer bővítéséről 

41/2015. (IV. 27.) a Patak sétány 162-170., illetve 135-147. szám közötti szakaszára vonatkozó útépítési 

kezdeményezésről 

42/2015. (IV. 27.) a Csillag sétány felújítására vonatkozó pályázatról 

43/2015. (V.26.) Képes Imréné haláláról történő megemlékezésről 

44/2015. (V.26.) a belterületi utak felújítására vonatkozó pályázaton való indulásról 

45/2015. (V.26.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázaton 

történő indulásról 

46/2015. (V.26.) Ördögárok (hrsz: 0201) külterületi szakaszának karbantartásáról 

47/2015. (V.26.) Kárpátalja támogatásának kérdéséről 

52/2015. (VI.29.) a BKK Zrt. 2015. február-március havi beszámolójának elfogadásáról 

53/2015. (VI.29.) a Keszeg utcai közterületrész megvásárlására vonatkozó ajánlatról 

54/2015. (VI.29.) az Ördögárok (hrsz: 0201) külterületi szakaszának karbantartásának megrendeléséről 

55/2015. (VI.29.) a Patak sétány 162-172. közötti szakaszának rekonstrukciójához kapcsolódó lakossági-

önkormányzati együttműködésről 

56/2015. (VI.29.) a Patak sétány 162-172. közötti szakaszának rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére 

vonatkozó árajánlatok bekéréséről 

57/2015. (VI.29.) a 2015. évi falunap időpontjáról 

58/2015. (VI.29.) a 2015. évi falunapon kibocsátandó támogatói jegyekről 

59/2015. (VI.29.) a kárpátaljai Hetyeni Hagyományőrzők és Falufejlesztők Szervezete által működtetett 

ingyen konyha támogatásáról 

60/2015. (VII.14.) a Remeteszőlősi Falunap programelemeinek jóvá hagyásáról 

61/2015. (VII.14.) a 236131 azonosítószámú vis maior pályázathoz kapcsolódó híd helyreállítás 

megvalósításáról 

62/2015.(VII.14.) a Keszeg utcai közterületrész megvásárlására vonatkozó ajánlat kapcsán elvégzendő 

ingatlan értékbecslésről 

64/2015. (VIII.31.) a Patak sétány 162-172. közötti szakasz felújításáról 

65/2015. (VIII.31.) a vis maior pályázathoz kapcsolódó, a 12. és 13. km-kő bejáratánál található hidak 

helyreállításának megvalósításáról 

66/2015. (VIII.31.) a 2015/2016. nevelési év óvodai feladatairól 

67/2015. (VIII.31.) a klímavédelmi államfői kezdeményezésről 

68/2015. (VIII.31.) a közmeghallgatás időpontjáról 

 

 

 

Rendelet száma 2015. ÁPRILIS 1. ÉS SZEPTEMBER 1. KÖZÖTT SZÜLETETT RENDELETEK 

5/2015.(IV.28.) az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

6/2015. (VI.29.) a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazható elektronikus ügyintézésről 

7/2015.(VIII.31.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 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 – 2015. SZEPTEMBER 5. 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 10. alkalommal rendezi meg a falunapot, folytatva az elődök által 

megteremtett hagyományt.  

Komolyan véve ennek közösségformáló hatását, az idei falunapon különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, 

hogy a programokat a lehető legnagyobb arányban helyi lakosok szolgáltassák. A programelemek mindegyike 

remeteszőlősi szereplő részvételével jön létre, beszéljünk akár a kulturális műsorokról, a zenéről, a gasztronómiáról 

vagy a falunapon felavatandó létesítményekről. Hiszünk abban, hogy ez is egymás jobb megismerését és a közösség 

erősödését szolgálja. 

 

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

egyaránt - szórakozást fognak nyújtani. 

 

A programokról néhány szó: 

 A délutáni órákban a gyermekek (és persze minden érdeklődő) szabadon próbálhatja ki a petanque játékot Herold 

István vezetésével. 

 Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendő tűzzománcozást újra kipróbálhatja gyermek és felnőtt, 

természetesen térítésmentesen. 

 A Szőlőszem Óvoda felajánlása alapján a gyermekek délután ugrálóvárban élhetik ki mozgásigényüket, 

szakképzett felügyelők mellett. 

 A Remete Csemete Alapítvány szervezésében gyermekjóga bemutató lesz, majd utána a mandala festést is ki 

lehet próbálni. 

 Szintén az Alapítvány szervezésében kisállat bemutatót tekinthet meg a kedves közönség, ahol igazán 

testközelből ismerhetőek meg ezek az állatok. 

 Ünnepélyesen felavatjuk a remeteszőlősi Zenélő Ivókutat és a Közösségi pajtát. 

 Kisteleki Zoltán vándorszínész vezetésével a gyermekek interaktív színdarabban vehetnek részt (és tekinthetnek 

meg), a 3 kismalac címmel. 

 Megtekinthetjük a Kisbihar gyermek néptáncegyüttes bemutatóját, melynek vezetője szintén remeteszőlősi lakos. 

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

 Az esti talpalávaló zenét a Twisters zenekar fogja biztosítani, remeteszőlősi vezetővel. 

 Az Önkormányzat remeteszőlősi főzőmesterek által készített, bográcsban főtt tárkonyos ragulevessel, valamint 

vaddisznó pörkölttel és helyben sült fánkkal vendégeli meg a falunap résztvevőit. 

 A falunap ideje alatt a retro hangulatot sugárzó Vidám Barkasz Mozgó Büfében lesz lehetőség ital vásárlására. 

 

 

Gyűjtés 

A Képviselő-testület 58/2015. (VI.29.) 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 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 

 

MEGÚJULNAK A REMETESZŐLŐSI KÖZÚTI HIDAK 

 Mindannyian emlékszünk a 2014. november 30. és 2014. december 4. közötti ónos esőre, mely megbénította a 

magasabban fekvő települések életét. A folyamatos védekezés – melyben esetenként 25 ember is részt vett! – miatt 

Remeteszőlős Községben csak szakaszokban volt áramszünet a kidőlő fák miatt, mégis a jég igen nagy károkat 

okozott. Az Önkormányzat tulajdonában álló Ördögárok-patak belterületi szakaszának partján, valamint a gyalogos 

közlekedést biztosító járda mellett elhelyezkedő fákat oly mértékben eljegesítette, hogy azok meghasadtak, kidőltek és 

a 12. és 13. kilométerkőnél található hidak tartószerkezetében is károsodást okozott, mely tényt a későbbi szakértői 

felülvizsgálat is megerősített. 

Emiatt I. fokú védelmi készültséget volt szükséges elrendelni, a 2014. november 30. és 2014. december 4. 

közötti időszakra. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat a vis maior helyzetet bejelentette a Belügyminisztériumnak. 

A veszélyhelyzetben történt védekezés és a jég által okozott kár helyreállítási költségeinek támogatására 

Remeteszőlős Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a vis maior alaphoz, melyet a 

Belügyminisztérium tart fent.  

A helyzet súlyossága, valamint a védekezés több települést érintő (Nagykovácsi védelme is részben 

Remeteszőlőst terhelte) jelentősége miatt Remeteszőlős Község Önkormányzata kérte a védekezési és helyreállítási 

költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatását, az 1/2015. (I.13.) és a 2/2015. (I.13.) önkormányzati határozatok 

szerint.  

A 2015. június 23-án meghozott miniszteri döntésnek megfelelően Önkormányzatunk vis maior támogatási 

kérelmére összesen 11.824.000 Ft támogatás került jóváhagyásra. 

