
A 2012-es év sok izgalma, eseménye jut eszembe,
miközben írom a karácsonyi köszöntôt. Ebben az
évben is volt sok békétlenség is, de mégis év
végére szinte csodaszámba menô dolgok is történ-
tek a közösségünkben, itt a falunkban.
A szép ôsz után gyorsan eljött advent ideje, már
nagyon vártam, mert minden évben bízom abban,
hogy képesek vagyunk lelassulni, figyelmünket
olyan dolgok felé irányítani, ami igazán számít.
Az önkormányzatnál szeretettel készülünk a
karácsonyt megelôzô idôszakban a hétvégi ren-
dezvényekre, az ünnepi eseményekre. A Fejér
György Alapítvány a szociális rászorulók részére
idén 40 csomagot készít elô, az Önkéntes Segítôk
közremûködésével mi magunk csomagoljuk a
meglepetést. Készülnek a gyerekek is Óvodában,
Iskolában és az Öregiskolában is az ünnepre,
velük díszítjük a falu karácsonyfáját, persze ôk el-
sôsorban már a Mikulást várják.
Felszerelik a szakemberek a díszfényeket a
fôutcán és talán idén szebben fognak csillogni,
vagy jobban észreveszik a kedves lakosok azokat,
mert már nem a kátyúk kerülgetésére kell
koncentrálni, hiszen új aszfalt került a Kossuth
Lajos utcára, ez igazi meglepetés ajándék volt a
Pest Megyei Közútkezelôktôl számunkra. Egy
Kedves Lakos meglepett egy fotóval, amit láthat-
nak is az újságban, aminek a szövegezése szerint:
„idén már a Télapó is simán jön Nagykovácsiba!”.
Szépül a falunk, díszítjük a házakat, udvarokat, de
nagyon fontos lenne mindezek mellett sokat
mosolyogni, szeretettel szót váltani egymással.
Valóban odafigyelni egymásra!

Az ünnepre való készülôdés idôszakának kezdetét
jelentett számomra a református új templom szen-
telése, 2012. november 24-én. Nagyon nagy
dolognak tartom ezt az eseményt!
Az ott elmondott beszédemet megosztom ez úton
is Önökkel:
„2004. december 8-án nagy hó esett, az eltelt 10
éves szolgálatom egyik legnehezebb napja volt,
reggel 9 órakor kezdtük a testületi ülést és este 7
órakor lett vége. Egyedül bandukoltam hazafelé,
végtelenül fáradtnak és szomorúnak éreztem ma-
gam. Azután amikor az esti számvetést befejeztem,
erôt éreztem újra, hiszen született egy olyan dön-
tés ezen az ülésen, ami nem a kötelezô

funkcionalitást szolgálta, nem a település
üzemeltetésével összefüggô fontos kérdés, hanem
számomra akkor megfoghatatlan misztikumot je-
lentett, templom építésére jelöltünk ki helyet.
Az ezt követô 2 év alatt további döntések is szület-
tek, amik szolgálták a templomépítés megkezdését.
Eljutottunk 2007. áprilisáig, egy csodálatos ün-
nepi napon megtörtént az alapkô letétele.
Az urnában az alábbi szöveg is elhelyezésre
került:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselô-testülete döntött arról, hogy a falu
tulajdonában lévô (4561 helyrajzi számú) 5 hek-
táros területén helyet biztosít új Református temp-
lom építéséhez. Döntésével kinyilvánította, hogy a
falu vezetése fontosnak tartja a keresztyén szelle-
miség és értékrend gyarapodását a közösségben.
„És bár az ember adottságainak megfelelôen épít-
sen aranyból, ezüstbôl, drágakôbôl, fából,
szénából vagy szalmából, az alap mindig Krisztus,
mert „a lerakott alapon kívül, amely Jézus
Krisztus, mást senki nem rakhat”
(1Kor 3,12.11)”
Úgy vélem az, hogy alapkô letétele megtörtént
nem a meghozott döntéseken és nem az aláírt pa-
pírokon, szerzôdéseken múlott csupán. Múlott
azon az odaszánáson, amit elkötelezett em-
bereknek köszönhetünk. Újra idéznék a múltból,
2008-ban búcsúztam valakitôl, aki személy szerint
rám nagy hatást gyakorolt, és akit azóta is, szere-
tettel tisztelek:
„A szolgálatot adó emberek bizalma volt az, mely
elsô találkozásunk óta részemrôl érezhetôen jelle-
mezte kapcsolatunkat. A közösségért érzett
felelôsség, a szilárd elhatározás és alapvetôen a
hit segítette azt a folyamatot, ami lehetôvé tette
falunkban a református közösség megújulását.
Önnek köszönhetô, hogy mostanra már állnak
Nagykovácsiban az új templom falai. Mondom
mindezt azért, mert emlékszem az elsô alkalomra,
amikor a Polgármesteri Hivatalban fogadtam
Önt. Az életszeretô, emberszeretô kisugárzása
nagy hatást tett rám, nem is tagadom, hogy ennek
köszönhetôen vállaltam fel ügyüket.
Ön elvetette a magot, már az elsô alkalommal,
amikor a falunkba tiszteletét tette. Talán nem is
tudja Esperes Úr micsoda ajándékot adott szá-
munkra az elvetett maggal, de azt tudnia kell,

