
A Magyar Kultúra Napja
– Pilinszky est 

Hobo elôadásában
"Milyen felemás érzések közt élünk,
milyen sokféle vonzások között,
pedig zuhanunk, mint a kô
egyenesen és egyértelmüen." 

(Pilinszky)

Egy egész Öregiskolányi ember gyûlt össsze,
hogy hallgathassa ezeket a szavakat – Pilinszky
János versét – Hobo (Földes László, Kossuth
díjas mûvészünk) elôadásában.
Január 22-e a Magyar Kultúra napja, s Nagy-
kovácsiban a találkozások napja. Egészen
különleges találkozásoké. Egy kivételes költô-
óriás, egy kivételes mûvész és a közönség
találkozása. Érzések, gondolatok, kérdések és
válaszok dallamokkal való eggyûvé fonódása
volt az az egy óra, melyet Hobo kivételesen
egyedi és hihetetlenül mély elôadásmódja ho-
zott létre bennünk. Jobb emberként mentünk
haza, telve jóval, örömmel, kérdésekkel – mi
lesz veled magyar kultúra? – s reménnyel, látva
a nagyszámú érdeklôdést. Jó volt nagykovácsi
lakosnak lenni.        

Cziráki Virág

Naputasok címmel képzômûvészeti kiállítás nyílik 
február 15-én szerdán 18.00 órakor az Öregiskolában 

a kistérségben mûködô
a NAPÚT MÛVÉSZETI AKADÉMIA

tanárainak és növendékeinek munkáiból.
A kiállítás megtekinthetô március 14-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

„Kecskeháti terület” kronológiája
Kecskehát területének fejlesztése, szabályozása több éves múltra tekint vissza, melynek állomásai a
következôk voltak:
6/1996. (III.20.) Kt. rendelet Általános Rendezési Terv: Egyéni Mezôgazdasági övezet 1%-os beépít-
hetôséggel, 1 Ha-os minimális telekkel.
159/2000. (XI.29.) Kt. határozat: Kecskehát belterületbe vonására „Megállapodás”, melynek aláírására
2001. január 18-án sor is került.
38/2002. (IV.10.) Kt. határozat Településszerkezeti Terv /TSzT/ programjának elfogadása (Kecskehát
Kertvárosias lakóterület Szabályozási Terv /SzT/ készítendô)
32/2003. (III.19.) Kt. határozat TSzT egyeztetési dokumentációjának elfogadása
(Kecskehát lakóterület, korábbi testületi döntés alapján, ha a humán- és mûszaki infrastruktúra
kiépítettsége lehetôvé teszi, tömbszerû lakófunkció kizárásával.)
25/2004. (III.04.) Kt. határozat: Nagykovácsi Településszerkezeti Tervének elfogadása (Kecskehát
Kertvárosias lakóterület (Lke 05)
244/2004. (XII.08.) Kt. határozat: Kecskehát SzT megrendelése tulajdonosok költségviselésével.
2005. V. 30. napján megtartott Képviselô-testületi ülés jegyzôkönyvében kerültek rögzítésre a testületi
elvárások (játszótér kialakítása, védôfásítás, kerékpár és gyalogos út, önkormányzati árok bevonása,
beépítés intenzitása Kálváriakert szerint, stb)
222/2005. (X.17.) Kt. határozat: Kecskehát SzT egyeztetési anyag elfogadása (pontos beépítési
paraméterek meghatározásával,)
11/2006. (I.30.) Kt. határozat: Pontosítja a 222/2005. határozatban foglaltakat, meghatározza építési 
engedélyek kiadásának feltételeit, valamint a költségviselést.
8/2009. (III.02.) Kt. sz. rendelet: Szabályozási terv elfogadása, a HÉSz-szel egységes szerkezetben, 
belterületbe vonás nélkül.

Amint az a fenti felsorolásból is kitûnik és a korábbi tárgyalásokon is már felmerült a több, mint tíz évre
visszanyúló folyamat meghatározó történése volt a Kecskehát Táj és Környezetvédelmi
Egyesülettel 2001. január 18-án aláírt – ún. háttérfejlesztési – megállapodás. Ebben a Nagyszénás
kert és a Kálvária kert mintájára került meghatározásra az ingatlanonként fizetendô hozzájárulás
mértéke, ami akkor ingatlanonként 327.521,– Ft volt. (Ma ez az összeg 520.000,– Ft/ingatlan.) A ún.
Háttérfejlesztés a településünkön szükséges közmû, oktatási és szociális infrastruktúra fejlesztések 
becsült költségén alapult, az érintett ingatlanok számára visszaosztva. Az elmúlt években a szükséges
beruházások, illetve prioritások változtak. Természetesen ezen beruházások nem csak a kecskeháti
ingatlanokat érintik, hanem egyéb fejlesztési elképzeléseket, illetve a korábban már belterületbe vont
területeket is. A háttérfejlesztési befizetéseken túl, a belterületbe vonás következtében létrejövô elônyök
lehetnek még hosszútávon: az ingatlanok után befizetett adók, továbbá önkormányzati építési telkek
kialakulása, melyek a közösségi vagyont növelik tovább.
A belterületbe vonás folyamata: jelenleg még az eredeti kárpótlási osztás szerinti Hrsz: 0135/32 –
0135/190 szántók és utak vannak, a külterületi fekvésben elkészült a szabályozási terv szerinti
telekosztás és úthálózat, ezt minden ingatlantulajdonos jóváhagyja és aláírja, a belterületbe vonás önkor-
mányzati rendelettel történik, melynek alapján a földhivatalban átvezetésre kerül a terület új telek
kialakítása és megnyílnak a tulajdoni lapok, de ezt megelôzi a Földhivatal részérôl a földmegváltás
kivetése az önkormányzat – mint kérvényezô – felé, tehát ezt az összeget is elôzetesen a közösségnek át
kell utalnia.
Az Egyesülettel Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2001. január 18. napján kötötte meg a bel-
területbe vonásra és háttérfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó – elôterjesztéshez mellékelt –
megállapodást. A megállapodás értelmében, amennyiben az Egyesület igazolja az összes ingatlanra
vonatkozó háttérfejlesztési hozzájárulás 70%-ának rendelkezésre állását, illetve a belterületbe vonás 
jogi és szakmai feltételei is biztosítva vannak, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget
vállalt az ún. „Kecskeháti tábla” belterületbe vonására. Az Egyesület igazolta Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata felé a szükséges háttérfejlesztési összeg rendelkezésre állását, illetve azon ingatlan-
tulajdonosok is hozzájárultak az ingatlanok Szabályozási terv szerinti kiosztásához, akik eddig gátját
képezték a jogi feltételek együttes meglétének. A belterületbe vonás, a jelenleg is hatályos megállapodás
alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának szerzôdéses kötelezettsége, melynek elmaradása
szerzôdésszegének minôsülhet és kártérítési kötelezettséget von maga után.
Mindezt figyelembe véve hozta meg a döntéseit a Képviselô-testület 2012. január 26-án.

Bencsik Mónika polgármester

A Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata által kiírt

Nagykovácsi 
fôutca köztérépítészeti
hallgatói ötletpályázat 
díjazott és megvételt nyert 
tervei 2012. február 15-éig 

megtekinthetôek 
az Öregiskolában
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A közigazgatási eljárásban a jogszabály
határidôt vagy határnapot szabhat meg az eljá-
rás egyes alanyai számára az egyes eljárási cse-
lekmények megtételére. A mulasztóra nézve je-
lentôs joghátránnyal járhat, ha valaki valamely
határidôt vagy határnapot elmulaszt, ezért cél-
szerû igazolási kérelmet elôterjeszteni abban
az esetben, ha önhibáján kívül (mert pl. beteg
volt) nem tudott pl. az idézésen megjelenni,
vagy valamely más okból nem tudta pl. a hiány-
pótlási határidôt tartani. 
Az ilyen igazolási kérelmeket az elmulasztott
határidôt követôen 8 napon belül lehet beadni
ahhoz a hatósághoz, ahol az eljárás zajlik. Az
ügyfél akadályoztatása esetén, annak meg-
szûnése esetétôl számít a határidô, de az elmu-
lasztott határnaptól számítva hat hónapon túl
már nem lehet igazolási kérelmet beadni. 
Fontos, ha a hivatal helyt ad az igazolási
kérelemnek, akkor az ügyfelet eljárásjogi szem-
pontból olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem
mulasztott volna. Tehát ez alapján a hivatal a
döntését módosíthatja vagy visszavonhatja. 

Az eljárás irataiba való betekintés

Az ügyfél egy adott ügy állásáról a személyes
érdeklôdésen túl az iratok megtekintésével tud
tájékozódni, ezért ez számára alapvetô „jo-
gosítvány”, hiszen így tudja gyakorolni teljes
körûen az ôt megilletô jogokat. Egyes esetek-
ben harmadik személynek is jogos érdeke
fûzôdhet egy eljárás iratainak megismerésére,
végül egy-egy ügyben keletkezhetnek olyan ira-
tok, melynek megismertetését széles körben is
lehetôvé kell tenni. Az iratbetekintést a ket ép-
pen ezért differenciáltan szabályozza: 
Fôszabályként az ügyfél személyesen, illetve
törvényes vagy írásban meghatalmazott
képviselôje útján betekinthet az eljárás során
keletkezett iratokba, arról másolatot, vagy
kivonatot készíthet vagy kérhet.  
Az iratbetekintési jogról külön döntést nem kell
hozni. De vannak olyan iratok, (melyeket a
jogszabály külön nevesít) amelyekbe nem
lehet betekinteni:
- a határozat (végzés) tervezete,
- a zárt tanácskozásról készült jegyzôkönyv,
- a védett tanú vagy bejelentô személyazonosító

adatai,
- államtitkot, vagy szolgálati titkot tartalmazó

irat,
- törvény által védett egyéb adatot tartalmazó

irat.
Az iratbetekintési jog korlátozásáról vagy
kizárásról minden esetben végzést kell hoz-
nia a hivatalnak.

Bár nem tartozik szorosan a témához, engedjék
meg, hogy a közérdekû adatokról és annak
megismerhetôségérôl és közzétételérôl essen
egy pár szó. 
Az 1992. évi LXIII. törvény 20.§ (8) bekezdé-
sében maghatározott kötelezés alapján a
Polgármesteri Hivatal a közérdekû adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének
és közérdekû adatok közzétételének rendjét
szabályzatban határozta meg. 
A szabályzat célja, hogy elôsegítse a közérdekû
adatok megismerésére vonatkozó jog érvénye-
sülését, meghatározza a kérelem esetén köve-
tendô eljárás menetét, az ügyintézésben részt-
vevô személyeket, rögzítse az adatokat megis-
merni kívánó személy jogait és kötelezettségeit.  

A közvélemény megfelelô tájékoztatása érde-
kében a Polgármesteri Hivatal rendszeres köz-
zététellel hozzáférhetôvé teszi a tevékeny-
ségével kapcsolatos legfontosabb adatokat, in-
formációkat, a feladatellátáshoz kapcsolódó
közleményeket  elsôdlegesen, az önkormányzat
honlapján (www.nagykovacsi.hu), valamint a
helyi Böngészô újságban és a Kábeltévén.

A közérdekû adatok megismerése iránti
igény teljesítésének rendje

1. Az igény benyújtása
A közérdekû adat megismerésére irányuló
eljárás az erre vonatkozó igény benyújtásával
veszi kezdetét.
Az igény (kérelem) benyújtása történhet
szóban, írásban vagy elektronikus úton. Igény
benyújtására jogosult bármely természetes
személy, jogi személy, vagy jogi személyi-
séggel nem rendelkezô szervezet.
Írásban történô igény elôterjesztés az erre rend-
szeresített formanyomtatványon történik. Szó-
ban történô igény elôterjesztés esetén feljegy-
zést kell készíteni, és a feljegyzés alapján kell
kitölteni az erre rendszeresített formanyom-
tatványt. (melléklet)

2. Az igény elbírálása
A Jegyzô a beérkezett igényeket haladéktalanul
megvizsgálja, különös tekintettel arra, hogy a
kérelem alapján a megismerni kívánt adatok
köre pontosan meghatározható-e, illetve az ada-
tok a Polgármesteri Hivatal kezelésében van-
nak-e.
Amennyiben a kérelem alapján a megismerni
kívánt adatok köre pontosan nem határozható
meg, illetve nem egyértelmû, a Jegyzô az
ügyfelet az igény hiányosságainak pótlására
hívja fel.
Ha a közérdekû adat megismerésére irányuló
kérelem más szerv kezelésben lévô közérdekû
adatra vonatkozik, a Jegyzô a közérdekû adat
megismerésére irányuló igényt haladéktalanul
továbbítja az illetékes szervnek az ügyfél
egyidejû értesítése mellett.

3. Az igény teljesítése
A közérdekû adat megismerésére irányuló
igénynek a lehetô legrövidebb idô alatt, legfel-
jebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni.
Az adatok átadása – a kérelmezô választása sze-
rint – történhet az adatokba történô betekintés
útján vagy az adatokról készített másolat ren-
delkezésre bocsátásával.
Amennyiben a Jegyzô vagy az adatfelelôs
megállapítja, hogy az ügyfél által igényelt ada-
tok nem hozhatók nyilvánosságra, az igény tel-
jesítését megtagadja, és az igény teljesítésének
megtagadásáról, az igény benyújtását követô, 
8 napon belül, írásban értesíti az igénylôt.
Az igénylôlap letölthetô az önkormányzat hon-
lapjáról, vagy beszerezhetô a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán.

A következô részben a hivatal döntéseirôl
(határozat, végzés), valamint a kézbesítési
vélelemrôl szeretném majd Önöket tájékoztatni. 
Várom észrevételeiket, az ügyintézés meneté-
vel kapcsolatban felmerülô kérdéseiket, és
kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. 

Tisztelettel: 
Tóthné Pataki Csilla 

jegyzô

Az ügyintézés menetének ismertetése 5. Kedves Olvasóink, Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Öregiskola

Közösségi Ház és Könyvtár díjszabásai 2012-ben
az alábbiak szerint módosultak.

2012. évi könyvtárhasználati
és terembérleti díjszabás

� A beiratkozási díj egy naptári évre: 
felnôtteknek 1000,- Ft
16 év feletti tanulóknak 500,- Ft 
nyugdíjasoknak 400,- Ft

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:
a 16 éven aluliak(1997. évi CXL. tv.);
a 70 éven felüliek(1997. évi CXL. tv.);
a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal
(15/1990 (IV.23. SZEM r.) rendelkezôk
a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói
(6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet).
A kedvezmények vonatkoznak a „Magyar igazol-
vánnyal” vagy a „Magyar hozzátartozói igazolván-
nyal” rendelkezôkre is (319/2001. Korm.sz. rendelet).
A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a ked-
vezményre jogosultságot igazolni kell.
A Nagykovácsi Általános Iskola pedagógusai, óvoda
pedagógusai, mûvészeti iskola pedagógusai és dol-
gozói, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a mun-
kanélküliek és a könyvtárosok a beiratkozási díj alól
mentesülnek és a könyvtár szolgáltatásait 50%-os
kedvezménnyel vehetik igénybe.

Könyvkölcsönzés késedelmi díja:
A határidôn túl visszahozott könyvekért késedelmi
díjat kell fizetni, amely 20,- Ft/nap.

Könyvtárközi kölcsönzési díj: 800,- Ft/db

� Fono-téka:
4 db kölcsönözhetô, 1 hét kölcsönzési határidôvel
CD, DVD, CD-ROM, videokazetta, magnókazetta,
hangoskönyv: 4 db kölcsönözhetô, egy hét kölcsön-
zési határidôvel
Kölcsönzési díj: 1 hétre: 600,- Ft/db

3 napra: 300,- Ft/db
A késedelmi díj 100,- Ft/nap/db.
Az audiovizuális dokumentumokat gyerekek 
(18 év alatt) csak szülôi hozzájárulással kölcsö-
nözhetik.

� Játéka:
A társasjátékokat csak felnôttek kölcsönözhetik, az
igénybevételéhez szükséges beiratkozási díj egy
használati évre 1000,- Ft.
A kölcsönzési díj egy hétre 500,- Ft. A társasjátékok
tartozékait kölcsönzés elôtt és után a használóval
együtt ellenôrizzük.