 

A támogatás szerkezetét az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

 
Vis maior 

esemény 

Tevékenység Teljes költség 

(bruttó) 

Kért 

támogatási 

arány 

Kért támogatás 

(bruttó) 
Megszavazott 

támogatás 

(bruttó) 

Támogatási 

arány 

Védekezés kárelhárítás 1.347.063 Ft 90% 1.212.355 Ft 1.191.000 Ft 89,95 % 

Helyreállítás híd helyreállítás 16.709.388 Ft 90% 15.038.449 Ft 10.633.000 Ft 90,00% 

Összesen: 11.824.000 Ft  

 

A fentiek alapján látható, hogy a védekezés gyakorlatilag teljes költségét elismerte a Belügyminisztérium és a 

vonatkozó költségek 90%-át megtérítette. A helyreállítás tekintetében csökkentett műszaki tartalom mellett határozták 

meg a támogatási arányt, a híd alatti mederburkolat rendbetételét kivették a támogatás köréből. 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hídrekonstrukciót 100%-os 

műszaki tartalommal kívánja elvégezni, így olyan műszaki tartalommal kérte be a kivitelezésre vonatkozó ajánlatot, 

mely a mederburkolat helyreállítását is tartalmazza. (A mederburkolat helyreállítása nagy műszaki védelmet biztosít a 

pillérek alámosása ellen.) 

A beszerzési eljárást a Zöld-Út Kft. nyerte meg 10.768.000,-Ft+ÁFA=13.675.360,-Ft ajánlati árral. A 

beruházás költségstruktúrája az alábbiak szerint fog kinézni: 

 Építési beruházás költsége 13.675.360 Ft 

 A teljes pályázati támogatás: 11.824.000 Ft 

 Önkormányzatot terhelő költség: 1.851.360 Ft (Realizált támogatási arány: 86%) 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a 12. és 13. kilométerkőnél található hidak ősszel pályázati támogatással 

megújulnak és olyan műszaki állapotba kerülnek, mely révén újabb évtizedekig fogják szolgálni az itt élőket. 

 

 

REMETESZŐLŐSI DIÁKOK SZÉPÍTETTÉK A KÖZETRÜLETET 

 Remeteszőlős Község Önkormányzata belépett 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 2 remeteszőlősi és 1 nagykovácsi diák jelentkezett, akik 1 hónapos kitartó 

munkájukkal hozzájárultak a közterületi bútorok jó karba hozásához. Az ő kezük munkát dicséri a fa utcatáblák, a 

köztéri szemetesek és a Bodza-ligeti szaletli bútorainak lecsiszolása és újrafestése. Az egyéb napi feladatok 

elvégzésével szintén segítették az Önkormányzat munkáját. 

Ezúton is szeretnénk gratulálni a három fiatalembernek, akik feláldoztak 1 hónapot a nyarukból és 

munkájukkal segítették Községünk szépülését. 
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ELINDULT A KÖZMUNKA PROGRAM REMETESZŐLŐSÖN 

 Remeteszőlős Község Önkormányzata évek óta próbálkozott azzal, hogy a közmunkaprogramban részt 

vehessen. Az adott településre igényelhető közmunkás státuszok számát a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi 

Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya kalkulálja ki a helyi munkanélküliség számainak ismeretében.  

Remeteszőlős igen alacsony munkanélküliségi rátával rendelkezik, ezért az elmúlt években maximum 1 fő 

félállást tudott volna biztosítani a Foglalkoztatási Osztály, azonban ezt sem tudtuk feltölteni helyi emberrel. (Aki nem 

regisztrált munkanélküli, vagy egyéb járulékot kap, az a munkavállaló nem jogosult a programba belépni.) 

Az idei tavasz eredménye, hogy sikerült elérnünk azt, hogy a Budapesti Kormányhivatal kiközvetített egy 

remeteszőlősön tartózkodó munkavállalót, aki a közmunkaprogramban részt venni jogosult. Az illető villamos 

géplakatos, aki szaktudásával tudja segíteni az Önkormányzat munkáját, mind a gépállomány karbantartásával, mind 

azok közterületi alkalmazásával. 