hogy a tiszteletünk és a hálánk mindig megmarad
Ön felé!”
Írtam ezt Takaró Tamás akkori esperes úrnak.
Az elmúlt tíz évben sok minden épült a falunkban,
sok szeretô ember odaszánásával, elszánt
munkájával újulnak meg múltunk emlékei, és
keletkeznek új közösségi terek. Ezért méltán lehet
büszke a falunk közössége.
Mégis elgondolkodtató akár a Kálvária kápolna
felújítása, akár a fôtér rekonstrukció, vagy a
plébánia megújítása. Tavasszal kaptam egy
regényt ajándékba, talán sokan ismerik, Ken
Follett: Katedrális címû könyvét. Ez egy regény
csak, de benne van az élet, és mondhatjuk azt,
hogy középkorban játszódik, mégis ha ôszinték
akarunk lenni, az ember akkor is az volt, mint ma.
Óriási katedrális épült politikai, gazdasági csel-
szövések, emberi gaztettek, vér és ármány között.
De ott volt az a mérhetetlen hit és szeretet, az
elkötelezettség, ami az emberi kicsinység mellett
mindig megmutatja a jó Isten nagyságát. Észre
kell vennünk, hogy mi magunk, és az épületeink
sem tudnak nagyok lenni, Isten kegyelmi aján-
dékai nélkül.
A XXI. században újra divatos közösségi tér a
templom, a plébánia, az imaházak és ezek udvarai.
Fontos a települési nagy közösségi tereken belül
ezeknek a keresztény közösségeknek az üzenete.
Kívánom, hogy Nagykovácsiban a fény, amit min-
den este látok az ablakomból errôl a helyrôl
világítani, áradjon és segítsen sokakat a megfelelô
értékrend megtalálásához!
Varga Róbert lelkész úrnak sok erôt kívánok a
közössége megtartásához és építéséhez, mert
véleményem szerint a templom volt a könnyebb
feladat. Tisztelem, mert megértô, mélyen eltökélt
embert ismertem meg személyében, és örülök,
hogy a falu vezetéséhez tartozik! Azt mondta
nekem, a zászlón kívül más ajándékot ne hozzak,

„A múlt jelenné válik ott, ahol Jézus cselekedetei tetté válnak hitben és szeretetben, bárhol is él
az ember a földön. Akkor pedig Jézus nemcsak Betlehemben, hanem a mi szívünkben is
megszületik!” (Bolberitz Pál)

Kedves Nagykovácsiak!
Áldott Békés Karácsonyt Kívánunk Szeretettel!