� Számítógépes szolgáltatások:
Számítógép használat beiratkozott olvasóknak:

150,- Ft/fél óra 250,- Ft/óra
Érvényes olvasójeggyel nem rendelkezôk részére:

200,- Ft/fél óra 300,- Ft/óra
Számítógéprôl

nyomtatás 60,- Ft/oldal
színes nyomtatás 120,- Ft/oldal

Laminálás: A3-as: 400,- Ft/lap    
A4-es: 300,- Ft/lap   
A5-ös: 200,- Ft/lap   

Fax küldése: 900,- Ft/oldal
minden további oldal: 300,- Ft

Szkennelés: 300,- Ft/oldal

� Elveszett olvasójegy pótlása: 500,- Ft/db

� Felszólítások postaköltségei:
I. felszólítás után: 400,- Ft
II. felszólítás után: 600,- Ft
III. felszólítás után: 800,- Ft

� Terembérleti díjak:
Kis terem (elsô elôadói) 4 500,- Ft+áfa/óra      
Könyvtár terem 7 500,- Ft+áfa/óra
Galéria 3 500,- Ft+áfa/óra



Január 23-án az Ügyrendi és a Pénzügyi
Bizottság ülésezett, január 26-án a testület 16
elôterjesztésben hozott döntést.
A fôút melletti gazdasági terület Szabályozási
Tervének módosítását és ezzel egyidejûleg a
Helyi Építési Szabályzatot a képviselôk elfo-
gadták figyelembe véve az Állami Fôépítész
eljárást lezáró szakmai véleményét.
2012. január 1-jével életbe lépô törvényi mó-
dosítások miatt a helyi szociális rendeletünket

több ponton módosítanunk kellett. A változá-
sok érintik a lakásfenntartási támogatás a rend-
szeres szociális segélyben és a foglalkoztatási
támogatásban részesülô személyeket (lásd a
módosítást külön is).
A Kormány a településeken élô szociálisan
rászoruló személyek részére kedvezményes téli
tûzifa megvásárlásához pályázatot írt ki az
önkormányzatok részére az elmúlt évben.
Nagykovácsi Önkormányzata 106 m3 igé-

nyelt és jóváhagyott famennyiség után 1,6 M

forint vissza nem térítendô állami támo-

gatásban részesült. Ehhez kell még hoz-
zászámítani az Önkormányzat önrészét, mely a
kiszállítás és egyéb költségek (rászorultságtól
függô felaprítás) mértékéig terjed, melynek
felmérése jelenleg is folyik, illetve függ az
igénybevevôktôl. A szociális célú tûzifa támo-

gatás jogosultsági feltételeit a Képviselô-
testület helyi rendeletben szabályozta (lásd
külön megjelenítve a rendelet).
A Képviselô-testület további három rendeletét
a közterület használati, a súlykorlátozáshoz

kötött behajtási engedéllyel kapcsolatos

valamint az Öregiskola könyvtárhasználati

és terembérleti díjtételeit módosította (lásd a
módosítások lényegi elemeit külön kiemelve).
A helyi közügyeket figyelemmel kísérôk

számára nyilvánvaló, hogy a fentiekbôl is

talán mindez érzékelhetô, hogy a legtöbb

testületi döntés és a költségvetésünk nagy

része a Nagykovácsiban élô családok (nagy-

családosok) érdekeit veszi elsôsorban figye-

lembe.

A januári ülésen döntés született a nevelési in-
tézmények fejlesztése pályázat beadásáról.
Kiemelt cél az óvodai férôhely bôvítése,

valamint a hiányzó kapacitások pótlása, amely
minimum 75 óvodás gyermek további férôhely
biztosítását eredményezheti nyertes pályázat és
sikeres beruházás esetén! A döntés alapján a
testület az óvodafejlesztésre kiírt pályázaton
kíván indulni, amely a Dózsa György utcai

óvoda felújításával, bôvítésével jár, illetve a

Kaszáló utcai óvoda bôvítését is jelenti. Az
elképzelt Dózsa György utcai óvoda bôvítés
érdekében elsôsorban a zöldterületi arány biz-
tosítása miatt szükséges az óvoda telkének és a
mellette húzódó árok besorolású ingatlannak az
egyesítése.
A Bölcsôde pályázatunkat határidôre beadtuk,
a pályázatok szakmai bírálata megkezdôdött, és
ennek kapcsán a projekttel kapcsolatban a ko-

rábbi határozatunkat módosítani kellett. A
pályázattal összefüggésben elkészült a tervezett
új intézmény szakmai programja, ami

„Lenvirág Bölcsôde fantázia névvel került be-
adásra, ezt a testület jóváhagyta. A Képviselô-

testület nevében köszönöm Aggot Józsefné

óvoda pedagógusnak a munkáját!

A magas gyermeklétszámra tekintettel a
Képviselô-testület döntött a negyedik védô-

nôi körzet kialakításáról, a védônôi körzetek

módosításáról, valamint önálló iskola védô-

nôi szolgálat létrehozásáról.

A gyermekorvosi és a védônôi szolgálat mûkö-
dési feltételeinek méltóbb körülmények közötti
biztosítása folyamatban van.
A Fôvárosi Agglomerációs Társulási megál-

lapodásunk a törvényi észrevételnek meg-

felelôen módosításra került, amelyet a testület
elfogadott.
A Nagykovácsi Víziközmû Kft. 2012. évi

beruházási tervét az Ügyvezetô elkészítette és
egyeztette a Hivatal kollégáival és a FEB
tagokkal. Ez évre tervezett elvégzendô felada-

tok összességében több mint 90 MFt+Áfa

értékûek. Több feladat megvalósítása további
egyeztetést tesz szükségessé a fedezet ren-
delkezésre állásának függvényében. Kiemelt
feladat a Rácski telepi szennyvíz végátemelô
gépészeti felújítása a Kálvária-dombi ivóvíz-
tározó medencék biztonságos leürítésének
megoldása stb. 
Döntött a testület a Kolozsvár utca 25. szám

alatti önkormányzati tulajdonú épületek

bontásáról.

A Képviselô-testület a „Kecskeháti tábla”

belterületbe vonására 2011-ben kötött

megállapodást felülvizsgálta és további

feltételeként a háttérfejlesztésre vonatkozó

határozatokat fogadott el. Ennek értelmében
döntött a háttérfejlesztési hozzájárulásra
vonatkozó módosított megállapodás elfo-
gadásáról a háttérfejlesztési hozzájárulás
összegérôl és a háttérfejlesztési hozzájárulás
megfizetésének biztosítékáról, illetve a befolyt
bevétel közösségi céljainak meghatározásáról.
(Lásd bôvebben külön cikkben)
A testület elfogadta a 2012. évi munka és

üléstervét.

A Képviselô-testület következô munkaterv 
szerinti ülését 2012. február 23-án tartja az
Öregiskolában.

Tisztelettel:
Dékány Angella alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület 
januári munkájáról
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Módosításra került a Helyi Építési Szabályzat
A több mint két éves egyeztetési eljárás lezárásaként Képviselô-testület döntött a falu határában a
fôút melletti Kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató terület szabályozási tervérôl. A
Sebestyéndombbal szemben, az országút és a patak között elterülô, közel 2,5 hektáros terület ilyen
funkciójú területfelhasználását a 2004-ben elfogadott Településszerkezeti Tervünk határozta meg.
A beépítés intenzitása megegyezik az egykori TSz udvar szabályozásával, ugyanakkor, az
Ördögárok mellett 15 méter széles beépítéstôl elzárt fásított sávot kell kialakítani. Az egyes ingat-
lanok megközelítése, a közlekedésbiztonsági szempontokat kielégítô, az illetékes hatóságok és a
közútkezelô által jóváhagyott forgalmi megoldással történhet.
A szabályozási tervvel együtt kis mértékben – elsôsorban a pontosabb  építéshatósági munka
elôsegítése érdekében – módosításra került a település Helyi Építési Szabályzata. A módosítások
az alábbiakban foglalhatók össze:

Az egyes építési övezetekben fôfunkció nélkül, kiegészítô funkció önállóan nem helyezhetô el. 
A Kálváriakert, Nagyszénáskert és a Kecskehát kertvárosias lakóövezetiben a fôfunkció csak
egy épülettömegben helyezhetô el.
Amennyiben az építési telken több lakás létesül, az 1 db max. 20 m2 vízszintes vetületû lábakon
álló kerti tetô helyett, 2 db max. 15 m2 vízszintes vetületû lábakon álló kerti tetô helyezhetô el. 
Telkenként 1 db, legfeljebb 8 m2 alapterületû, legfeljebb 2,5 m építménymagasságú, legfeljebb
3,5 m gerincmagasságú kerti pavilon elhelyezhetô. A pavilon tégla, kô, fa, üveg, cserép, zsin-
dely anyagok felhasználásával alakítható ki úgy, hogy a tetôzetén összegyûlô csapadékvíz saját
telkén belül kerüljön levezetésre. A pavilon a hátsó kertben létesíthetô.
Pontosításra kerültek a házszám elhelyezés, a tereprendezés, és a csapadékvíz elvezetés 
szabályai, valamint az állattartási rendeletnek megfelelôen lett meghatározva az egyes
övezetekben, a haszonállatok tartásának lehetôsége.  

Az új településközpont Vk-1 övezetében az intézményi beépítés intenzitása megemelésre került.
A rendelet január 31-én került kihirdetésre, de a vonatkozó jogszabályok alapján 30 nap múlva, már-
cius 1-én lép hatályba.

Györgyi Zoltán
fôépítész 

A Barackfa csoport Hóembere



� Adócsoport 06-26-389-327 

Csoportvezetô: Nagy László – 115 mellék nagy.ado@nagykovacsi.hu
Dervalics Lászlóné – 108 mellék dervalics.ado@nagykovacsi.hu
Képes Imréné – 123 mellék kepes.ado@nagykovacsi.hu

� A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjármûadó számlaszám: 11600006-00000000-10677059
Iparûzési adó  számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám: 11600006-00000000-10677694
Talajterhelési  számlaszám: 11600006-00000000-10677211

Kitöltési útmutató az építményadó bevalláshoz

Az építményadó bevallás tartalma és formátuma a 35/2008. (XII.31.) PM
rendelet alapján készült. A bevallási nyomtatvány és a külön A.) és B.)
betétlap a www.nagykovacsi.hu honlapról letölthetô, illetôleg az önkor-
mányzati adóhatóságtól beszerezhetô. Adóköteles az önkormányzat il-
letékességi területén lévô építmények közül a lakás és a nem lakás
céljára szolgáló épület, épületrész. Figyelem! A lakóépület /lakás/
hasznos alapterületébe nem számít bele, a lakóépületben található, nem
lakás célját szolgáló önálló épületrész  (gépkocsitároló, üzlet, mûhely, iro-
da stb.), de ezek is az építményadó tárgyát képezik, ezért ezeket is szere-
peltetni kell a bevallásban a B.) lapon.
I. ponthoz: Az adó alanya az, aki az év elsô napján az építmény tulaj-
donosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk
arányában adóalanyok. Valamennyi adóalany által írásban megkötött
megállapodásban rendelkezhetnek arról, hogy melyikük viselje egy
személyben az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat és kötelezett-
ségeket. Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékû jog terheli, annak jogosultja az adó alanya.                                    
Amennyiben kizárólag a tulajdoni- vagy vagyoni értékû jogának hányada
után kíván adózni, akkor ezt a bevallás fajtája rovatban a „nem megál-
lapodás alapján benyújtott bevallás” pontnál kell jelezni.
II. ponthoz: Építményadó bevallást kell benyújtania, amennyiben lakás és
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonjogát, vagyoni
értékû jogát (haszonélvezet, kezelôi jog, használat joga stb.) megsze-
rezte.
Ugyancsak bevallás benyújtásával kell bejelentenie amennyiben
adókötelezettségét érintô változás történik (ilyen ok lehet a tulajdoni
hányad változása, az építmény jellegének változása (lakóépületté
minôsítés kivételével), adómentességi feltétel bekövetkezése vagy
megszûnése, az építmény hasznos alapterületének változása stb.). Az
adókötelezettség megszûnik az építmény vagy az ahhoz kapcsolódó jog
megszûnési évének utolsó napján. Az építménynek az év elsô felében
történô megszûnése (bontás) esetén a második félévre vonatkozó
adókötelezettség megszûnik. Az építmény használatának szüneteltetése
az adókötelezettséget nem érinti.
Általános szabályként az adókötelezettség megállapítása az év elsô
napján fennálló állapothoz kötôdik. Az adókötelezettséget érintô változást
a következô év elsô napjától kell figyelembe venni. Új építmény esetén az
adókötelezettség a használatbavételi, illetôleg fennmaradási engedély ki-
adását követô év elsô napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy
anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a
tényleges használatbavételt követô év elsô napján keletkezik.
III. ponthoz: Az adózandó ingatlan címét, helyrajzi számát és az adótár-
gyak számát kell megadni.
IV. ponthoz: Ebben a pontban az adó alanyának adatait kell kitölteni
(amennyiben megállapodás alapján történik az adó viselése, akkor a
megállapodásban feltüntetett személynek és a bevallás benyújtójának
azonosnak kell lennie). Az adószám, statisztikai számjel kitöltése csak a
vállalkozásokra vonatkozik. A vállalkozókra vonatkozó adatok kitöltése az
egyéni vállalkozók esetében is kötelezô.
A tulajdoni hányadnál az adózó tulajdoni hányadát, megállapodás alapján
történô adózás esetében azt a tulajdoni hányadot, mely a megállapodás
alapján adózót terheli.
V. ponthoz: A képviselô útján (törvényes képviselô, meghatalmazott)
történô ügyintézésnél igazolni kell a képviseleti jogosultságot.

A.) laphoz: Kizárólag akkor kell kitölteni, ha az ingatlanon lakóépület vagy
üdülôépület található, minden egyéb nem lakás céljára szolgáló épületet,
épületrészt a B.) lapon kell feltüntetni. 
A/I.  ponthoz: Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított
hasznos alapterülete. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 9.
pontja a hasznos alapterületet az alábbiak szerint határozza meg: a tel-
jes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A
teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülôhöz tartozó kiegészítô helyiségek,
melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség
összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belsô lépcsô-
jének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az
épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külsô tartózkodók (lodzsa,
fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének
50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten
(a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-
át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi számon lévô több
azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos
alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni.
A/IV. ponthoz: A kedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkoza-
tok. Hiányosan kitöltött (bejelentett magánszemélyek neve, megál-
lapodást kötôk neve és tulajdoni hányada) nyilatkozat esetében a ked-
vezmény nem vehetô figyelembe.
B/I. ponthoz: Az építmény fajtáját és annak jellegét is meg kell jelölni.
Hasznos alapterületre vonatkozóan az útmutató A/I. pontjában foglaltak
az irányadóak.
B/III. ponthoz: Mentes az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állat-
tartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz,
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, ter-
ménytároló, magtár, mûtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adó-
alany rendeltetésszerûen állattartási, növénytermesztési tevékeny-
ségéhez kapcsolódóan használja.
B/IV. ponthoz: lásd az A/V. pontban leírtakat.
Megállapodás: lásd az I. pontban leírtakat.
Figyelem! Az adózó az adókötelezettség keletkezését, változását
követô 15 napon belül köteles adóbevallást benyújtani. A bevallási
kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése mulasztási
bírság kiszabását vonja maga után.

Képes Imréné építményadó, telekadó, talajterhelési díj, helyi szabály-
sértési bírság adók módjára történô behajtása
Dervalics Lászlóné gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok
adók módjára történô behajtása
Nagy László iparûzési adó, behajtás

� Építéshatóság

Bálóné Botos Zsuzsanna – 118 mellék balone.epites@nagykovacsi.hu
Tóthné Halász Hedvig – 116 mellék  tothne.epites@nagykovacsi.hu

Tisztelt Építtetôk!
Az utóbbi hetekben többen érdeklôdtek a kerítés építésére vonatkozó
elôírásokról. Úgy vettem észre, tájékozatlanok ügyfeleink ebben a
témában, ezért összefoglalom a lényegesebb tudnivalókat:
A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklet 3. pontja szerint a kerítés
létesítése engedély és bejelentés nélkül végezhetô építési tevékenység.
Ez vonatkozik mind az utcai, mind a szomszédos telkek felôli kerítésre.
Ebbôl következik, hogy a kerítés felújítása, új kapu nyitása, meglévô ka-
pu áthelyezése is engedély nélkül elvégezhetô. Az OTÉK 44. § (1)
bekezdése szerint „a telek határain kerítés létesíthetô”. Ez azt jelenti,
hogy a kerítés építése nem kötelezô. Sokszor felmerül az a kérdés, kinek
a kötelezettsége valamely telekhatáron a kerítés megépítése. Fentiekbôl
következik, hogy senkinek sem kötelezettsége. A hatóság elvileg elren-
delheti kerítés építését, erre azonban csak nagyon alapos indok esetén
kerül sor. A cél az, hogy az érintett telek tulajdonosok egymás között
megállapodva tudják megoldani ezt a problémát. Az OTÉK 44. § (7)
bekezdése szerint „kerítés létesítésének elrendelése esetén a telek tulaj-
donosa a telek homlokvonalán, továbbá az útról nézve a jobb oldali
telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ettôl az oldaltól mért fele hosszán
köteles megépíteni és fenntartani. Alapvetôen ezt az ökölszabályt cél-

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
Nagykovácsi honlapja: www.nagykovacsi.hu � Telefon: 06-26-389-566

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: 13.00–17.30; szerdán: 8.00–15.30; pénteken: 8.00–12.00

Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária 103 mellék, kistoth.ugyfel@nagykovacsi.hu
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szerû alkalmazniuk a szomszédoknak esetleges vitáik megoldására.
Ugyanakkor nem tudjuk hatósági intézkedéssel támogatni az olyan
kérést, amikor pl. Nagyszénáson egy telek beépül és a tulajdonos azt kéri,
kötelezzük a baloldali üres telek tulajdonosát arra, építse meg a kerítését.
Ilyen esetben ezt célszerû neki megépítenie. Ez a kerítés az ô tulajdonát
képezi, azt ô köteles karbantartani, ám azt bármikor elbonthatja. 
Természetesen a kerítés létesítésére vonatkozó országos és helyi elôírá-
sokat minden esetben be kell tartani, nevezetesen
· A kerítések lábazatának magassága maximum 50 cm lehet. Az efölötti

felületet minimum 50%-ban áttörten kell kialakítani. A teljesen tömör
felület egybefüggôen nem haladhatja meg a 2,0 m2-t. A teljes magasság
nem haladhatja meg a rendezett terepszinttôl mért 2,0 métert. (HÉSZ 
10. § (23))

· Helyi értékvédelem alatt álló területeken 1,2 m magasságú tömör kôfal
kerítés építhetô.  (HÉSZ 10. § (23))

· A kerítésnek teljes egészében saját telken kell állnia. (OTÉK 44. § (3))
· A kerítés kapuja a közterületre (kifelé) nem nyílhat.(OTÉK 44. § (4))
Fontos megemlíteni még itt, hogy a telken belül az egyes külön
használatú telekrészeket (osztatlan közös tulajdon) csak nem tömör
kerítéssel vagy élôsövénnyel szabad elválasztani. Nem alkalmazható pl.
a közkedvelt fa lamella táblás kerítés, vagy a nádszövet.