A közmunkaprogram jelenleg 2015. október 31-ig tart, melynek folytatása miniszteriális döntések 

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

Budakeszi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya biztosítja. 

 

 

FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK 

 

PATAK SÉTÁNY 162-172. KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA 

A Patak sétány Nagykovácsi felőli vége az egyetlen szakasza a főutunknak, mely még gyengébb minőségű 

burkolattal bír, csapadékvíz elvezetés nélkül. A kérdéses szakaszt utoljára a lakosság által megvásárolt hidegaszfalttal 

állította helyre az Önkormányzat, de annak vastagsága és az útalap hiánya miatt ez nem tekinthető végleges 

megoldásnak. 

A Patak sétány 162-172. közötti szakaszon lévő ingatlanok tulajdonosai elvi nyilatkozattal és kérelemmel 

keresték meg Önkormányzatunkat. Kérték annak megvizsgálását, hogy a vonatkozó útszakasz szilárd burkolattal 

(térkő) való ellátása milyen költségeket jelentene és kijelentették, hogy hozzájárulnának az esetleges megépítéshez. Az 

érintett ingatlanok több mint 67%-ának tulajdonosai aláírták a kezdeményezést és a költségviselésre vonatkozó elvi 

nyilatkozatot, így a Képviselő-testület részletesen megvizsgálta a lehetséges műszaki tartalmat és annak 

költségvonzatait. 

Ennek ismeretében a Képviselő-testület a 41/2015. (IV. 27.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a 

projekt megvalósulása érdekében önkéntes együttműködésre tesz javaslatot. A határozat 300.000,- Ft (egy összegű), 

illetve 350.000,-Ft (LTP-n keresztül részlet) összegű érdekeltségi hozzájárulásra tett javaslatot, rögzítve, hogy 

amennyiben az érintett útszakasz mentén elhelyezkedő ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai az önkéntes 

együttműködésre vonatkozó nyilatkozatot megteszi, akkor az Önkormányzat megkezdi a lakossági-önkormányzati 

megállapodások megkötésének az előkészítését. Az ingatlantulajdonosok 85 %-a június végéig írásban nyilatkozott az 

önkéntes együttműködésről, így az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati 

rendeletben rögzített feltételek teljesültek. 

Ennek alapján a Képviselő-testület döntött a megvalósításról és megszülettek az érdekeltségi hozzájárulás 

mértékét és fizetésének rendjét rögzítő önkormányzati hatósági határozatok. Az érintett lakosság az előtakarékossági 

szerződéseket megkötötte. 

A beszerzési eljárás lefolytatása során a legkedvezőbb ajánlatot a Strabag Kft. adta nettó 6.116.170,-Ft. 

összeggel. A kivitelezés várhatóan idén ősszel valósul meg. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az önkéntes alapokon nyugvó lakossági-önkormányzati együttműködés 

ismét egy új útszakasz burkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének megújulását teszi lehetővé. 

 

 

 

ZENÉLŐ IVÓKÚT A BODZA-LIGETBEN 

 A 2015. szeptember 5-én tartandó falunapon kerül felavatásra Remeteszőlős zenélő ivókútja, mely az 

Önkormányzat, a helyi művészek és a helyi civilek összefogásával jött létre, csakúgy, mint a kútnak helyet adó Bodza-

liget. Ezzel az Önkormányzat egy régebbi terve valósul meg, mely szerint az Örkény emlékfülkével és a 

Könyvmegállóval fémjelzett „kultúrsarok” egy új művészeti ágat megjelenítő művel bővül. 

 

A zenélő ivókút létrehozását két belülről fakadó erő mozgatta: 

1. Remeteszőlős Község az agglomeráció legfiatalabb települése, mégis gazdag múlttal rendelkezik, hiszen a terület 

már a rómaiak óta lakott. Az ivó kút építménye ezt tükrözi, mivel a Remeteszőlősön fellelt különböző 

építőanyagból állítottuk össze. Ha majd jól megfigyelik a kutat, láthatnak benne római építőkövet, faragott 
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Árpádkori párkányelemet és a svábok által készített téglákat. A kút tehát az elmúlt 2000 évet idézi meg 

számunkra. 