Bálóné Botos Zsuzsa építéshatóság

� Igazgatási Osztály

Osztályvezetô: dr. Halmosi-Rokaj Odett – igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit  – 104 mellék nepesseg@nagykovacsi.hu 
Ferencz Andrásné – 121 mellék szocigazgatas@nagykovacsi.hu 
Kis-Tóth Annamária – 103 mellék kistoth.ugyfel@nagykovacsi.hu
Kovács Györgyné  – 128 mellék  ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet – 120 mellék zakaly.igagzatas@nagykovacsi.hu

T Á J É K O Z T A T Á S
A természetben nyújtott szociális célú tûzifa támogatásról

A Kormány a 1482/2011. (XII. 23.) Kormány határozatában döntött a IX.
helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadó-
ja fejezeten belüli elôirányzatok átcsoportosításáról, melynek fel-
használására vonatkozó részszabályokat az 59/2011. (XII. 23.) BM ren-
delet a helyi önkormányzatok szociális célú tûzifavásárlásához kap-
csolódó kiegészítô támogatás rögzíti.
A támogatással a kormány a településen élô, szociálisan rászorulók
részére biztosítandó téli fûtéshez szükséges tûzifa megvásárlásához
kíván segítséget nyújtani.
A Kormány felhívására 2011. április hónapban jelezni kellett a Belügy-
minisztérium Önkormányzati Államtitkársága felé az önkormányzat által
igényelt tûzifa mennyiséget. A felhívásra 106 m3 tûzifa iránti igényt nyúj-
tottunk be. 
Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 12.000
Ft/m3 + Áfa összegû támogatásban részesül, mely összeg az erdôgaz-
dálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál,
melyet az önkormányzat 2000 Ft/m3 + Áfa összeggel, valamint a szállítási
költség  + Áfa összegével egészít ki.
A támogatás összege csak kizárólag szociális célú tûzifavásárlásához
használható fel. A tûzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkor-
mányzatot terhelik, sem 2000 Ft/m3 + Áfa összeg, sem a szállítási költség
nem terhelhetô át a lakosságra.
A támogatott természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az önkor-
mányzat képviselô-testülete köteles rendeletben szabályozni.  A ren-
deletet a Képviselô-testület a 2012. január 26-i ülésén fogadta el. 
A természetben nyújtott szociális célú tûzifa támogatás jogosultsági
feltételeirôl szóló ……/2012. (01…) számú önkormányzati rendelet azon –
tûzifával fûtô – Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén állandó
bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô személyek
részére biztosítja a szociális tûzifát, akinek családjában az egy fôre esô
jövedelem nem haladja meg:
- egyedül élô esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének

300%-át (85.500,– Ft),
- családban élô esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb

összegének 250%-át (71.250,– Ft).
A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra
rendszeresített igénylôlapon lehet benyújtani. A kérelmezô köteles a
kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket, a kérelméhez csatolni.
A támogatási iránti igényeket 2012. február 29. napjáig lehet elôter-
jeszteni.

T Á J É K O Z T A T Ó
A szociális rászorultságtól függô pénzbeli és természetbeni

ellátások  szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszerérôl szóló 14/2010.(VI.01.) 

számú rendeletének módosításáról

A pénzbeli és természetbeni támogatásra vonatkozó szabályozás több
pontját is módosította a Kormány 2012. január 01- hatállyal.
Az elsô változás a lakásfenntartási támogatást érinti, mivel 2011.
szeptember 01-tôl hatályba lépô törvényi módosítás alapján a lakásfenn-
tartási támogatás tekintetében a jogosultság feltételeként meghatározott
jövedelmi értékhatár mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250%-ára (71.250,– Ft) emelkedett, és így az érintettek jelen-
tôs része normatív lakásfenntartási támogatásban részesülhet. Ezért a
Kormány döntése alapján, 2012. január 1-i hatállyal, hatályon kívül
helyezték a helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetôséget biz-
tosító törvényi felhatalmazást. A 2012. január 1-je elôtt megállapított helyi
lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idôpon-
tig, de legkésôbb 2012. március 31-éig folyósítható.
A helyi lakásfenntartási támogatás került megszüntetésre, de a normatív
lakásfenntartási támogatás igénybevételére a korábban már rendsze-
resített formanyomtatvány alapján a helyi lakosok a továbbiakban is jogo-
sultak.
Új elemként, törvényi ajánlás alapján beemelésre kerül a helyi ren-
deletünk lakásfenntartási támogatást szabályozó szakaszába az, hogy az
ellátásban részesülôk együttmûködési kötelezettségének erôsítése
érdekében, az hogy a lakásfenntartási támogatás folyósítását a
lakókörnyezet rendezettségének biztosításához kösse. 
A törvényi változás a polgármester hatáskörét megszüntette és a lakás-
fenntartási támogatás megállapítást jegyzôi hatáskörbe utalta.
A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 68. §-a lehetôvé teszi, hogy olyan családok esetén, ahol véde-
lembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély és a foglalkozást
helyettesítô támogatás összegének 20%-a, de legfeljebb 60%-a termé-
szetbeni formában is nyújtható. Ez a rendelkezés beemelésre került a
helyi rendeletünkbe. A rendszeres szociális segély és foglalkozást
helyettesítô támogatás természetben nyújtott összegét a családgondozó
veszi fel a Polgármesteri Hivatal házi pénztárából és felvett támogatás
összegérôl számlákkal köteles elszámolni.
A foglakoztatást helyettesítô támogatás összege az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 80%-ára csökkent, így ez a módosítás is
átvezetésre került a helyi rendeletünkben, illetve a gyermekjóléti szolgál-
tatást tekintetében a Solymár székhelyû, Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ került megjelölésre.

* * *

Tisztelt Helyi Lakosok!
A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
ügyfélfogadása során számtalan esetben keresnek meg bennünket jogi
problémák tekintetében. Azon jogi problémák esetében, amelyek a
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat és Jegyzôje hatáskörébe és il-
letékességébe tartoznak, minden esetben próbálunk segítséget nyújtani,
ugyanakkor számos esetben felmerülnek olyan jogi problémák, amelyek
polgári jogi, esetlegesen büntetô jogi vonatkozásúak. Ezen jogi ügyek és
az igénybe vehetô jogi segítségnyújtás tekintetében a tisztelt helyi lakosok
nem rendelkeznek kellô ismeretekkel, így az alábbi tájékoztatóval szeret-
nénk a jogi útvesztôkben elmerülô helyi lakosok igényérvényesítési
lehetôségeit megkönnyíteni.
A Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Jogi Segítség-
nyújtási Osztályának elérhetôségei az alábbiak:
1082 Budapest, Kisfaludy u. 9.
Tel: 06-1/7000-953, 06-1/7000-956, 06-1/7000-955, 06-1/7000-957, 
06-1/7000-952; Fax: 061/7000-954; E-mail: tothj1@kimisz.gov.hu

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) új alapokra
helyezte a magyar állami jogi segítségnyújtás rendszerét. A peren kívüli jogi
segítségnyújtás új szolgáltatásként jelentkezett, a büntetô és polgári ügyekben
történô jogi segítségnyújtás (peres jogi segítségnyújtás) pedig a hatályos
eljárásjogokban már létezô kedvezmények módosításaként jött létre. A
törvény célja az volt, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához
segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükbôl kifolyólag egyébként nem
lennének képesek. 
Magyarország – a többféle európai megoldás közül – azt a rendszert válasz-
totta, melyben egy állami szervezet dönt anyagi helyzet alapján a támogatás
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megengedhetôsége kérdésében, de a jogi segítséget nem az állami alkalma-
zottak nyújtják, hanem a jogi segítôi névjegyzékbe felvett ügyvédek, egyetemi
oktatók, jogvédô társadalmi szervezetek. 
Az új szervezet, a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 2004. április 1-én kezdte meg
mûködését elsôként a peren kívüli jogi segítségnyújtás, vagyis a tanácsadás,
okiratszerkesztés és iratbetekintés lehetôségének biztosításával. Majd a tá-
mogatás rendszere 2008. január 1-tôl komplexebbé vált: ettôl az idôponttól
kezdve a bíróság elôtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédet is a Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat biztosítja a rászorulók számára.  
A jogi segítségnyújtás 2008-as reformjának pozitív eleme mind a felek, mind
pedig a bíróságok tekintetében, hogy a perbeli képviselettel összekapcsolható
a per elôtti tanácsadás, ezáltal a bíróságok tehermentesíthetôk, megvalósul-
hat a felesleges, vagy elôreláthatóan eredménytelen igényérvényesítések
számának csökkenése.
A jogi segítségnyújtási feladatokat jelenleg I. fokon a fôvárosi/megyei kormány-
hivatalok szakigazgatási szerveiként mûködô megyei igazságügyi szolgálatok
látják el közigazgatási hatósági eljárás keretében. A II. fokú hatósági jogkört, és
az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányító szerv jogköreit a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata gyakorolja. 
Az állami jogi segítségnyújtási szolgáltatások – az anyagi szempontból
rászorultnak tekintendôk körében – jelenleg a következôk:
a) peren kívüli segítségnyújtásként: jogi segítôk által adott jogi tanácsadás,
okiratszerkesztés és iratbetekintés;
b) polgári eljárásokban: pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása, elsôsorban a
jogi segítôk által; 
c) büntetô eljárásokban: sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt párt-
fogó ügyvédi képviselete, pótmagánvádló személyes költségmentességének
engedélyezése, és ennek keretében pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása –
fôszabályként – jogi segítôk által.
A szolgálatok munkatársai a hatósági feladatukon túlmenôen, ügyfélszol-
gálati tevékenység keretében az egyszerûbb megítélésû ügyekben – a
jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen – jogi tanácsot, il-
letve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára.
A jogi segítségnyújtási rendszer egyik fô jellemzôje, hogy az ügyfelek a jogi
segítôi névjegyzékbôl maguk választhatnak jogi segítôt az ország egész
területérôl mind peren kívüli ügyeikben, mind a peres képviseletük ellátására. 

A jogi segítségnyújtási támogatások 

I. Peren kívüli ügyek 
A jogi segítô peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb ira-
tot
· minden olyan jogvitás ügyben amelyben a késôbbiekben per lefolytatására

kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti); 
· mindennapi megélhetést érintô kérdésekben (birtokháborítás, lakhatási,

nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, közüzemi-díj tartozás, végrehajtási
ügyek, stb); 

· ha az ügyfél közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak,
kötelezettségeinek megismeréséhez, jognyilatkozat megtételéhez szük-
séges a jogi szolgáltatás; 

· bûncselekmény áldozata számára, amennyiben az ezzel összefüggésben
keletkezett jog- és érdeksérelem elhárításához szükséges a szakjogászi
közremûködés; 

· polgári vagy büntetôeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elké-
szítéséhez szükséges a segítség; 

· folyamatban lévô bírósági eljárásban, ha a fél eljárási jogainak, köteles-
ségeinek megismeréséhez a jogvita peren kívüli lezárásához ez szükséges,
feltéve, hogy az eljárásban a fél nem rendelkezik jogi képviselôvel, és peres
képviselet, vagyis a pártfogó ügyvéd biztosítása nem lenne indokolt.

Kizárt a támogatás például vám, hitelügyekben, valamint ingatlan
adásvételi szerzôdésekben, ez utóbbi alól azonban van két kivétel:
· a lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére

vonatkozóan tanácsadásban részesülhet a rászoruló, illetôleg 
· az átmeneti vagy tartós nevelésbôl kikerülô fiatalok elsô lakáshoz jutása

érdekében a jogi segítô adásvételi szerzôdést is készíthet.
Peren kívüli ügyekben a tanácsadásra, okiratszerkesztésre, iratbetekintésre
biztosított, az I. fokú hatóság által mérlegelési jogkörben meghatározott
óraszámban engedélyezett támogatást a jogi segítôi névjegyzékbe felvett
ügyvédek, egyetemi oktatók, jogvédô társadalmi szervezetek, összefoglaló
néven a jogi segítôk nyújtják. Peren kívüli támogatás keretében a kérelmezô
rászorultságától függôen az állam megelôlegezi, vagy viseli a jogi segítô díját
és költségeit. 

II. Peres ügyek 
Polgári peres és nemperes eljárásokban a felperes, az alperes, a beavatkozó
(perbehívott), a kérelmezô és a kérelmezett fél, míg a büntetô eljárások
bírósági szakaszában a sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt,
valamint a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletét – a jogi segít-

ségnyújtás keretében, a Jst.-ben szabályozott eljárásban és feltételekkel – a
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat biztosítja. A képviselet költségét az állam a fél
helyett megelôlegezi, vagy viseli.
Fôszabály szerint pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak
meghatalmazást a jogi segítônek, a kirendelésre csak kivételesen kerül sor. A
jogi segítségnyújtás 2008-as reformjával ugyanis a jogalkotó azt kívánta
elérni, hogy a korábban - a perben eljáró bíróságok által - megvalósított kiren-
delésen alapuló ügyelosztást felváltsa a jogi segítôk önkéntes vállalásán ala-
puló munkaszervezés. Peres ügyekben kivételes jelleggel a jogi segít-
ségnyújtás jelenlegi rendszerében is sor kerülhet pártfogó ügyvéd kiren-
delésére, fôszabályként abban az esetben, ha a fél képviseletét pártfogó
ügyvédként jogi segítô nem vállalja és ez a peres eljárásban számára elôírt
határidôkre tekintettel jogainak sérelmével járhat. Ebben az esetben az I. fokú
hatóság a jogi segítôi névjegyzékbe felvételt nyert ügyvéd, kivételesen in-
dokolt esetben pedig az ügyvédi kamaráknál kirendelhetô ügyvédként nyilván-
tartott, a jogi segítôi névjegyzékben nem szereplô ügyvéd kirendelésével gon-
doskodik a peres támogatásban részesített fél képviseletérôl. 

III. Határon átnyúló ügyek 
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása óta a határon átnyúló
jogvitákban is támogatást nyújtunk a 2003/8/EK irányelv alapján:
· az uniós polgároknak rászorultság alapján a jogérvényesítéshez, illetve 
· a magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más uniós államok bíróságai elôtti

eljárásokban eredményesen kérhessenek jogi segítséget, költségmentes-
séget, pártfogó ügyvédet.

Magyarország angol és magyar nyelven fogad kérelmeket.

Rászorultsági feltételek

I. Peren kívüli ügyekben

1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli: 
a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki
· aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülô
közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, 
· közgyógyellátásban részesül, 
· átmeneti szállást igénybe vevô hajléktalan, 
· menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt, 
· vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, hon-

osítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenôje magyar ál-
lampolgár vagy az volt, 

· családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül;

b) akinek a családjában az egy fôre esô havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2012-ben 28.500
forintot);
c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150%-át (2012-ben 42.750 forint);
d) azon személy számára, akirôl külön eljárásban megállapították, hogy bûn-
cselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 181.718 forintot (ez az
összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a).
2. A jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1 éves idôtartamra
megelôlegezi azon rászorulók esetében, akiknek az egy fôre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg a 90.859 forintot (ez az összeg a 2011. évi nem-
zetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a). 

II. Peres ügyekben
1. A pártfogó ügyvéd díját – ha a bíróság a perben annak viselésére nem
kötelezte az ellenérdekû felet – az ügyfél helyett az állam viseli: 
a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki
· aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülô

közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, 
· közgyógyellátásban részesül, 
· átmeneti szállást igénybe vevô hajléktalan, 
· menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt, 
· vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével,

honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenôje magyar
állampolgár vagy az volt, 

· családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül;

b) akinek a családjában az egy fôre esô havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2012-ben 28.500
forintot);
c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150%-át (2012-ben 42.750 forint);
d) ha a felet tárgyi költségmentesség illeti meg;
e) azon személy esetében, akit a bíróság személyes költségmentességben
részesített.
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2. A pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves idôtartamra meg-
elôlegezi 
a) azon rászorulók esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg
a 90.859 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi át-
lagkereset 43%-a); 
b) azon személy számára, akirôl külön eljárásban megállapították, hogy bûn-
cselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 181.718 forintot (ez az
összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a);
c) ha a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg.

A támogatás iránti kérelem elôterjesztése 

A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint
a szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ezek
hiányában szálláshelye, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes
megyei (fôvárosi) kormányhivatal igazságügyi szolgálatának jogi segít-
ségnyújtási feladatokat ellátó szervezeti egységénél (területi hivatal) kell
személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány
beszerezhetô a területi hivatalokban, illetve letölthetô a világhálóról
(www.kimisz.gov.hu). A kérelem elôterjesztése illeték- és díjmentes.