2. Remeteszőlősiként büszkék lehetünk arra, hogy településünkön és az egész Nagykovácsi-medencében sok kiváló 

zenész lakik, „akik muzsikájukkal megnyitják lelkünk régióit, melyekbe csak a zene világít be” (Kodály Zoltán). 

Az ivókút remeteszőlősi és nagykovácsi zenészek által játszott darabokat szólaltat meg, tiszteletet adva a 

művészek tudásának, szellemiségének. Komolyan vettük Pál apostol felszólítását: „Mert megnyugtatták az én 

lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket.” 

 

A kút formavilága a római kori Pannónia építészetét idézi meg, mivel a környék ebben a korban élte meg első 

fénykorát. Ennek az időszaknak állít emléket a timpanonban elhelyezett Hadrianus korabeli pénz (as) domborműben 

elkészített másolata, melynek eredetijét a környéken találták meg.  

A kút díszítő motívumvilága elénk hozza a honfoglalás korát is egy a Bezeréden feltárt tarsolylemez 

motívumainak megjelenítésével, valamint a biológiai élet örök körforgását szimbolizáló vízköpő rozettával. Ezek 

idézik meg a medence második fénykorát, amikor a királyi kovácsok népesítették be a környéket.  

Az ivókút téglái a terület sváb korszakát jelenítik meg, amikor a török dúlás után szorgos kezek újra 

paradicsommá varázsolták ezt a vidéket.  

Hisszük, hogy ahogy a kútból csordogáló víz felfrissíti a testet, úgy a csobogás közben hallható zene 

„megvidámítja a lelket” (Martin Luther). Egyes tudósok szerint a harmonikus zene a vízre is jótékony hatást gyakorol, 

ezért bízunk benne, hogy a zenélő ivókút kikapcsolódást fog nyújtani nem csak a test, hanem a lélek számára is. A kút 

használata a következőképpen zajlik: 

 Nyomja meg a csapon található gombot és enyhítse szomját!  

 A zenélő ivókút a víz megindulásával véletlenszerűen kiválaszt egy zenedarab részletet, így ivás közben 

meghallgathatja a felcsendülő zenét, a helyi művészek tolmácsolásában. 

 Foglaljon helyet a kút melletti padon és élvezze a felfrissülést! 

 Ha kedve úgy tartja, keresse meg a kút építményében az egyes korokból származó építőköveket! 

 

Használják egészséggel és hallgassák figyelemmel! 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a művészeknek, hogy kedves közreműködésükkel élővé tették a zenélő 

ivókutat, valamint a kút létrehozásában szerepet játszó mesterembereknek és civileknek azt a sok munkát, amely 

nélkül ez az építmény nem épülhetett volna meg. 

 

 

KÖZÖSSÉGI PAJTA AZ ÖNKORMÁNYZAT UDVARÁN 

A Képviselő-testület 2014. decemberében kezdte el vizsgálni egy, az Önkormányzat udvarán kialakítandó 

közösségi pajta megépítésének lehetőségét. Az ötlet abból az igényből fakadt, hogy szükség van egy olyan fedett 

építményre, mely helyet adna a különböző közösségi rendezvényeknek (pl. gyermekrendezvények, koncertek, 

gasztronómiai események, falunap és önkormányzati ünnepségek). 

Ezt az ötletet tovább gondolva a Képviselő-testület elkészítette egy 3 osztatú közösségi pajta tervét, mely helyet ad 

egy fedett színpadnak, egy beállónak (az önkormányzati tehergépkocsi is helyet kapna), valamint egy 

raktárhelyiségnek (itt tárolhatnánk a sószórót, tolólapot, a fűnyíró traktort, a fűnyírót, stb.). 