A jogi szolgáltatás igénybevétele 

A peren kívüli jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés, iratbetekintés) a
jogi segítôi névjegyzékbe felvett jogi segítôk (ügyvédek, egyetemi oktatók, tár-
sadalmi szervezetek) nyújtják. A peres eljárásokban jogi képviseletet azonban
nem minden jogi segítô láthat el: pártfogó ügyvéd csak ügyvéd és ügyvédi iro-
da, valamint az a társadalmi szervezet (alapítvány, kisebbségi önkormányzat,
stb.) lehet, aki e feladat ellátására ügyvédet bízott meg. 
Az engedélyezô határozat birtokában az ügyfél a peren kívüli és a peres támo-
gatás igénybevétele céljából megkeresi az általa kiválasztott jogi segítôt. A jo-
gi segítôi névjegyzék az Interneten a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium Igazságügyi Szolgálatának honlapján (www.kimisz.gov.hu) érhetô el.
Természetesen területi hivatalok tájékoztatást adnak a névjegyzékben sze-
replô jogi segítôkrôl. A jogi segítség gyors és hatékony intézése érdekében
feltétlenül indokolt a jogi segítôvel elôzetesen idôpontot egyeztetni.

Pártfogó ügyvédi képviselet 

A pártfogó ügyvédi képviseletet elsôdlegesen meghatalmazás útján vehetô
igénybe a jogi segítôi névjegyzékbôl az ügyfél által kiválasztott jogi segítônél. 
Ugyanakkor a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
lehetôséget biztosít arra is, hogy a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat képviseletére
pártfogó ügyvédként jogi segítôt, kivételesen ügyvédet, vagy ügyvédi irodát
rendeljen ki: 
- Az ügyfél kérelme alapján abban az esetben, ha képviseletét pártfogó
ügyvédként jogi segítô nem vállalja, és ez – a határidôkre tekintettel – a jogai-
nak sérelmével járhat. (Az eljárási határidô elmulasztása esetén erre hivat-
kozással a perben igazolási kérelmet terjeszthet elô.)
- Az ügyfél kérelmére vagy hozzájárulásával akkor, ha az ügy jellegére, vagy
a fél körülményeire tekintettel már a támogatás engedélyezésekor
valószínûsíthetô, hogy képviselete meghatalmazás útján nem biztosítható.
A határon átnyúló tartási ügyben jogi segítô meghatalmazásnak nincs helye,
képviselete kizárólag a központi hatóság megkeresésére kirendelés útján biz-
tosítható.

Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási osztályvezetô

* * *

VÁLTOZÁSOK A SÚLYKORLÁTOZÁSHOZ KÖTÖTT
BEHAJTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK 

ÉS A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉBEN

Tisztelt Lakosok!
2012. január 26-án a Képviselô-testület elfogadta a Nagykovácsi
Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjérôl szóló
30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelet módosítását, melynek alapján 2012.
március 1-jétôl drágulnak a közútkezelôi engedélyhez kapcsolódó
térítési díjak.
A jelzôtáblán meghatározott össztömeghatár feletti gépjármûvek esetén
megkezdett tonnánként egy napra 350,– forintot kell majd fizetni, egy
hónapra pedig 7000,– forintot. 
A nem helyi vállalkozók éves közúthasználati díja 100.000,–
Ft/év/gépjármû. Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén
székhellyel és telephellyel rendelkezô helyi vállalkozók esetén a
közúthasználat éves díja, a nem helyi vállalkozók részére megállapított
összeg 50%-a, azaz 50.000,– Ft/év/gépjármû.

A közúti vezetôi engedélyhez kapcsolódó térítési díj táblázat

Idôtartam Díj a jelzôtáblán meghatározott
össztömeghatár feletti gépjármûvek esetén
megkezdett tonnánként

1 nap 350,– Ft/tonna
1 hónap 7000,– Ft/tonna
1 év 100.000,– Ft/gépjármû

(30 tonna össztömeg felett további 50.000,– Ft/gépjármû)

Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén székhellyel, telephellyel
rendelkezô természetes és jogi személyek az 1. sz. mellékletben megál-
lapított éves díj 50%-át kötelesek fizetni gépjármûvenként, vagyis az ô
esetükben 30 tonna össztömeg felett további 25.000,– forintot kell fizetni
gépjármûvenként egy évre. 
A kérelem formanyomtatványa a Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzat közigazgatási területén lévô közutak használatához letölthetô a
www.nagykovacsi.hu honlapról vagy átvehetô a Polgármesteri Hiva-
talban. A díjak befizetéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízás 
szintén a Hivatalban vehetô át. Az eljárás illetékmentes.

2012. január 26-án a Képviselô-testület elfogadta a közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület
használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, és
annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.) számú Kt. rendelet mó-
dosítását is, melyben szintén a térítési díjak kerültek módosításra. Az
új, 2012. március 1-jétôl hatályos térítési díjakat az alábbi táblázat foglal-
ja össze: 

A közterület-használat célja Díjak 

a) A közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, 
üzleti védôtetô (elôtetô), ernyôszerkezet, egyéb – nem önálló
– hirdetô-berendezés, cég- és címtábla elhelyezése 580 Ft/m2/hó

b) Árusító fülke, árusító pavilon, büfé kocsi ideiglenes közterületi 
elhelyezése 1.500 Ft/m2/nap

c) Önálló hirdetô berendezések, reklámtáblák, hirdetô oszlopok, 
árubemutató vitrinek közterületi elhelyezése 15.750 Ft/m2/év

d) Építési munkával kapcsolatos állvány, építôanyag, mobil WC, 
sitt illetve építési törmelék konténerben történô közterületi 180 Ft/m2/hét
tárolása. Min.: 1.000 Ft

d) 72 órát meg nem haladó közterület-használat 10 négyzetméter alapterületig 
csak bejelentés köteles. A bejelentést az igénybevétel megkezdése 
elôtti munkanapon kell megtenni formanyomtatványon. ingyenes

e) Kiállítás, alkalmi vásár rendezése 350 Ft/m2/nap
f) Vendéglátó-ipari elôkert és vendéglôk, kereskedelmi és szórakoztató

egységek, intézmények által elfoglalt közterület igénybevétele 590 Ft/m2/hó
g) Cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos 

tevékenységre, mozgó vidámpark 140 Ft/m2/nap
h) Üzleti rakodás céljára – reggel 6 óra és este 22 óra között 

– igénybevett közterület használatáért 300 Ft/m2/nap
i) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevétele

(kivéve helyi közérdekû televíziós és filmfelvételeket) 180.000 Ft/nap
j) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges technikai terület igény

bevétele (kivéve helyi közérdekû televíziós és filmfelvételeket) 132.000 Ft/nap
k) Idényjellegû árusítás 350 Ft/m2/nap
l) Fizetôparkoló létesítése esetén 290 Ft/m2/nap
m)Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes 

használata 220 Ft/m2/nap
n) Közmûbekötéssel kapcsolatos közterület- bontás során 

igénybevett közterület használata (48 óráig ingyenes) 2.870 Ft/nap
o) A közterületen elhelyezett kerékpár-tárolók elhelyezésére ingyenes
p) Építkezéssel összefüggô lakókocsi, lakókonténer kihelyezése 2.310 Ft/m2/hó
q) Villany- vagy telefonoszlopra szerelt hirdetô vagy 

reklámtábla kihelyezése 5510 Ft/m2/hó
r) Reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre közterület 

igénybevétele 390 Ft/m2/nap
s) Egyéb igénybevétel                                                 Egyedi elbírálás alapján
t) Mozgóárusítás céljából közterület igénybevétele 

- tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs árusításra: 1.200 Ft/nap
- hûtôkocsiból fagyasztott termékekre: 3.000 Ft/nap

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévô közterület
használatához a kérelem letölthetô a www.nagykovacsi.hu honlapról,
vagy igényelhetô a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélszol-
gálati idôben. A kérelemre 3000,– forint illetékbélyeget kell ragasztani,
mivel 2012. január 1-jétôl az alapeljárás illetéke 2200,– forintról 3000,–
forintra emelkedett.

Tóthné Pataki Csilla
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� Önkormányzati Osztály

Osztályvezetô: Balzó Edina – 114 mellék human@nagykovacsi.hu
Guzli Piroska településmérnök – 117 mellék guzli.piroska@nagykovacsi.hu
Sümegi Zoltán településmérnök – 129 mellék  településmernok@nagykovacsi.hu
Erôs Kálmán közterület-felügyelô 06-30-314-3196   eros.kalman@nagykovacsi.hu  

Kedves Olvasók!
A tavasz közeledtével a közterületeinken nagyon sok, kóbor-gazdátlan
kutya figyelhetô meg.  Ezeknek az ebeknek többségében van tulajdono-
suk, csak nem megfelelôen vannak tartva és elkóborolnak. 
Kérek minden állattartót, hogy az állattartással kapcsolatban az új
24/2011. (XI.2.) számú helyi rendeletet ismerjék meg, amely letölthetô a
www.nagykovacsi.hu oldalról.
Ezen kívül az országosan is érvényes jogszabályokat kísérjék szintén fi-
gyelemmel, hogy a változásokkal tisztában legyenek.
A kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet (R) 3.§ (29 bekezdése szerint ebet forgalmazni, il-
letve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minôsülô 
(olyan kutyákat és a szaporulatot, amik pl. ajándékozással kerülnek új tu-
lajdonoshoz) más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elek-
tronikus transzporderrel (chippel) történô megjelölés után lehet. (bôr alá
ültetett mikrochip) 
Amennyiben a jelölésre használt mikrochip nem felel meg a 11784 ISO-
szabványnak vagy a 11785 ISO-szabványnak, az állattartónak a hatósá-
gi ellenôrzés idôpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához
szükséges eszközt.
Chippel kell kötelezôen ellátni továbbá, minden olyan kutyát, amely em-
bert harapott meg, továbbá a külföldre szállított kutyákat is.
Egy mikrochippel rendelkezô, megfelelôen regisztrált kutya a megtalálást
követôen nagyon hamar azonosítható és a tulajdonosa értesíthetô.
A chippen érdemes megadni a következô adatokat: tulajdonos, lakcím,
valamint telefonszám elérhetôséget.
Ezeket az adatokat bárki nem böngészheti, csak a regisztrált felhasználók
férhetnek hozzá az adatokhoz, és csak a chipszám ismeretében.
Regisztrált felhasználók az állatorvosok, menhelyek, kutyák nyilván-
tartásával foglalkozó szervezetek.
A fent már említett 24/2011. (XI.2.) számú helyi rendelet szerint a
kutyatartóknak a rendeletben szereplô 3. számú melléklet kell
kitöltve, a Polgármesteri Hivatalba eljuttatniuk 2012. március végéig,
amely szintén letölthetô a honlapunkról, de ennek a cikknek a mel-
lékleteként is eljuttatjuk a kedves felhasználókhoz!

Guzli Piroska – 117 mellék

A Hivatalban megalakult Önkormányzati Osztály komoly
erôfeszítéseket tesz a településünk lakhatóbbá és tisztábbá tétele
érdekében. 
Ezen munkák során- többek közt a Kossuth Lajos utcában és a környezô
mellékutcákból lettek eltávolítva a mindent elborító hirdetések az osz-
lopokról, buszmegállókról. 
Minden hirdetôt felszólítok, hogy a hirdetéseiket ne ilyen formában tegyék
közzé, mert büntetésre von maga után. 
Ugyanúgy, mint azok a felelôtlen emberek, akik a település határában
lévô volt körtés területét használják szemétlerakónak. Függetlenül attól,
hogy zöld hulladékot raknak le, vagy a volt házi kedvenc kutyus tetemét
dobják ki az árokba. 
A közelmúlt tapasztalatai szerint sajnos nagyon sok elhullott eb végzi ily
módon.
Tájékoztatnám a kedves olvasókat, hogy a településen hamarosan
beüzemelésre kerül a térfigyelô rendszer minden eleme. 
Ennek köszönhetôen az elkövetett jogsértések hatékonyabban kerülhet-
nek felderítésre!       

Erôs Kálmán 
közterület-felügyelô

Tisztelt Lakosok!
A hókotrással és síkosság mentesítéssel kapcsolatosan a következôkre
szeretnénk a figyelmüket felhívni!
Az itt lakók akadálymentes közlekedésének biztosítására, a munkagépek
járattervét az alábbiak szerint határoztuk meg – értelemszerûen a
fontossághoz igazodva: elôször a gyûjtô utak, majd a meredek utcák,
azután forgalmasabb utcák, és végül a kisebb forgalmú utcák kerülnek
sorra. Évrôl évre törekszünk arra, hogy az erre a munkára fordítható –
sajnos véges költségkeretet – a lehetôségeinkhez képest növeljük, így
egyre több, kisebb forgalmú utcát vonunk be a hó eltakarítás hálózatába.
Ôsszel felhívó levelet juttattunk el minden olyan utcába az ingatlan tulaj-
donosaihoz, ahol az elmúlt években problémát jelentett a hókotró munk-
agép bejutása, akár a közterületen álló autók, akár az ingatlanokról kilógó
növényzet miatt, amelyek csonkolását ezt követôen el is végeztettünk
szakembereinkkel.
Hegyi falu lévén azonban számolni kell azzal, hogy az utak hosszabb
ideig havasak, csúszósak maradnak. Kérjük ezért, hogy a saját és család-
juk biztonsága érdekében nagyobb körültekintéssel közlekedjenek gyalog
és gépjármûveikkel egyaránt. A gépjármûvüket továbbra is a téli útvi-
szonyoknak megfelelôen használják, téli gumi és szükség esetén hólánc
felszerelésével.

Guzli Piroska
településmérnök

� Pénzügyi Csoport

Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita – 107 mellék
penzugy@nagykovacsi.hu
Baráthné Nagy Judit – 109 mellék barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Csernusné Turai Judit – 102 mellék csernusne.penzugy@nagykovacsi.hu
Fülöp Györgyné – 119 mellék fulop.gyorgyne@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité – 124 mellék pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Tóth Katalin – 133 mellék koltsegvetes@nagykovacsi.hu

� Titkárság

A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a
Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A
Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a
kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasár-
nap, hétfôn.) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô.

Bencsik Mónika polgármester 
fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén

Dékány Angella alpolgármester 
hétfôn és szerdán 8.00–12.00 óráig a hivatalban elérhetô

Tóthné Pataki Csilla jegyzô 
minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad 13.00-17.30

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon.
Telefon: 06-26-555-009/111 mellék - e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Györgyi Zoltán fôépítész – 131 mellék foepitesz@nagykovacsi.hu
Elôzetes telefonon történô bejelentkezés alapján fogadja az ügyfeleket.

BEJELENTÉS AZ EBTARTÁSRÓL

Az eb tulajdonosának neve: ……………………………………………..

Az eb tulajdonosának lakcíme: ………………………………………….

Az eb tartási helye: ………………………………………………………

Az eb fajtája: …………………………………………………………….

Az eb születési ideje: …………………………………………………….

Az eb neme:…………………………, színe: ……………………………

Az elhullás idôpontja:…………………………………………………….

Az elvesztés helye, idôpontja:…………………………………………….

……….év…………….hó………….nap

………………………………………………..
Bejelentô aláírása
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Ismerje meg hazánk új Alaptörvényét és igényeljen 
személyre szóló példányt a Polgármesteri Hivatalban.

Az Országgyûlés 2011. április 18-án elfo-
gadta Magyarország alaptörvényét, amely
a Magyar Közlöny 2011. április 25-i különki-
adásában jelent meg.

Az Országgyûlés  az új alkotmányt jelentô-
ségéhez méltó módon kívánja eljuttatni az ál-
lampolgároknak.
Az alaptörvény állampolgárokhoz  való eljutta-
tása érdekében minden polgármesteri hivatal-
ban felállításra került az alaptörvény asztala.
A célkitûzés az, hogy minden Magyarország
minden polgára a lakóhelyén is kézbe ve-
hessen és névre szóló formában megrendel-
hesse az Alaptörvénynek az Országgyûlés el-
nöke aláírásával ellátott ingyenes példányt.
Ha Ön az asztalon elhelyezett igénylôlapot
kitölti, Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke megküldi Önnek a
Magyarország Alaptörvénye címû kiadvány  ingyenes névre szóló  példányát.
Lehetôség van a Magyarország Alaptörvénye – díszkiadás címû album
megrendelésére is, melynek ára: 10.000,– Ft +postaköltség: 1.080,– Ft, +ÁFA
Az Alaptörvény Asztala a Polgármesteri Hivatalban a titkárság elôterében
található.

* * *

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre.
A hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszol-
gálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. (Ingó és ingat-
lan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés-,
idézések, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi
jog bejegyzések, stb.)
Kérjük kísérjék figyelemmel.

* * *

A www.magyarorszag.hu/hirdetmenyek  oldalon a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben
(Ket.) meghatározott államigazgatási intézmények és a 16/2002. (II. 18.)
Korm. rendelet szerint a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerhez
(központi rendszer – KR) csatlakozott polgármesteri hivatalok és körjegy-
zôségek tehetnek eleget közzétételi kötelezettségüknek.

80. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történô köz-
lésnek van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény az-
zal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött,
és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetô hatóság vagy más állami
szerv megkeresése nem járt eredménnyel,
b) a jogutód nem ismert,
c) az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy
d) a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehetô egyéb közlési módok al-
kalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk elôre ered-
ménytelennek mutatkozik.
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetôleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak
kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a
hatóságnál átveheti.
(3) Hirdetményi úton történô közlésnek van helye a hatásterületen élô és a 15.
§ (5) bekezdés alapján ügyfélnek minôsülô szervezetek esetén, ideértve, ha
az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapí-
tani. Ilyen esetben – ha törvény vagy kormányrendelet eltérôen nem ren-
delkezik – a hirdetmény a következô adatokat tartalmazza:
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) a kérelmezô ügyfél nevét (megnevezését),
e) az ügy jellegétôl függô hatásterületet,
f) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, amely a
hatóságnál megtekinthetô, valamint
g) a jogorvoslat lehetôségérôl és benyújtásának határidejérôl való tájékoz-
tatást.
(4) A hirdetményt a hatóság hirdetôtáblájára és az ügyfél lakcíme, az ügy tár-
gyát képezô ingatlan vagy tevékenység gyakorlásának vagy a jogellenes ma-
gatartás elkövetésének helye szerinti, valamint a hatásterületen lévô önkor-
mányzat hirdetôtábláján ki kell függeszteni, a központi rendszeren és a
hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni,
ezenkívül az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyi lap-

ban –, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehetô. Ha a hatóság ki-
jelölés alapján jár el, a hirdetményt a hatáskörrel és illetékességgel ren-
delkezô, valamint a kijelölés alapján eljáró hatóság is kifüggeszti és köz-
zéteszi.
(5) A döntés kifüggesztésének és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló hon-
lapon való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie. Hirdetményi
kézbesítés esetén a hirdetmény kifüggesztésének és levételének napját az
iraton meg kell jelölni, az internetes honlapon történô közzététel idejét vissza-
kereshetô módon dokumentálni kell.

Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék

Eljárási illetékek és költségmentesség a közigazgatási hatósági
eljárásokban 2012 

Cikkünk a közigazgatási hatósági eljárások során alkalmazott 2012. évi
illetékmértékekkel, és az ezekben az eljárásokban alkalmazható illeték-
és költségmentesség eseteivel foglalkozik.

Az adózás rendjérôl törvény (Art.) értelmében: „Ha e törvény vagy adót, adó-
fizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást megállapító törvény
másként nem rendelkezik, az adóügyekben – néhány, a törvényben
meghatározott kivételekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

A Ket. szerint a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki   
· kereseti, 
· jövedelmi és 
· vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes

viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet en-
gedélyezhet.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóztatási szerve, mint állami
adóhatóság egyben közigazgatási hatóság, ezért – amennyiben a törvényben
meghatározott feltételek teljesülnek – költségmentességet engedélyezhet. A
költségmentesség az illeték, a díj és az egyéb eljárási költség elôlegezése és
viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelent. A költségmentesség a
kérelem elôterjesztésétôl kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási
eljárásra kiterjed. Az ügyfél által elsô alkalommal elôterjesztett költség-
mentesség iránti kérelem benyújtásától a költségmentességrôl szóló döntés
jogerôre emelkedéséig terjedô idôszakban felmerült olyan eljárási költséget,
amelynek elôlegezése az ügyfelet terhelné, a hatóság megelôlegezi. A költ-
ségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történô
bekövetkezése, illetve megváltozása esetén költségmentesség engedé-
lyezhetô, illetve az módosítható vagy visszavonható. A költségmentességet
engedélyezô, a költségmentesség módosításáról és visszavonásáról szóló
végzést a hatóság közli az eljárásban részt vevô azon hatóságokkal, amelyek
eljárása illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik. Törvény költség-
mentességet gazdálkodó szervezet, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkezô szervezet részére is megállapíthat. Az illeték vagy díj tekintetében
nem részesíthetô költségmentességben az egyetemleges fizetési
kötelezettség alapján fizetésre kötelezett ügyfél, kivéve, ha egyébként
költségmentességben részesült. 
A költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a költségmentesség mó-
dosításáról vagy visszavonásáról szóló elsô fokú végzés ellen önálló
fellebbezésnek van helye. Amennyiben már folyamatban lévô ügyben az
ügyfél a fellebbezéssel együtt nyújt be kérelmet a fellebbezési eljárásban való
költségmentessége érdekében, errôl a kérelemrôl az elsô fokú döntést hozó
hatóság dönt. 
A hatóságnak a jogutódlás elôtt hozott végzése hatályos a jogutóddal szem-
ben, kivéve a jogelôd természetes személy ügyfél számára költség-
mentességet engedélyezô végzést. 

Díjtételek 2012. január 1. napjától 

Az elsô fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete
másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételû
eljárási illeték). Az elsô fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés il-
letéke – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési
eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett
vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de
legalább 5000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Amennyiben a fellebbezési
eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke
5000 forint. Az Art.-ban meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért
az elsô fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezésre meghatározott il-
letéket kell fizetni. Végzés elleni fellebbezésért – ha az illetékekrôl szóló
törvény másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a

Az Alaptörvény Asztala
Közjegyzôi elérhetôségek:

dr. Komáromi József - 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: 06-23-457-032
dr. Huszár Éva - 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: 06-23-451-381

Nagykovácsi Víziközmû Kft. 
hétfôn 8.00-20.00 óráig és szerdán 9.00-11.00 óráig fogadja ügyfeleit 

a Kolozsvár tér 17.sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407
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végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntetô végzés elleni
fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is
kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. A vég-
rehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában ho-
zott végzés elleni fellebbezés illetéke 10.000 forint. Az újrafelvételi eljárásért
az elsô fokú közigazgatási hatósági eljárásért meghatározott illetéket (3000
forint) kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban már megfizetett illetékre. A
„más adózó” adószáma megállapításának megtagadásával kapcsolatos
adóhatósági igazolás kiadására irányuló eljárás illetéke 50.000 forint. 

Megjegyzés: Az állami adóhatóság kérelemre 30 napon belül igazolást állít ki
arról, hogy a kérelmezôvel szemben az igazolás kiállításának napján nem áll
fenn olyan akadály, amely más adózóban 
· vezetô tisztségviselôként, vagy 
· képviseletre jogosult tagként, 
· korlátolt felelôsségû társaság, zártkörûen mûködô részvénytársaság ese-

tében az 50 százalékot meghaladó mértékû szavazati joggal, vagy 
· minôsített többségû befolyással rendelkezô tagként vagy részvényesként (a

rendelkezés alkalmazásában: tag) történô részvétele esetén a más adózó
adószáma megállapításának megtagadásához, vagy a más adózónak a
felszólításához vezet, miszerint – ez utóbbi esetben – a felszólítás kézbe-
sítésétôl számított 15 napon belül hárítsa el az akadályt. Az állami adó-
hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a kérelem nem tar-
talmazza a kérelmezô adóazonosító számát. Az igazolás hatósági bizo-
nyítványnak minôsül.

Az illetékmentesség változása 2012. január 1. napjától 

Továbbra sem kötelezhetô illeték fizetésére az, akit az államigazgatási
hatóság külön jogszabály alapján költségmentességben részesített. 
Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetôleg kötelezettségek tel-
jesítése, valamint a társadalmi igazságosság elômozdítása érdekében az
illetékekrôl szóló törvény mellékletében és a külön jogszabályokban
meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illeték-
mentes eljárások például: 
· az adó- és járulékügyben az adóhatóságnál, vámigazgatási ügyben a
vámhatóságnál kezdeményezett elsô fokú eljárás – ideértve más
hatóság adó, adó jellegû kötelezettség-megállapításával kapcsolatos
ilyen eljárását is –, kivéve a fizetési könnyítésre, illetve az adómérsék-
lésre irányuló eljárást, továbbá az adó-, a vám-, az illeték- és a tár-
sadalombiztosítási kötelezettség teljesítésérôl szóló igazolás kiadása,
valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett
eljárást;

· a fogyasztóvédelmi hatóság elsô fokú fogyasztóvédelmi eljárása.

(Forrás: VEZINFÓ-KLUB hírlevél 2012/2. szám. Szerzô: Dr. Legenyei György)

Ismét fergetegeset buliztunk 
a Zsíroshegyi Egyesület immár harmadjára 

megrendezett jótékonysági bálján!!!
Köszönjük, hogy eljöttél és részvételeddel emelted az est színvonalát és támogat-
tad a Csillagfürt Park fejlesztését. A bál tiszta bevétele 355.700 Ft volt, melynek
befektetése a tavasz érkeztével látható lesz a játszótér környékén. Gyere és nézd
meg Te is!
Köszönjük minden támogatónknak a segítségét!
Így az adyligeti Petneházy Huszárcsárdának a vendéglátást, a Corvina party 
szerviznek a székselymeket, az NH Budapest szállodának a tombola fôdíját,
Schumy Csaba fotósnak a képeket, valamint a Mercedes Benz Hungária, a TGI
Fridays, a Pierrott étterem, az etyeki Hernyák borbirtok, a Novotel Danube 
szálloda, Kovalovszky Ágnes gyógytornász, a Cinema City, Dagminell shop dán
divattervezô, Hrivnák Tünde - By me divattervezô és Karlsen Oliver felajánlását. 
Perczel Kováts Orsolya énekesnô, Balogh Orsolya és balett tanítványai, 
DJ Glava, és a budapesti Operett Színházból Vágó Bernadett mûvésznô közremû-
ködését.
Köszönettel és üdvözlettel, a gyermeknapi viszontlátásig,

a Zsíroshegyi Egyesület lelkes tagjai,
Máriási Lilla elnök és Karlsen Csonka Viktória 

a bál fôszervezôje

Felhívás helyi civilszervezetek részére
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a
28/2011. (XI.29.) rendeletével döntött a helyi önszervezôdô közösségek tá-
mogatásának rendjérôl.

2012. évtôl kezdôdôen a községben mûködô önszervezôdô közösségek
pénzügyi támogatására az Önkormányzat féléves (éves) pályázati rend-
szer keretében kerül sor. Ez alapján az önkormányzat vissza nem térítendô tá-
mogatást nyújt a községben mûködô helyi civil szervezetek kulturális,
közmûvelôdési, környezetvédelmi, tudományos, mûvészeti, település-fe-
jlesztô és szépítô, hagyományápoló, szociális és sportolást szorgalmazó
tevékenység megrendezéséért, népszerûsítéséért. 
A pályázónak a megpályázott összeg legalább 10%-ával önrészként – 
bizonyíthatóan – rendelkeznie kell, és ezt a pályázat benyújtásakor
bankkivonattal, vagy nyilatkozattal igazolnia kell.
Az évben elôször benyújtásra kerülô Pályázati Adatlaphoz csatolni kell:
a) egyesület, alapítvány és társadalmi szervezet esetében 

– a bírósági bejegyzésrôl szóló végzés másolatát,
– alapszabályának, vagy mûködése egyéb alapdokumentumának máso-

latát;
b) társadalmi szervezôdés esetén

– képviselôje nevét, címét,
– a befogadó egyesület / alapítvány / társadalmi szervezet részérôl a bíró-

sági bejegyzésrôl szóló végzés, alapszabály vagy mûködésére vonat-
kozó egyéb alapdokumentum másolatát, és a befogadó nyilatkozatot;

Valamennyi pályázónak mellékelnie kell:
– az elôzô évi tevékenységérôl szóló tájékoztatót,
– az önszervezôdô közösség által pályázott összeg felhasználásának ter-

vezetét.
A pályázó konkrét tevékenységének bemutatását és a pályázat benyújtását
megelôzô évben megvalósított programjainak leírását a rendelet 1. sz. mel-
léklete szerint kell összeállítani.
A szervezet tárgyévi teljes programtervét, részletes leírást és ütemtervet
kell készítsen, feltüntetve, hogy melyik program hány embert érint, kiket
kívánnak megcélozni, melyet a 2. számú melléklet szerint kell benyújtani. 
A pályázati összeg kifizetésére támogatási szerzôdés alapján kerülhet sor.
Azonos idôszakban egy pályázó több különbözô témájú pályázatot is
benyújthat. 
A megállapított támogatást az önkormányzat a megjelölt idôpontban banki
átutalással vagy pénztári kifizetéssel teljesíti.
A közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszá-
molni. Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról
szóló bizonylatok másolatának benyújtásával, valamint rövid szakmai
értékeléssel teljesítendô (minimális terjedelem 1 oldal).
A pályázat beadásával kapcsolatos információ, valamint az adatlapok a
Polgármesteri Hivatalban kérhetôk.
A pályázat az Ügyfélszolgálaton 2 példányban adandó be március 1-ig, vagy
július 1-ig, zárt borítékban „Társadalmi szervezet pályázata” megjelöléssel.
A civiltámogatási rendszerrel kapcsolatos ügyek kijelölt ügyintézô: Fábos
Éva titkársági ügyintézô.
A fentiekkel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal.

Tisztelettel: 
Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Fejér György
(1766-1851)

Nagykovácsi Szociális
Közalapítvány

A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselô-testülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum
határán vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint az
elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében
anyagi és természetbeni juttatást nyújtson. A támogatásra jogosultak
többek között: 

– a válságban lévô emberek és családok; 
– a munkanélküliek; 
– a társadalom perifériájára szorult emberek; 
– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!
Tisztelettel kérjük Önöket, támogassák 

„Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.
Jövedelemadójuk 1%-át a számlájára utalják át, 

hogy azt a létminimum határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének
javítására fordíthassuk.

A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány
számlaszáma

10200823-22221915-00000000

A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat:

Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla 
a Kuratórium elnöke a Kuratórium titkára 
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Nagykovácsi gyönyörû környezete és a fôváros
közelsége miatt a 80-as évek végétôl erôteljes
bevándorlás indult meg a községbe. A folyama-
tosan gyarapodó népesség igénye természete-
sen kulturális téren is jelentkezett. Egyre több
szülô kereste meg az itt lakó mûvészeket, vál-
lalják el gyermekeik zenei oktatását. Ezért
vetôdött fel a gondolat: miért ne lehetne szer-
vezett formában megoldani a zeneoktatást?
Így 1995-ben megalakult a Nagykovácsi
Zenei Alapítvány, mely elsôdleges céljaként a
Nagykovácsi Zeneiskola fenntartását jelölte
meg. 
Az alapításban elsôsorban helybeli mûvészek
vettek részt. Az ô kapcsolatuknak köszönhetôen
kiváló, neves tanárokból álló tantestületet sike-
rült összekovácsolni. A növekvô tanulói lét-
szám, és a szülôk részérôl felmerülô igények az
iskola további bôvítésére, és a társmûvészek
oktatására ösztönözték iskolánk vezetését. 
Így jött létre 2001. október 1-tôl a Nagy-
kovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola a képzô-
és iparmûvészeti tanszakkal, valamint a
2003/2004-es tanévtôl a dráma és tánc tagozat-
tal kiegészülve.
Szeretnénk a megkezdett úton tovább haladni: a
hozzánk belépôknek szépet, jót, értéket nyújtani.
a nálunk tanuló fiatalokból mûvészeteket értô és
igénylô, egymásra odafigyelô, gondolkodó és
teremtô embereket nevelni, ahogyan az a
Pedagógiai Programunkban is megfogal-
mazódik.
Az iskola hamar kialakult jó hírének köszön-
hetôen a növendékek létszáma évrôl évre
emelkedett. Míg az induláskor 50 gyermek járt
hozzánk, most több mint 200 tanul nálunk. 
A Nagykovácsi Mûvészeti Iskola és a
Nagykovácsi Zenei Alapítvány kezdetektôl
fogva feladatának tekintette a község kul-
turális életének fellendítését, hangversenyek,
kiállítások, zenei táborok szervezését, alkotó
közösségek, együttesek létrehozását. Min-
dehhez lehetôséget biztosított az a tény is, hogy
a tanárok nagy része elôadómûvészként, illetve
kiállító mûvészként is tevékenykedik. Azt,
hogy a feladatoknak valóban sikerült megfelel-
ni, bizonyítja az Önkormányzat által 1999-ben
adományozott Nagykovácsiért kitüntetés is.
Az iskola szoros kapcsolatot épített ki a falu hi-
vatalos és civil szervezeteivel. 2005. már-
ciusában megszületett az együttmûködési meg-
állapodás az Önkormányzat és iskolánk fenn-
tartója, a Nagykovácsi Zenei Alapítvány között.
Ez a megállapodás az eddigieknél nagyobb
anyagi, erkölcsi biztonságot ad számunkra, de a
civil szervezetek, cégek, magánszemélyek és
természetesen a szülôk támogatása is jelentôs
segítséget nyújt az iskola mûködéséhez. 
Mûvészeti iskolánk aktív részese a falu minden-
napjainak és ünnepeinek. Falunkban sajnos
kevés az olyan ifjúsági klub, mely a fiataloknak
értelmes elfoglaltságot, szórakozást nyújthatna.
Azok a gyermekek, akik a mûvészeti foglal-
kozásokon részt vesznek, hasznos tevékenysé-
gre, örömteli idôtöltésre találnak a kortársaikkal
való együtt zenélésben, az együttes alkotó
munkában. A közös fellépések, utazások, kiál-
lítások rendezése erôsítik az egymáshoz és a
faluhoz tartozás érzését. 
A mûvészetoktatás intenzíven fejleszt szá-
mos képességet, így az itt tanultak hatéko-

nyan segítik az iskolai munkát. A mûvészeti
oktatás nevelô hatását lemérhetjük a közis-
mereti tárgyak elsajátítása során a tanulók
magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai
fejlôdésében. A naponkénti gyakorlások,
mûvek, koreográfiák megtanulásának ered-
ményeképpen fejlôdik a memória, edzôdik a
bevésési készség. A kimûvelt növendék
mozgáskultúrája hatványozottan gazda-
godik, míg a tempó és dinamika betartása, a
tánclépések megtanulása a figyelem, a kon-
centráció, és az önfegyelem állandó jelenlétét
feltételezi. Az önfeledt kamarazenélés, a cso-
portos produkcióra való felkészülés pedig az
egymásra figyelés, a közös felelôsség tudatos
vállalását segíti.