Mivel a megvalósításban az Önkormányzat dolgozói vállalták a tevékeny együttműködést, ezért a 2015. évi 

önkormányzati költségvetésben elegendő volt bruttó 800.000 Ft összeg elkülönítése a közösségi pajta megvalósítására. 

Örömmel jelenthetjük, hogy a megfeszített munka eredményeként a szeptember 5-i falunapon a közösségi 

pajta is felavatásra kerül. 

 

 

HÉTKÖZNAPI ÜGYEK 

 

CSATORNAÉPÍTÉS A NAGYKOVÁCSI ÚTON 

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

melynek keretében megkezdődik a Zsíros-hegyi szennyvízelvezető rendszer kiépítése. Kiépül egy új szennyvíz 

főgyűjtő, központi szennyvízátemelő és szennyvíznyomócső rendszer fővárosi csatlakozással, valamint sor kerül a 

pályázati konstrukció keretein belül a Nagykovácsi út burkolatának felújítására. 

A közbeszerzési eljárást a ZSO-VIA konzorcium (tagjai a Hajdú és Társa Kft. és a VIANOVA 87’ Zrt.) 

nyerte, így a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezési munkálatait ez a társulat végzi. 

Az eredeti tervek szerint a munkakezdés ideje 2015. március 23., a munkálatok várható befejezési határideje 

2015. szeptember 30. lett volna. 
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A kivitelezési munkálatok lényegi elemét képezi – Remeteszőlős Község szempontjából – a gerincvezeték 

Nagykovácsi út alatti lefektetése és a Nagykovácsi út burkolatának felújítása. A Nagykovácsi úton két szakaszban 

történik beavatkozás: először a csatornagerincet fektetik le, majd teljes szélességében a budapesti határig 

leaszfaltozzák a Nagykovácsi utat. 

Különböző okok miatt a kivitelezés eredeti idő-ütemterve nem valósult meg, így jelenlegi tudásunk szerint a 

Nagykovácsi úti csatornázás szeptember végére fejeződik be és ezt követően történik majd az aszfaltozás (várhatóan 

éjszaka). 

Az már márciusban tudható volt, hogy a fenti beavatkozások forgalomkorlátozásokkal fognak járni és 

félpályás útlezárások lesznek. Várható volt, hogy a kivitelezés igen neuralgikus időszak lesz, mert reális esélye lesz 

annak, hogy sokan a Patak sétányt alternatív útvonalnak akarják majd használni. Ez pedig jelentős környezeti terhelést 

és balesetveszély növekedést okozna. 

Ennek kezelése érdekében a Képviselő-testület 32/2015. (III.31.) önkormányzati határozatában úgy döntött, 

hogy a Patak sétányon ideiglenes forgalomkorlátozási intézkedéseket vezet be. Ennek megvalósítására nagyméretű 

konténeres díszfákat helyeztünk ki az Amúr és Csóka utcáknál, a megfelelő közlekedési jelekkel ellátva, a zsákutca 

táblákat felszerelve az útszakaszok elejére. 

Az elmúlt 4 hónap tapasztalata azt mutatja, hogy az útzár nagymértékben csökkentette az átmenő forgalom 

kialakulását. Azért fogalmazunk így, mert mindig voltak olyan egyének, akik az útzárakat elrángatták a helyéről. Az 

ilyen események elleni küzdelmünk folyamatos és igen sok konfliktussal jár. Ezek az események csak fokozódni 

fognak szeptember 1-től, hiszen az iskola elindulásával a forgalom tovább fog nőni és ezzel együtt a próbálkozók 

száma is. 

Tisztelettel kérjük a lakosság támogató segítségét abban, hogy az útzárhoz érkező eltévedt autóssal kedves 

tájékoztatásukkal segítsék megértetni a helyzetet. 

 

 

A PATAK SÉTÁNYI ÚTÉPÍTÉS RÉSZLETFIZETÉSE LEZÁRULÓBAN 

Remeteszőlős Község legnagyobb volumenű útépítési beruházása a Patak sétány megépítése volt. Az útépítés 

hatalmas lakossági igényt elégített ki, hiszen már a 2004. évtől történtek civil kezdeményezések az útépítés 

megvalósítására. A megvalósítás érdekében az Önkormányzat az útépítésekre kiírt pályázatok mindegyikét a Patak 

sétányra nyújtotta be (szakaszonként), annak érdekében, hogy forrást szerezzen a kivitelezéshez. 

A Patak sétány két leghosszabb szakasza (Patak sétány 1-50., 130-158.) uniós pályázati támogatás (70%) 

mellett, lakossági-önkormányzati összefogással jött létre. A pályázati önrészt az érintett több mint 100 ingatlan 

tulajdonosa és az Önkormányzat közösen vállalta.  

A Patak sétányi érdekeltségi hozzájárulást részletben fizetők a lakáskassza rendszeren keresztül, 4 éves 

megtakarítással tettek eleget önként vállalt kötelezettségüknek. Ez a 4 év most jár le, így elmondhatjuk, hogy az 

útépítés finanszírozása idén zárul le. 

Tájékoztatásul jelezzük a tisztelt érdekelteknek, hogy a részletfizetés lejártát követő 3 hónap múlva az 

Önkormányzat leigényli a 4 éves megtakarításból és az állami támogatásból összetevődött összeget, majd ezt követően 

elszámol az érdekeltekkel. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves érdekeltnek azt, hogy 4 éven keresztül 

becsülettel eleget tett vállalt kötelezettségének és pontos részletfizetésével a 4 év alatt a szükséges érdekeltségi 

hozzájárulást összegyűjtötte. 

Ezúton jelezzük mindenkinek, hogy abban a nem remélt esetben, ha valaki a 4 év alatt olyan jelentős 

elmaradásba került a részletfizetésekkel, hogy az állami támogatástól is elesett, kénytelen az Önkormányzat az 

érdekeltségi hozzájárulást egyéb módon behajtani.  

 

Végül – mivel több legenda terjeng faluszerte – szeretnénk a tisztelt érdekelteket objektív módon tájékoztatni 

néhány tényről: 

 Remeteszőlős Község Önkormányzata a Patak sétány két leghosszabb szakaszának (Patak sétány 1-50., 130-

158.) megépítését támogató uniós pályázati támogatás önrészét egy 2010. évben felvett MFB hitellel 

biztosította. Ennek terheit 2013. év végéig fizette, melynek éves költsége kb. 5 millió forint volt. 

 A 2013. év végén az Állam átvállalta az önkormányzati hitelállomány maradékát és ezzel párhuzamosan 2014. 

január 1-től új finanszírozási rendszert vezetett be. Ennek köszönhetően az addigi kb. 29 millió forintos állami 

támogatásunk lecsökkent 8,8 millió forintra. A bevétel kiesés 20.467.579 Ft lett, amit némileg kompenzál az 

Állam által részben vagy teljesen átvállalt feladatokhoz (pl. oktatás, hivatali működés, stb.), illetve az átvállalt 

hitelhez kapcsolódó kiadások megszűnése. Sajnos ki kell mondanunk, hogy az adósságkonszolidáció és az új 

finanszírozási rend összességében kb. 15 M Ft kiesést (hívhatjuk akár szegényedésnek is) okoz az 

Önkormányzatnak évente. (Erről a 2014. tavaszi Hírmondóban részletesen beszámoltunk.) 

 Jó azt tudni, hogy az Önkormányzat működésének radikális átszervezésével kezelni tudta ezt a helyzetet és oly 

mértékben tudta stabilizálni működését, hogy az építményadó mértékén nem kellett változtatnia. 
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 Jó azt is tudni, hogy az LTP rendszeren keresztül fizetett érdekeltségi hozzájárulások is az Önkormányzat 

Útalapjára kerülnek, így ezek az összegek Remeteszőlős Község tovább fejlődését szolgálják. 