A 2011-es tanévben:
Táncmûvészet tanszakunkon két új szak is in-
dult a hagyományainkat ôrzô néptánc mellett.
Az egyik a balett szak, Nagy Yvette
balettmûvésszel, aki Párizsból tért haza és
kezdte oktatni növendékeit a mindenkori
klasszikus balett legfontosabb elemeire.
Valamint a társastánc szak, melyen Kovács
Barbara (Keleti Andrea Tánciskola tanára)
tanítja az alapvetô társastáncokat, mint rumba,
csa-csa-csa, angol és bécsi keringô, stb., igen
magas színvonalon. 
A balett mindig is kivételes tartást adott és ad az
ifjú hölgyeknek és uraknak, s a mozgás
mûvészetének kiemelkedô formája. A tár-
sastánc pedig szüleink generációja elôtt
„kötelezô” volt minden „jól nevelt” gyermek
számára, mert keringôzni tudni kell. Örömmel
indítunk csoportokat a tizenéves korosztály
számára is, amennyiben van rá érdeklôdés.

Az október 23-ai ünnepségen kiválóan szere-
peltek gitár, zongora és fuvola hangszeres
növendékeink.
November elején az Önkormányzat felkérésére
az Esélyegyenlôség jegyében fogyatékos em-
bertársaink részére növendékeink adtak elô
néhány hangszeres darabot. A délutánt egy vak
kislány zongorajátéka tette még emlékezeteseb-
bé. Törekszünk arra, hogy a mi iskolánkban is
megvalósuljon az integráció és az esélyegyen-
lôség.
Októberben a Kispatak Óvoda Száva utcai
tagóvodájában a Zene Világnapja alkalmából
fellépett öt volt Süni, és Füles mackó csoportos
volt óvodás, és bemutatták, hogy milyen
hangszeren, és mit tanultak iskolánkban.
Növendékeink és Kriesch Katalin szolfézs
tanárnô hangszerbemutatót is tartottak.
Beszéltek arról, hogyan lehet megszólaltatni a

gitárt, a hegedût, a citerát és a furulyát.
Mindenki eljátszott néhány darabot, a picik
pedig együtt énekeltek a hangszeres kísérettel.
Nagyszerû élmény volt! 
November 29-én az Öregiskolában Kis esti
zene címmel koncertet adtak növendékeink.
Bemutatkoztak szeptember óta tanuló diák-
jaink, fuvola kvartett és kvintett szerepelt, vala-
mint csodás Liszt darab hangzott el zongorán.  
December 19-én tartottuk a Nagykovácsi
Alapfokú Mûvészeti Iskola Karácsonyi rendez-
vényét, melyen hallhatták, láthatták, érezhették
a zenét, a táncot és a látványt, ahogyan gyer-
mekeik örömmel mutatták be tudásukat.
Képviseltették magukat új tanszakaink diákjai.
Hallhatták az új zeneovis csoportot Fehér
Anikó vezetésével. Keringôztek, csa-csa-csát
jártak a társastáncosok.
Január 29-én a Lauder Javne mûvészeti iskola
fesztiválján, folytatva az évek óta tartó hagyo-
mányt, idén is részt vettünk. 
Januárban folyamatosan zajlottak a félévi vizs-
gák. Reméljük a szülôk is elégedettek gyer-
mekeik bizonyítványával. 

További sikeres tanulást kívánunk a második
félévre diákjainknak!

Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola

ERKEL-LISZT vetélkedô
Lassan fél éve már, hogy kis csapatommal
készültünk az Erkel-Liszt vetélkedôre, melynek
helyszíne:
Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ (2092
Budakeszi, Fô u. 108.) volt.
A vetélkedôt Varga Károly rádiós személyiség,
nyugalmazott fôiskolai tanár vezette.
Témakörök:
- Liszt Ferenc élete és munkássága
- Liszt Ferenc mûvei
- Liszt Ferenc mûveinek hallás utáni felis-

merése
- Erkel Ferenc életének, munkásságának fôbb

pontjai
Az alapjátékokon és a megyei fordulóban is
sikeresen 1. helyezettként végeztünk.
A döntôre dec. 2-án került sor, ahol a
Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola csapa-
ta ismét megmérettetésre került. S az elôkelô 2.
helyet szerezte meg.
Az Ingyom-bingyom csapat tagjai név szerint:

Császár Viktória Piroska 5.o.
Gergely Ambrus 5.o.
Horváth Marcell 5.o.
Tory Eszter 5.o.
Palásthy Eszter 7.o.
Hazai virág 8.o

Diákjaink szeretnék bemutatni szeretteiknek és
Nagykovácsi minden kedves lakójának a
vetélkedôn elhangzott mûveket és márciusra
tervezzük a koncertet.

Váradi István
a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola

zongoratanára

Mûvészeti Hírek
Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Engedjék meg, hogy azok számára, akik még nem ismerik a
Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskolát, azoknak néhány szóban el-
mondjuk mikor és milyen céllal jött létre.
Valamint bemutatjuk az idei elsô félév legfontosabb történéseit.

Tevékenységünkrôl és terveinkrôl folyamatosan tájékozódhat 
honlapunkon:

www.linumfoundation.eu
Kérjük, adója 1%-val támogassa alapítványunkat. Adószám: 18693070-1-13
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Témahónap: Falusi hagyományok

3. péntek Területi Kazinczy verseny
Pilisvörösvár 

4. szombat Jótékonysági farsangi bál 
10. péntek Farsang (alsó, felsô tagozat) 

VÁLTOZÁS!
17. péntek Területi Zrínyi matematika verseny

Pilisvörösvár

* * *

Kazinczy-verseny

Hagyományosan minden évben, január hónapban
tartjuk a Kazinczy szép kiejtési versenyt. Ez alka-
lommal dôl el, hogy kik képviselik iskolánkat a
területi megmérettetésen.
A sok felkészülô közül a zsûri nehezen tudta
kiválasztani a továbbjutókat, hiszen sokan bi-
zonyították rátermettségüket a szép olvasás terén.
Évfolyamonként az alábbi helyezések születtek:

A területi versenyen Környei Luca, Fejes
Boldizsár és Metz Laura képviseli Iskolánkat.

Bedô Gyöngyike
Kakukné L. Emília

Kojnokné Kovács Éva
szervezôk

VASAS SC felkészülési mérkôzés (U9)
2011. december 03.
Felkészülési mérkôzésekre kaptunk meghívást a
Vasas SC utánpótlás focicsapatától (U9).
Barátságos volt a fogadtatásunk, illetve négy
nagyon jó hangulatú és jó színvonalú
edzômérkôzést játszottunk a Vasas SC hasonló
korú csapataival.
Mûfüvön játszottunk, a pálya minôsége nagyon jó
volt és az öltözô is minden igényt kielégített.
A két egyesület 2-2 csapatot állított ki és min-
den csapat 2 mérkôzést játszott a vele hasonló
korosztályú és erôsségû ellenféllel.
Bár az edzômérkôzéseknél nem az eredmények a
legfontosabbak, hanem a taktikai elemek gyakor-
lása és a más játékstílussal rendelkezô csapatok
megismerése, mely növeli a csapatunk rutinját, il-
letve elôsegíti a fejlôdését, a gyerekek- és a szülôk
kérésére az eredményeket is felsorolom. 
VASAS „A” – Nagykovácsi USE „A”  1:2      
Nagykovácsi gólszerzôi: Ormay Soma, Becze
Krisztián

VASAS „B” – Nagykovácsi USE „B”  2:1 
Nagykovácsi gólszerzôje: Golda Marci
VASAS „A” – Nagykovácsi USE „A”  0:2
Nagykovácsi gólszerzôje: Ormay Soma 2 gól

VASAS „B” – Nagykovácsi USE „B”  2:0 
A VASAS SC-nek nagyon köszönjük a meg-
hívást, mert ezek az edzômérkôzések nagyon
sokat jelentenek a fejlôdésünk szempontjából.
Minden gyermek és szülô nagyon jól érezte
magát, ami számunkra rendkívül fontos, hiszen ez
kiemelten fontos része az egyesületünk filozó-
fiájának.

MIKULÁS KUPA Törökbálint (U9)        
A Törökbálinti Labdarúgó Akadémia meg-
hívására, egy nagyon jó hangulatú gyerek
MIKULÁS Kupán /2003-2004-es korosztály/
(U9) vettünk részt 2011. december 11-én, vasár-
nap délelôtt.
A tornán 4 csapat versengett, mindenki játszott
mindenkivel:
- Törökbálinti Labdarúgó Akadémia „A” csapat
- Törökbálinti Labdarúgó Akadémia „B” csapat
- Biatorbágyi Labdarúgó Akadémia
- Nagykovácsi Utánpótlás SE
Az elsô mérkôzést a házigazda Törökbálinti-LA
„A” csapatával játszottuk, nagyon jó minôségû
kézilabda méretû tornateremben, 4+1-ben, kézi-
labdakapura, a Bozsik szabályok szerint. A foci-
palántáink rutinosan, néhány perc alatt felmérték
az ellenfél gyengéit, a kezdeti rohamokat kivédve,
folyamatosan átvették a játék irányítását, és szép
akciókat vezetve gyôzelmet arattak egy rendkívül
képzett ellenféllel szemben.
Törökbálinti-LA „A” – Nagykovácsi USE  1:4
Nagykovácsi gólszerzôi: Márta Zsombor 2 gól,
Fodor Csanád, Ormay Soma
A második mérkôzésen a Törökbálinti-LA „B”
csapatával fociztunk. Szép és ötletes játékkal,
folyamatos letámadásban, az ellenfelet a kapu-
jához szögeztük. Látványos cselekkel, kombinatív
játékkal, magabiztos gyôzelemmel zártuk a má-
sodik mérkôzést is, ahol minden kisfiú jó játékkal
vette ki a részét.
Törökbálinti-LA „B” – Nagykovácsi USE  0:5 
Nagykovácsi gólszerzôi: Fodor Csanád 2 gól,
Ormay Soma 2 gól, Bencsics Máté
A harmadik mérkôzésünkön, a Biatorbágyi-LA
csapatával találkoztunk. Az elôzetes információk
alapján ez a csapat volt a legerôsebb az ellen-
feleink közül, amit a mérkôzés is visszaigazolt.
Éppen ezért a fiúk oroszlánként vetették be
magukat a küzdelembe. A focipalántáink ezen a
mérkôzésen is nagyon jól fociztak. Küzdelmes és
változatos mérkôzésen, magabiztos gyôzelemmel
zártuk a kupát.
Biatorbágyi-LA – Nagykovácsi  USE  0:3
Nagykovácsi gólszerzôje: Fodor Csanád 2 gól,
Márta Zsombor 

A kupát röviden értékelve, úgy gondolom érde-
mes volt elfogadni a meghívást, mert a törökbálin-
ti régióban is megmutattuk magunkat, új kapcso-
latokat építettünk, három szimpatikus, és jól fel-
készült csapatot ismertünk meg. Nagyon sok szak-
mai tapasztalatot gyûjthettünk ismét, amit fel tu-
dunk használni a fiúk további fejlôdése érdekében
és ismét jó hírét vittük Nagykovácsinak.

VÉGEREDMÉNY:
1. Nagykovácsi Utánpótlás SE
2. Biatorbágyi Labdarúgó Akadémia
3. Törökbálinti Labdarúgó Akadémia „A” csapat
4. Törökbálinti Labdarúgó Akadémia „B” csapat
Gólkirály: A kupagyôzelem mellé, a kupa
gólkirályát is a csapatunk adta, Fodor Csanád 5
góllal érdemelte ki ezt a címet.
A csapat tagjai: Golda Marci 1.a;  Kosztoványi
András 2.a; Bertalan Csongor, Fodor Csanád,
Ormay Soma, Kukla Barna 2.b;  Becze Krisztián
3.a; Márta Zsombor 3.b; Bencsics Máté 3.c

Aki segített a gyerekek 
utaztatásában, annak ismét

köszönöm a segítségét!
Fodor Attila

U8-U9 csapat fociedzôje
06-30-490-2007

fodorattila@externet.hu

Január 20-án, Solymáron a 2001/2002-es
korosztály labdarugó diákolimpiáján vet-
tünk részt. 
A tornán 6 csapat indult (Solymár, Piliscsaba,
Pilisvörösvár I. II., Törökbálint). 
A csoportmeccseken 2 nagyarányú gyôzelmet
arattunk, és egy szoros meccsen 2:1 arányban ki-
kaptunk. Így a másik csoport 2. helyezettjével ját-
szottunk a döntôbe jutásért. Itt az esélyes Pilis-
vörösvár csapatát parádés játékkal 5:1-re levertük.
Bejutottunk a döntôbe, ahol Solymár csapatával
parázs hangulatú mérkôzésen 3:3 arányú döntet-
lent harcoltunk ki. Büntetôrúgásokkal dôlt el a
meccs. Sajnos alulmaradtunk, így „csak” ezüst-
éremmel indultunk haza. Gyerekeink energikusan,
ügyesen, fegyelmezetten, igazi csapatjátékosként
játszottak. Kimagasló teljesítményt nyújtott
Németh Andris 3.b, Golda Andris és Baráth Gábor
4.b osztályos gyerekek. A csapat többi tagja:
Lukátsy Péter 5.a, Szalontai Bence 5.b (remek ka-
pusként), Fehér Benedek 5.b, Kiss Márton,
Forgács Farkas 4.b, Nagy Márton 4.a, Tóth Máté
3.b, Éliás Milán 3.c, Becze Krisztián 3.a osztályos
tanulók. GRATULÁLUNK FIÚK!

Smetana Erika

Elôzetes, a 2012/13-as tanév leendô elsô osztályosai és szülei számára
március 7. szerda 17 óra iskolakóstolgató
március 19. hétfô 18 óra szülôi értekezlet a leendô 1.osztályos szülôk

részére az iskolában
március 27. kedd 8-11-ig nyíltnap a leendô 1. osztályos szülôk részére
március 29. csütörtök 8-11-ig nyíltnap a leendô 1. osztályos szülôk részére
április 11-12. szerda-csütörtök 9-18 óráig beíratás idôpontja
április 23. hétfô 9-16 óráig pótbeíratás idôpontja

Dér Zsuzsanna igazgató

3. évfolyam
I. Várkonyi Barnabás 3.c

II. Kovács Réka 3.c
III. Várai Zita 3.a

Kis Bence 3.c
4. évfolyam

I. Környei Luca 4.a
II. Kiss Imola 4.b
III. Nagy Dezsô 4.a
5. évfolyam

I. Várai Tünde 5.a
II. Tory Eszter 5.a
III. Kôvári Zsófia 5.b

6. évfolyam
I. Fejes Boldizsár 6.b

II. Borbély Andrea 6.b
III. Gonda Noémi 6.a

Horváth Nikoletta 6.b
7-8. évfolyam

I. Metz Laura 7.b
II. Nagy-Gellai Laura 7.b
III. Szabó Viktória 8.o

Gôczey Lili 8.o
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Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda:

Kaszáló u. 16-18. Tel.: 26-355-607 
Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: 26-389-305

Száva u. 5., Tel.: 26/389-383
Bükk u. 9., Tel.: 26/356-425

E-mail: kispatakovoda@freemail.hu

Januári történések a Kispatak óvodában – Kaszáló utca
Az óvodai élet történéseinek eseményszerû leírása (villanóképek mindennapjainkból)

„JÁTÉK, JÁTÉK, JÁTÉK…” az új év elsô napjaiban „ejtôztünk” egy kicsit. Semmivel sem
kellett elôre haladnunk, úgy szerveztük a napjainkat, hogy idônk legyen. MIRE? A JÁTÉKRA!!!
Együtt kibontottuk az új játékokat,amit Karácsonyra kaptunk, és játszottunk, és játszottunk.

A manók köszönete… A karácsonyváró délutánunkon feldíszített manófánk bizonyára tetszett
manóinknak, hiszen a gyerekeknek rengeteg új játékot, mesekönyvet hoztak a téli szünetet követô
elsô óvodai napon. A hét a játékok próbálgatásával, a könyvekben való búvárkodással telt. 

A téli szünet után sok ajándék fogadta a gyerekeket a csoportszobában, melyeket az angyalkák
helyeztek el nekik karácsonykor. Nagy örömmel és kíváncsisággal próbálgatták az új játékokat és
ismerkedtek a társasjátékok szabályaival. Ezekben a napokban sokat beszélgettünk a családi kör-
ben eltöltött karácsonyi ünneprôl, újra felidézve a saját legkedvesebb pillanataikat.

Azt mondják, hogy réges-régen, Vízkereszt napján három király érkezett. Gáspár, Menyhért,
Boldizsár, kiket hosszú útjukon lángos csillag vezetett. Korona került hát a mi fejünkre is, majd
valamennyi csoportba betértünk egy kis éneklésre, ahol apró finomságokat téve tarisznyánkba
köszönték meg látogatásunkat.

A karácsonyi ünnepek múltával a január sem telt tétlenséggel. A szülôk segítségével színes fon-
alakat és rongyokat gyûjtöttünk. A rongyokat csíkokra szabdaltuk-téptük, majd ügyes kezû nagy-
jaink dekoratív mini szônyegeket szôttek belôlük.

„Hosszú téli estéken…” A Gesztenyefa palota kis csemetéi, nem kukoricát morzsolgattak, hanem
hímeztek vonatot, virágot, sünit, pillangót, autót. Majd a sok-sok öltögetés után fonalból pom-po-
mot készítettek, és az elvesztett fél pár zokniból Manót készítettek. Aztán elôkerültek még a
szövôkeretek, amin pici szônyegeket, vagy takarókat készíthettek a babáknak. A kislányok pedig
gyönyörû hajpántokat fontak a körmöcskével.

„Adjon isten füvet, fát, ez újesztendôben…” Az év eleji jókívánságokat mi sem feledtük el. S
bár az elvont fogalmak, mint egészség, boldogság, gazdagság nincsenek még a szótárunkban,
tudjuk, hogy rózsaszín pónilovon szárnyalni, szép ékszerekben, ruhákban díszelegni,
versenyautókat vezetni, finomságokat enni csak erôben, örömben, jólétben lehet. Só- lisztbôl lapí-
tott szerencsemalacaink bizonyára minden kívánságunkat elhozzák!

A helyes és biztonságos közlekedési szabályok kialakítása céljából minden szerdán rövidebb-
hosszabb sétát teszünk az óvoda környékén. Így közben jobban megismerjük közvetlen
környezetünket és lakóhelyünket is.

Szobánk falára egy üres térkép „varázsolódott”. A Diótündér szerint a mi falunk látszik rajta olyan
magasból, ahol csak a madár röpül. Igen ám, de nem volt azon se egy utcanév, se egy kép, hogy
mit hol találunk! Vagy mégis! Ott a kispatak! Akkor, ha erre megyünk tovább…no, mi bizony el
is indultunk felfedezni Nagykovácsit! Majdnem valódi fényképezôgépeinkkel mindent
megörökítettünk, amit utunk során láttunk.

„Mese, mese, mátka…” Január 18-án CSALÁDI MOZIDÉLUTÁNT szerveztünk a Gesztenyefa
palota lakói részére. Pattogtattunk kukoricát, és mellé teát, és szörpöt kínáltunk. 

Tarka pókhálók fedik szobánkat. No, ijedelemre semmi ok, csupán mostanság tanulgatjuk a né-
gyágú hurkafára tekergetés mûvészetét. Némelyik pókháló akkora lett, mintha egy óriás kaszás
pók szôtte volna!

Megterveztük álmaink házát! Eme tervrajzok alapján illatozó piskótalapokból kivágtuk azokat,
majd olyan csuda díszítést biggyesztettünk reájuk baracklekvár ragasztóval mindenféle finomság-
ból (aszalt gyümölcsbôl, csoki reszelékbôl…) hogy a végén muszáj volt meg is enni ôket.

„Esik a hó, térdig ér már…„ Ha nem is ért térdig a hó, az udvaron remek hóemberek, és hó-ver-
senyautó készült. Nem is gondoltuk, hogy mekkora erô kell egy óriás hólabda gurításához, de nem
adtuk fel! Sôt, nem okozott elkeseredést, hogy képtelenek voltunk egymásra emelni a nagyobbac-
skákat: egymás mellett 5-6 éppen kitett egy versenyautót. Még a vezetôfülke sem hiányzott belôle!

Egy reggel nagy örömmel ébredtünk az intenzív havazásra, mely egyre vastagabb takaróként lep-
te be a tájat. Kihasználva a vissza nem térô alkalmat, közösen építettünk egy óriási hóembert az
ovi elôtti mezôn, amit a csoportszobánk ablakából is jól láttunk. A gyerekek lelkes részvételének
köszönhetôen tényleg igazán óriásira sikeredett!

Tél lévén nem feledkezhetünk meg az itthon telelô kismadarakról. Ezért összeválogattuk a szá-
mukra legfinomabb és legegészségesebb csemegéket melyekbôl kisebb-nagyobb madárkalácsokat
készítettünk. Így egészen tavaszig figyelemmel kísérhetjük ôket csoportszobánk ablakából is.

„Az idô körforgása” Tél, tavasz, nyár, ôsz – errôl meséltek a naptárképeink. Hétfô, kedd és a töb-
bi barát testet öltött, és palack bábuvá változott. Ruhát kaptak, és persze fejet a kupak helyett,
ráadásul megtöltöttük bendôjüket napraforgó maggal, kukoricával, lencsével. Mégsem dülöngél-
hetnek, mert még a végén csütörtököt mondanak! Hibátlanul számolunk már tizenkettôig is, így
nehezíthetjük a dolgunkat: soroljuk a hónapok nevét, amiben Kipp- kopp mesekönyvében lelt
mondóka segít. 

Újrahasznosított játékot készítettünk a szülôk segítségével. Receptje: Végy jó sok vastag hungaro-
cell darabot, majd gyûjts hozzá lyukas, kinôtt színes harisnyákat. Húzd rájuk a harisnyát, végül
varrd el alaposan a végüket és már kész is a világ legolcsóbb építôjátéka.

„Itt a farsang, áll-e már a bál…?” Még nem kezdôdött el a farsangi mulatság, de a Geszte-
nyecsemeték készítettek egy gyönyörû VÁR KOLLÁZST különbözô színû- és mintájú anyagok-
ból, és úgy döntöttünk, hogy a farsangi bálon a VÁR lakói vesznek részt. Lesz ott király, és király-
lány, varázsló, és udvari bolond, tündér, és boszorkány, lovagok, és sárkányok, és ki tudja még ki
téved be a FARSANGI BÁLBA!
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NYÍLT HÉT 
A CINEGE CSOPORTBAN

Január 17. napjától végre megnyílottak az ajtók a
szülôk elôtt, hogy láttathassuk mindennapjaink
egy kicsi szeletét. A küszöbrôl minden máshogy
fest: a zegek-, zugok titkosak maradnak, nem hall-
ható, hogyan beszélgetünk egymással, hogyan
rejtjük el játék mögé az új ismereteket, vagy éppen
hogyan indulunk segítségére egy megbántottnak,
hogyan teszünk kötôféket indulatokra. 
A csoportba látogatott szülôk tanúi lehettek, hogy
nagycsoportosaink komoly szabályjáték tudói.
Sôt, egyikük szívesen szállt versenybe, s lett meg-
figyelôbôl játékos. Most már ô is tudja, hogy a
malomban nincs csiki-csuki. Volt, aki mesét hall-
gatott velünk, s igaz, hogy egyikünk- másikunk
izeg és mozog, de sokan vagyunk, akik izgatottan
várjuk, hogy milyen billentyûre ugrik Csukás
István téli tücske. Másokat elvarázsoltunk ének-
léssel, vagy próbára tettünk rögtönzött zenekarral:
mert bizony, az inkább sikerült zajosra, mint
zenésre. Az apukák közül hárman is edzettek
velünk a tornateremben, és bátran váltak fekvô
akadályokká a felettük repdesô gyerekek alatt. 
Végtére is megmutatkoztunk, milyenek is
vagyunk óvodásként, nevelôként. Itt – ott döcö-
gôsen, máshol nevetôsen. De így, szülôkkel egé-
szen kerek a világ! 
Köszönjük megtisztelô látogatásotokat!

Mészáros Gyöngyvér
Cinege csoportos óvó néni

CSALÁDI MOZIDÉLUTÁN

Január 12-e csütörtök!!! Nagy az izgalom a
Gesztenyefa csoportban! Nemsokára kezdôdik a
filmvetítés. Hamarosan 16:30-kor kezdôdik a
MOZI, de a Gesztenyefa csemeték, már az
elôkészületeknél elfoglalják a helyüket, és
türelmesen várnak. A premier: Bogyó és Babóca
13 új mese.
16:00 óra körül anyáék is elkezdenek gyülekezni,
szigorúan csak mozijeggyel lehet belépni. A film
mellé pattogatott kukorica, és málnaszörp is járt.
A filmkezdés egy kicsit késik, mert a csoport ba-
lerinái pont 16:30-kor suhannak a tütüszoknyáik-
ban az öltözôbe. Sebaj gyors öltözés és pár percen
belül ôk is csatlakoznak a pattogatott kukoricát
rágcsálók táborához.
Kezdôdik a film, minden szempár a filmvászonra
tapad, rágcsálás, mosoly, és az a különös arckife-
jezés... ami azt tükrözi: mindent, és mindenkit
kizártam csak a mesére figyelek, sôt benne
vagyok a mesében.
A film végére elfogyott az összes kukorica, és a
feszült figyelem is lazult.
Az élmény maradandó. Mi még ma is beszélünk
róla... Anya emlékszel a MOZIRA az oviban?...
Emlékszem....
Köszönjük a szervezést, és várjuk a következô
CSALÁDI MOZIDÉLUTÁNT!

Molnár Noémi Gesztenyefa csoportos anyuka



VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

Rendelô telefonszáma: 06-26-555-055
e-mail: vedono@nagykovacsi.hu

Hétfô:
Farkasné Gaál Gabriella védônô
Terhes tanácsadás: 9.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Csecsemô tanácsadás: 12.00–14.00
Kedd:
dr. Jakab Erika és Pálné Szondi Krisztina 
Csecsemô tanácsadás: 9.00–11.00
Szerda:
Farkasné Gaál Gabriella helyettesítô védônô
Terhes tanácsadás: 9.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Csecsemô tanácsadás: 12.00–14.00
Csütörtök:
Pálné Szondy Krisztina védônô
Terhes tanácsadás: 9.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE

Nagykovácsi, Száva u. 4.

Február 10.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Február 17.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Február 24.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Március 02.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit,
az az napon rendelô orvos fogadja!

A rendelô telefonszáma:
Dr. Koltay Angéla 06-26-355-543

06-30-587-5087
Dr. Solynóczki Katalin 06-26-389-282

06-30-922-6633
Dr. Sorbán András 06-26-555-033

06-30-212-3999
Dr. Kelenföldi Ferenc 06-26-555-033

06-30-922-6632
Budakeszi ügyelet 06-23-451-731

Rendelési idôn túl
19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig,

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Február 27-tôl március 2-ig 
Dr. Solynóczki Katalin szabadságon lesz,

betegeit mindkét orvos saját rendelési idejében fogadja.

Dr. Cesko Izabella 06-30-491-6833
Rendelô: 06-26-389-522 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 14.00–17.00   
Kedd: 9.00–12.00 
Szerda: 14.00–17.00       
Csütörtök: 9.00–12.00 
Péntek: 12.00–17.00 

Egészséges tanácsadás: 
Hétfô, Szerda, Csütörtök 12.00–14.00
(Kizárólag elôjegyzésre: 06-26-555-055)

Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelô: 06-26-389-522 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 9.00–12.00     
Kedd: 14.00–17.00
Szerda: 9.00–12.00    
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 9.00–12.00

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

(Kizárólag elôjegyzésre:  06-26-555-055)

Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Rendelési idôn túl 

19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig,
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Halottaink

Bárdos Tamásné (80)
sz.: Hlatky Sarolta

(1932. 07. 08. – 2012. 01. 02.)

Nagy Tóbiásné (82)
sz.: Szentedrei Éva

(1930. 05. 02. – 2012. 01. 04.)

Nagy Jánosné (68)
sz.: Rajk Erzsébet

(1944. 05. 31. – 2012. 01.01.)

Kollár Istvánné (89)
sz.: Csirmaz Mária

(1922. 07. 30. – 2011. 12. 17.)

Palla Lászlóné (70)
(1942. 12. 03. – 2012. 01. 12.)

András György (85)
(1926. 03. 21. – 2012. 01. 09.)

Rokaj János (66)
(1946. 12. 14. – 2012. 01. 24.)

Újszülöttek

Kolos, Áron Olivér, Bence, 

Korina, Fanni Kata

Legyetek üdvözölve!

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

Dr. Solynóczki Katalin háziorvos
� 06-30-922-6633; rendelô: 06-26-389-282
Rendelési idô: 

Hétfô 11.00-15.00
Kedd 15.00-19.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 11.00-15.00
Péntek változó 8.00-12.00 és 15.00-19.00

Dr. Kelenföldi Ferenc háziorvos
� 06-30-922-6632; rendelô: 06-26-555-033
Péntek változó 8.00-12.00 és 15.00-19.00
Dr. Sorbán András háziorvos
� 06-30-2123-999; rendelô: 06-26-555-033
Rendelési idô: 

Hétfô 15.00-19.00
Kedd 8.00-12.00
Szerda 15.00-19.00
Csütörtök 8.00-12.00
Péntek változó 8.00-12.00 és 15.00-19.00

Dr. Koltay Angéla háziorvos
� 06-30-587-5087; rendelô: 06-26-355-543
Rendelési idô: 

Hétfô 8.00–12.00
Kedd 11.00–15.00
Szerda 11.00-15.00
Csütörtök 15.00-19.00
Péntek változó 8.00-12.00 és 15.00-19.00

Rendelési idôn túl, hétköznap 19.00-07
óráig, valamint  munkaszüneti- és ünnep-
napokon egész nap, a Budakeszi orvosi
ügyelethez kell fordulni.
Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731

A szabadságon lévô orvos betegeit, mind-
két orvos saját rendelési idejében fogadja!

A La Leche Ligáról
A La Leche Liga egy nemzetközi szervezet, 
amely a szoptató édesanyák támogatására jött létre
1956-ban az Egyesült Államokban. Hét olyan
édesanya alapította, akik az akkori trendekkel és
szaktanácsokkal szemben állva – a tápszeres táp-
lálás “fénykorát” élte – maguk szoptatták csecse-
môiket, gyermekeiket. 
A Liga alapítói úgy gondolták, hogy szívesen
megosztják saját tapasztalataikat és az évek során
felhalmozott információhalmazt más édes-
anyákkal is, hogy aztán a szoptatás hagyománya
és mûvészete rajtuk keresztül tovább terjedhessen.
„A La Leche Liga vezetô egy olyan hagyomány
folytatója, mely az emberiség történetének kezde-
teire nyúlik vissza: egyik anya segíti a másikat a
szoptatás mûvészetének elsajátításában.” (lll.hu)
Ez a mai napig így történik, immár nemcsak az
Egyesült Államokban, hanem a világ több mint 50
országában, köztük Magyarországon is. A La
Leche Liga Magyarország 1992 óta hivatalosan
bejegyzett egyesület, tagja a La Leche League
International-nek. Az LLL idôközben hiteles
szakmai szervezetté nôtte ki magát, amely nem-
csak helyi szinten támogatja az egészségügyi sza-
kembereket, hanem a WHO keretein belül is
tanácsadó szerepkörrel bír.
A baba-mama csoportokban szoptató édesanyák
oszthatják meg egymással tapasztalataikat,
félelmeiket a szoptatással, gyermekneveléssel,
szülôvé válással kapcsolatosan, azaz saját tapasz-
talataikon keresztül segíthetik, támogathatják
egymást a ligavezetô segítségével. Mindezt persze
strukturált formában, minden összejövetelt egy bi-
zonyos téma köré csoportosítva, úgymint A szop-
tatás elônyei babának és mamának – a biológiai
norma, Felkészülés a baba fogadására, Új család
születik – gyermekágyas idôszak, Növekvô babák
szoptatása, Lehetséges problémák megelôzése és
megoldása stb.
A csoportok általában havi rendszerességgel ke-
rülnek megrendezésre, nyíltak, azaz bárki bármi-
kor csatlakozhat. A részvétel természetesen in-
gyenes az anyukáknak, akik lehetôséget kapnak a
Liga információs füzeteinek megvásárlására is. 
Nagykovácsiban február 20-án indul az LLL ba-
ba-mama csoportja. Szeretettel várok az Öreg-
iskolában délelôtt 9 órakor minden olyan anyukát
a babákkal, gyermekekkel együtt, aki szoptat,
szoptatott, szoptatni szeretne, vagy egyéb kapcso-
lata van a szoptatással (elôzetes jelentkezés nem
szükséges). 

Wouters-Kozma Krisztina 
La Leche Liga ligavezetô

+36 30 222 6995

HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

Kossuth Lajos u.  64.
februári rendelési ideje

Tájékoztatjuk a kedves szülôket és
gyerekeket, hogy Dr. Cesko Izabella
házi gyermekorvos rendelése új
helyre költözik 2012. 02. 15-tôl.

Az új cím:
Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8. 

Tanácsadás továbbra is 
a Kossuth utca 64-ben lesz megtartva.
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Tisztelt Nagykovácsi lakosok!

Egyesületünk a Készenléti Szolgálatok Nagy-
kovácsi Egyesülete 1999-ben alakult, mint Tûzoltó
Egylet, késôbb a polgárôr a mentési és a ter-
mészetvédelmi feladatok felvállalásával 2003-tól
mûködik mai formájában. Jelenleg a 43 fôs
egyesületben tûzoltók, polgárôrök, természetôrök,
jogi és könyvelési szakemberek segítik önkéntes
munkájukkal mûködésünket. Mûködési Terü-
letünket tekintve elsôdlegesen Nagykovácsi,
Remeteszôlôs települések nagyjából 10000 fô
lakosára terjed ki. Különleges katasztrófavédelmi
helyzetekben az ország egész területén dolgozunk
(árvízek, vörös iszap, petárdagyár), a Budaörsi
Rendôrkapitányság kérésére közös rendôr-pol-
gárôr szolgálatellátást, akciókban való részvételt
biztosítunk, a kapitányság illetékességi területén.