 

 

REMETE CSEMETE ALAPÍTVÁNY HÍREI 

 

Legutóbb - a nyári szünet előtt - a GYERÖKNAP-on találkoztunk. Nyárköszöntő programunkról - nyuszi, 

kecske, népi játékok, Ládafia bábszínház - rengeteg kedves, felejthetetlen patakparti emléket őrzünk. Lezárult a 

kincskereső játékunk, melynek játékosai a gyeröknapon vehették át a megfejtésért járó meglepetést. Nagy örömünkre 

sok lelkes kincskereső gyerkőc járta végig a 8 állomásból álló, Remeteszőlősön át kanyargó pályát. 

A FALUNAP-on is találkozhattok velünk: kisállat bemutatóval és gyermekjógával várunk. 

Októberben szakképzett idegenvezetőnk segítségével csodálatos fővárosunk utcáin fogunk barangolni. Nagyon várjuk 

"BUDAPEST, BUDAPEST TE CSODÁS!" programunkat, reméljük Ti is! 

Tavaly novemberi vendégfellépőnk, a Hörömpölő Nagycirkusz világkörüli turnéjával messze jár, így idén 

novemberben kalózok szállják meg egy éjszakára a szurdokot. Izgalmas kaland lesz! Facebook oldalunkon 

folyamatosan követhettek minket, és írhattok a honlapon található elérhetőségeinkre is. 

 

 Találkozzunk a falunapon! Várunk szeretettel!  

 

Remete Csemete Alapítvány 

info@remetecsemete.com 

 

 

BEMUTATKOZIK A NAGYKOVÁCSI SOLYMOK SE. 

 

A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület 2012 decemberében alakult, azzal a céllal, hogy színvonalas 

sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítson a Nagykovácsiban és Remeteszőlősön élő gyermekek számára. 

Az egyesület vezetése fontos céljának tekinti, hogy a gyerekek megszeressék a sportolást, mindennapjaik részévé 

váljon a rendszeres testmozgás. 

Egyesületünk céljának tekinti továbbá a csapatszellemre való nevelést. Azok a gyerekek, akik minket 

választanak, egy olyan sportközösségben érvényesülhetnek, ahol lehetőséget kapnak bizonyítani szorgalmukat és 

tehetségüket. Fontosnak tarjuk a sport nevelő jellegét, azt, hogy megtanuljanak csapatjátékosként szerepet vállalni és 

jó közösségi emberekké válni. Mindezek elsajátítása nagy hatással lesz felnőtt életük folyamán is. 

A Sólymok SE szakmai és edző stábja rendelkezik az ehhez szükséges végzettséggel, szakmai tapasztalattal 

és emberi kvalitásokkal, hogy az egyesület céljait képviselje. Az egészséges életmódot szem előtt tartva, folyamatosan 

szeretnénk megszólítani a sportszerető, labdajátékokat kedvelő gyerekeket és azok szüleit. Feladatunknak tekintjük, 

hogy minél több gyermek sportoljon, és hogy népszerűsítsük az egyesületünkben történő sportolás lehetőségét jelenleg 

labdarúgás és kézilabda sportágakban. 

Minden évben nyári edzőtábort szervezünk a gyerekek részére, ahol a tehetségük fejlesztése, sport iránti 

szeretetük erősítése mellett személyiségük formálását és az élet küzdelmeire való felkészítést is előtérbe helyezzük. 

Idén augusztusban Dömsödön tartottuk táborunkat, csodás Duna-parti környezetben. Öröm volt látni, hogy a tábor 

micsoda óriási élménnyel gazdagította a gyerekeket. 

Várunk szeretettel minden mozogni, sportolni szerető 2003-2010 között született fiút és lányt foci és 

kézilabda szakosztályunkba! 

Szárnyaljatok Sólymok! 

 

Herold István  

204390111 

heroldistvan@gmail.com 

solymokse@gmail.com 

Facebook: Nagykovácsi Sólymok 

www.solymok.hu 

 
 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: Szathmáry Gergely polgármester 

2015. szeptember 
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