Polgárôrség

Szomorú tény, hogy 2011-ben is munkánk ellenére
jócskán akadtak betörések, lopások, besurranások.
Egyre több estben tapasztaltuk az erôszakot, ön-
bíráskodást. Statisztikát tekintve Nagykovácsi még
mindig kiemelkedôen biztonságos településnek
számít Pest megyében, de egy eset is sok annak,
akivel megtörténik. Továbbra is megteszünk min-
dent, ami tôlünk telik, illetve amire a jogszabályok
lehetôséget adnak. Sajnálatos, hogy az elfogott és
a rendôrség által elôállított gyanúsítottnak,
elkövetônek hirtelen több joga van, mint bárkinek,
vagy a bírósági eljárásban lehetetlen elítélni, meg-
büntetni. Ennek tudatában futunk neki a 2012-es
évnek, és bízunk benne, hogy azok az emberek,
akik csak ártani tudnak Nagykovácsinak, elnyerik”
méltó jutalmukat”. Polgárôr-Rendôr közös szol-
gálatot 2011-ben 142 alkalommal 1572 munka-
órában, posztos szolgálatot 36 alkalommal 372
órában láttunk el. Az Önkormányzat illetve más
civil szervezetek kérésére 10 alkalommal biztosí-
tottunk rendezvényeket. Ezek a számok igazolják a
kimagaslóan jó együttmûködést a Körzeti megbí-
zottal, illetve az egyéb Rendôri szervekkel. A
közös szolgálatellátást minden esetben közös szol-
gálatszervezés elôz meg, majd a kiemelt ese-
ményeket szakmai megbeszélés, elemzés, tanúság
levonása követi. Minden hónapban elôre egyez-
tetett idôpontban polgárôrgyûlést tartunk, itt szer-
vezzük a szolgálatot, itt beszéljük meg a problé-
mákat és a javaslatokat.
Együttmûködési megállapodásunk van a Budaörsi
Rendôrkapitánysággal. Az együttmûködések a
gyakorlatban az egyesületvezetô tisztségviselôin
(elnök, alelnökök, parancsnokok) keresztül szemé-
lyesen, telefonon, illetve email formában történik.
Egyesületünk központi (Budapesti) akciókban
nem vesz részt földrajzi adottsága miatt a Budaörsi
Kapitánysággal együttmûködve annak illetékessé-
gi területén vesz részt akciókban. A posztos szol-
gálatellátás Nagykovácsi területén a Fô utca, Fô
tér, Iskola környékére terjed ki, ami leginkább a
„látható Polgárôrség” miatt van szükség a bizton-
ságérzet fokozása érdekében. A bûnügyileg fer-
tôzöttebb területeken sokszor rejtett megfigyelés
járôrözés a jellemzô.

Tûzoltóság

Egyesületünkben 25 kiképzett (40 órás tanfolyam)
tûzoltó dolgozik, 2 fô hivatásos végzettséggel, 2 fô
parancsnoki végzettséggel, de van köztünk búvár,
alpin, mentôápoló végzettségû tag is.
2011-ben 26 tûzeset, 35 mûszaki mentés, 13 egyéb
eset felszámolásában vettünk részt. A Fôvárosi
Tûzoltó parancsnoksággal együttmûködési megál-
lapodásunk van, Településünket érintô esetekrôl
SMS jelzést kapunk, munkakapcsolatunk jó. Még
mindig rendszeresen találkozunk itt élô lako-

sokkal, akik a tûzgyújtási tilalom ellenére égetnek,
füstölnek. Több alkalommal vonultunk egyszerû
gumiégetéshez, ami messzirôl úgy néz ki, mintha
több ház égne. Egy-egy ilyen vonulás nagy erôket
mozgat meg a Fôvárosi Tûzoltóságon és a
Nagykovácsi Önkénteseknél, arról nem is beszél-
ve, hogy több tíz esetleg százezer forintba kerül.
Sajnálatosan 2011-ben is voltak háztüzek, szinte
kivétel nélkül emberi mulasztás, nemtörôdömség
az oka. Továbbra is találkozunk tarlótüzekkel, ami
szintén mindig az emberi felelôtlenség miatt
következik be. Kérjük a lakosságot továbbra is
fokozottan ügyeljen saját és környezete bizton-
ságára, megóvására. Segítséget továbbra is a 
+36-70-387-9999-es telefonszámon kérhetnek
tôlünk, de komoly esetekben mindig elôször a hi-
vatásos szerveket értesítsék. Nagyon fontos a beje-
lentésnél a pontos információk megadása, hogy a
helyszínre érkezô egységek megfelelô fajtájú és
méretû legyen.

Balesetnél fontos adatok:
ü Pontos helyszín, lehetôleg utca házszám, vagy

kilométerkô megjelölése
ü Balesetet szenvedettek száma, esetleg súlyossága
ü Beszorult sérült tényének megállapítása
ü Van-e forgalmi akadály
Tûzesetnél fontos adatok:
ü Pontos helyszín, lehetôleg utca házszám, vagy

kilométerkô megjelölése
ü Pontos körbeírás mit látunk, honnan
ü Amennyiben háztûz, mekkora rész ég, vannak-e

bent emberek, veszélyezteti-e a közvetlen kör-
nyezetet

ü Amennyiben tarló ég, mekkora területen mi ég
(aljnövényzet, esetleg bokrok fák) pontos hely-
megjelöléssel

Ha kigyulladt a házunk mit tegyünk?
ü A házat minden személynek el kell hagynia
ü Értesítsük a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 112-es

hívószámon (a tûzoltóság SMS értesítést küld a
helyi önkéntes tûzoltók központi számára)

ü Ha oltásba kezd, elôtte a villanyt és a gázt ki kell
kapcsolni a mérôóráknál

ü Amennyiben a házban gázpalack található, ki
kell hozni, de csak akkor, ha nem a tûzben vagy
magas hômérsékleten van. Rendkívül rob-
banásveszélyes! 

ü Az oltás közben a személy biztonsága a legfon-
tosabb, az értékek pótolhatóak, az emberi élet
nem.

ü Nagy segítség a kiérkezô egységeknek, ha
apróságnak tûnô, de fontos dolgokban felkészül-
ten várnak minket. (Nyitva legyenek a kapuk,

ajtók a megközelíthetôség miatt, esetleg elállni
az útból a saját gépkocsival, nehezen meg-
közelíthetô eldugottabb utcáknál az egység
irányítása a fô közlekedési útvonalról, helyi is-
meret alapján a legközelebbi tûzcsap megmu-
tatása.) Ezek mind olyan segítségek, amivel az
oltás egyszerûbb és gyorsabb lehet.

A megelôzés és felkészülés rendkívül csökkenti a
tûzesetek számát. Ha egy percre sem hagyunk
felügyelet nélkül tüzet, ha kerti égetésnél még a
meggyújtás elôtt odakészítjük a kerti slagot, vagy
más oltásra alkalmas készüléket, ha a lakásban
odafigyelünk, hogy nyílt láng közelében éghetô
dolgokat nem tárolunk, már sokat tettünk, azért,
hogy elkerüljük a bajt.
A házak építésénél sokszor a legfontosabbakra
nem marad pénz, mint a riasztórendszer, a füst és
szénmonoxid érzékelô illetve a biztosítás. Ezek
hiánya miatt sokkal nagyobb baj érhet minket,
mint amennyibe kerülnek. Érdemes megfontolni!
Amennyiben elégedettek munkánkkal és úgy
érzik, hogy ezek célok érdekében tudnak nekünk
segíteni, úgy kérjük önöket, ajánlják fel SZJA 1%-
át vagy bármilyen formában támogassák egye-
sületünket, illetve a

Tûzoltó laktanya
felépítését.

Adószám a SZJA 1% felajánlásához

18686366-1-13
Bankszámlaszám: 65700086-10122675

Köszönettel: 
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

nevében Honti Zoltán elnök

Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

A HELYTÖRTÉNETI KLUB
januári összejövetelén volt
óvodavezetôk emlékeztek
és anekdotáztak, sajnálhat-
ja, aki nem látta, nem hall-
gatta ôket. Február 27-én
hétfôn 17 órától az
Öregiskolában várunk min-
denkit, akit Nagykovácsi
médiatörténete érdekel,
vagy érint. Arról szeretnénk
beszélgetni, hogyan, mikor
és miért indultak a nyomta-
tott helyi sajtótermékek, il-
letve az elektronikus és digitális médiumok, a kábeltévé és a pont net.  Márciusban elôre
láthatólag ismét Györgyi Zoltán fôépítész lesz vendégünk, hogy épített örökségünkrôl
beszélgessünk, arról, hogy milyen a régi Nagykovácsi építész-szemmel. 

Maier Jenô
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KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtár-
ban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô
könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-
ROM-ok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése,
fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök ren-
delkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagó-
gia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a
kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalál-
ható 22 féle folyóirat! 
A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség.
Ezek közül néhány: Burda, Geo, Heti válasz, Kerti Kalen-
dárium, Lakáskultúra, Nôk Lapja, PC World, Pesti Mûsor, 168
óra, Tanító, Természetbúvár, Természetgyógyászat stb.
Napilapok : Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság.
Gyermekeknek szóló folyóiratok: Süni.
A gr. Tisza István Nemzeti Kör által megvásárolt Trianoni
Szemle címû folyóirat olvasható a könyvtárban.

Ú j d o n s á g a i n k b ó l
Új könyvek:
Felnôtteknek ajánljuk:
a Márai-program ajándék könyveibôl
Békés Pál: Csikágó
Bodro Ádám: Sinistra körzet
Carver, Raymond: Kezdôk
Gion Nándor: Az angyali vigasság
Kós Károly: Varju nemzetség
Ismeretterjesztô irodalom:
Boysen, Sally: Bolygónk legokosabb állatai
Drummond, Dorothy: Kié a Szentföld?
Magyarország legszebb túraútvonalai
Vella, Mark: fitneszanatómia
Virág Judit: Senki többet? Harmadszor!

� A 2011-ben az elôzô évekhez hasonlóan ismét elin-
dult a szegedi Százszorszép Gyermekház szer-
vezésében a 7 mérföldes csizmában heted 7 határon
át Országos Mesevetélkedô. A játék most is 6 for-
dulóból áll. Az elsô 4 forduló helyi szinten, az elmúlt
évekhez hasonlóan az Öregiskolában kerül megren-
dezésre. Az elsô forduló az elmúlt héten volt, 4 csapat
mérte össze tudását a 3. osztályosok közül. Jó hangu-
lat és szoros küzdelem volt a jellemzô. Találkozunk
három hét múlva, de már nyolc mesébôl lesz a játékos
megmérettetés.
� Könyvtárunk is bekapcsolódott a MÁRAI prog-
ramba. – Az egymilliárd forintos keretbôl finanszírozott
Márai-program célja, hogy az irodalmi és ismeretterjesztô
mûvek kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét tá-
mogassa.
� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai
DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek.
� A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárol-
hatóak a könyvtárban.

� HELYTÖRTÉNETI DVD – Greszl Ferenc: Emlékeink:
Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díj-
mentesen kölcsönözhetô.
� Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének em-
lékére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô
a könyvtár nyitva tartási idejében.
� A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a
könyvtárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsö-
nözhetôek. 
� NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segít-
ségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük
olvasóinknak, látogatóinknak.
� A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kap-
csolódhatnak a világhálóra.
� Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a
könyvtárban található „OLVASÓI FÜZETBEN” rögzíthet-
nek. A kölcsönzési határidôt telefonon: 06-26-356-362 és
e-mailben: nkkkozi@freemail.hu címen is meghosszabbí-
tunk.
� A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ
INTÉZMÉNY HONLAPJÁN a könyvtár – katalógus fül
alatt. A könyvtár állományán kívül saját kölcsönzési
adataikat is figyelemmel kísérhetik, valamint arról is infor-
mációt kaphatnak, hogy a keresett könyv vagy egyéb
dokumentum (DVD, CD, CD-ROM, hangoskönyv, video)
kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a kölcsönzés ideje. A
katalógus használatával kapcsolatban szívesen adunk
tájékoztatást személyesen, e-mailben és telefonon is.

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda
könyvtáros

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Állandó programok:
� A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban
(Templom köz 6.):
Kézmûves foglalkozás gyerekeknek hétfôn és kedden
14.00-17.00 óráig, korongozó-kerámia tanfolyam fel-
nôtteknek hétfôn és kedden 17.00-20.00 óráig Kiss
Juliánnával
Fonó csütörtökön délelôtt 9.00 órától Kiss Juliánna (30-
452-8192) vezetésével
Korongozás felnôtteknek – 10 alkalmas fazekas tan-
folyam szerdánként 18.00-21.00 óráig és péntekenként
9.00-12.00 óráig gyerekeknek szerdán 16.30-18.30 és
pénteken 16.00-18.00 óráig. Szakoktató: Lisztovszki
Borbála (06-30-463-2487) 
Tûzzománc ékszerkészítés minden hónap 3. szom-
batján 9.00-12.00 óráig Lisztovszky Borival
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub
Minden hónap 2. és 4. hétfôjén 15.00 órakor tartja
foglalkozásait, szeretettel várja régi és új tagjait.
Foglalkozások:február 6. és 27.
Farsang: Február 13-án 14.00 órától 
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó
anyukákat! Minden 4. hétfôn kihelyezett klub-
foglalkozás, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Február 13-án: Jannifer Lauck – Napsugaram
Március 12-én: Ken Follett - A Titánok bukása
Április 16-án: Ottlik Géza – Buda
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! B

Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
� Egészségklub – OKTÓBERTÔL minden hónap 3.
hétfôjén 18.00 órától tartjuk találkozásainkat, melyen
különbözô  egészségmegôrzô módszereket mutatunk
be a témában jártas elôadó meghívásával.
Klubvezetô: Cesko Izabella (06-30-491-6833) és
Bielcsik Petra (06-30-632-2753)

� Szülôk klubja – Szeretettel várjuk azokat a szülôket,
akik szívesen hallgatnak elôadást egy-egy szakképzett
elôadótól a gyermeknevelésben felmerülô ne-
hézségekrôl, képességfejlesztésrôl, serdülôkori prob-
lémákkal kapcsolatosan. Az elôadások végén lehe-
tôség van kötetlen beszélgetésre is. 
Pálné Szondy Krisztina (06-20-988-9521)
� ÚJ! ÚJ! La Leche Liga szoptatós tanácsadása –
Február 20-án 9.00 órától indul az LLL baba-mama
csoportja. Szeretettel várok minden olyan anyukát a
babákkal, gyermekekkel együtt, aki szoptat, szoptatott,
szoptatni szeretne, vagy egyéb kapcsolata van a szop-
tatással (elôzetes jelentkezés nem szükséges). 
Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga ligavezetô
(06-30-222-6995)
� Babahordozó klub – minden hónap elsô hét-
fôjén 16.00 órától ingyenes próbahordozásra és
tanácsadásra. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban
élô, gyermeküket hordozó családoknak lehetôséget
teremtsen a találkozásra. 
Klubvezetô: Merényi-Kocsis Rozi (06-30-964-6881)
� Helytörténeti klub – Minden hónap 4. hétfôjén vár-
juk a Nagykovácsi múltja iránt érdeklôdô lakosokat,
azokat, akik ismerik községünk múltját és szívesen
megosztják másokkal és azokat is, akik szeretnék
megismeri lakóhelyük történetét. Klubfoglalkozás:
február 27. 16.00 órától. Klubvezetô: Maier Jenô
� A Bridzs és tarokk klub hétfônként 18.00 órától a
tarokk, keddenként 18.00 órától a bridzs kedvelôit vár-
ja a Trendl házba.
� A Nagykovácsi Kórus próbái az Öregiskolában
kedden és csütörtökön 19.30-21.30 óráig. Meghall-
gatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet,
és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt
éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket!
Karnagy: Kriesch Katalin (06-30-975-3412)

P R O G RA M O K

� Családi nap – Február 11-én szombaton 10.00-
13.00 óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, Vekerdy
Mónika vezetésével, a Nagykovácsi Muzsikások
közremûködésével. Kézmûves foglalkozás: Kemendi
Ágnessel. 

� Az én pódiumom
Február 13-án hétfôn 19.00 órától: „Két karodban a
halálon, mint egy álmon átesem" - Gondolatok életrôl-
halálról, Dr. Muszbek Katalin a pódiumon. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklôdôt! A belépés díjtalan.
� Táncház gyerekeknek – Február 24-én pénteken
16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô ovisokat és kis-
iskolásokat. Tánc: Czene Zsuzsa.Belépô: 500 Ft/fô.
� Házasság hete – Február 17-én pénteken 19.00
órától „Béküljünk ki! ...de hogyan?” Elôadó: Fûtô Róbert
magyar származású, amerikai misszionárius és presbi-
teriánus lelkész. Az elôadás után lehetôség van közös
beszélgetésre.

Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó

KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Kossuth Lajos u. 78.

Tel.: 06-26-356-362  
E-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu

nkkkozi@freemail.hu
http://konyvtar.nagykovacsi.hu

NYITVA TARTÁS

Hétfô 12–19 Kedd 10–18 
Szerda 10–14 Csütörtök 12–18 
Péntek 10–18 Szombat zárva

2012-es Nagykovácsi 
naptár

még kapható a könyvtárban

TÖRÖK ÁDÁM
és  MINI TRIO  koncert

Február 25-én szombaton 18.00 órától Török
Ádám a magyar blues-rock legendás alakja ad fer-
geteges elektronikus blues koncertet barátaival a
zongoravirtuoz Németh Karcsival és Horváth
Misivel +egy kis diszkrét elektromos kisérettel.
Belépô elôvételben: 800,- Ft/fô, helyszínen: 1000,- Ft/fô
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