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester
a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Kedves Lakosok!
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Fotó: Istvánfy Péter

Fotó: Jakab Balázs

Fotók: Biró István

én még is készültem a magam módján bocsássák
ezt meg nekem, mert az a csodálatos ima, amit a
református testvérek köszönése jelent: Áldás,
Békesség megérint minden alkalommal, amikor
kimondom, hiszen a mai világban nincs nagyobb
Áldás a Békességnél!
Itt mondok köszönetet Kálmán Csaba volt lelkész
úrnak, aki megkezdte a falunkban közösséggel a
munkát!
Ajándékba egy verset hoztam:

Reményik Sándor tollából fakadt: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek 
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységbôl a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:

Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak
– A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyûn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy minél halkabb legyek
– Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erô
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevô.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

Bízom benne, hogy a vers segíti az adventi készü-
lôdést. Segít a lelkünkben dúló harcok lecsen-
desítésében, feloldásában.
Sokak szerint a gyermekek számára jelenti
leginkább a karácsony a csodák idejét. Mi felnôt-
tek amit kívánhatunk egymásnak az, hogy tudjuk
megtalálni magunkban azt a gyermeki ént, akinek
karácsony misztériuma megmutatja az élet
megannyi csodáját! Adjuk át magunkat az ünnepi
fények melegének, szépségének, tisztaságának!
Tudjuk letenni a hétköznapi terheket. Öltöztessük
lelkünket is díszbe azzal, hogy szeretettel fordu-
lunk egymáshoz! Semmihez sem hasonlítható en-
nek az ünnepnek a jelenléte a világban, engedjük
magunkat részesedni Karácsony Áldásából!

Bencsik Mónika 
polgármester

FÔUTCA LAKOSSÁGI FÓRUM
Az elmúlt év decemberében hirdettünk eredményt a Kossuth Lajos utca rendezésére kiírt köztérépítészeti hallgatói ötlet-
pályázatban. A beérkezett 26 pályázat sok értékes gondolatot, elképzelést vetett fel, melyek közül több megfontolásra
érdemes. Tavasszal megtörtént a díjazásban és megvételben részesült pályamûvek lakossági bemutatása is.
A tervekben megfogalmazott gondolatok felhasználásával és a hallgatók bevonásával a Budapesti Corvinus Egyetem
Kert- és Szabadtértervezési Tanszék munkatársai elkészítették a fôutca köztérépítészeti tanulmánytervét.
A részletes vizsgálatokon alapuló dokumentációban szereplô fejlesztési elképzelések ismertetése céljából:

2012. december 11-én (kedden) 18 órakor
Lakossági Fórumot tartunk az Öregiskolában

A tervben megfogalmazott fô gondolatok az élhetô „igazi fôutca” létrehozása a forgalom sebességének csökkentésével,
a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés megoldásával. Ez az elképzelés összecseng a település által már 
korábban megfogalmazott „Nagykovácsiban itthon vagyunk” gondolattal, illetve kapcsolódik az ún. Slow City moz-
galomhoz. Ez utóbbi természetesen túlmutat ezen a közterületrendezési kérdésen. A forgalmi hangsúlyok áthe-
lyezôdése miatt a tervezôk vizsgálták az Ady Endre utcai csomópont kialakításának lehetôségeit is.

A tanulmányterv megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal titkárságán, illetve honlapunkról is letölthetô.
www.nagykovacsi.hu / események / fôutca lakossági fórum

Györgyi Zoltán fôépítész

Új aszfaltburkolatot kapott 
a Kossuth Lajos utca
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A november 22-én megtartott ülés legkiemeltebb
és a lakosságot leginkább érintô napirendjei az
önkormányzat és költségvetési szerveinek beszá-
molója a háromnegyed éves teljesítésrôl, a 2013.
évi költségvetési koncepció megvitatása volt.
A Képviselô-testület teljesen új vagyon és adóren-
deletet dolgozott ki és fogadott el.
Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költ-
ségvetési szervei a háromnegyed éves beszámoló
elkészítéséig három alkalommal módosította
elôirányzatát. A módosítások után a halmozott
bevételi és kiadási fôösszeg: 2.252.924 ezer Ft,
míg a halmozódás mentes kiadási és bevételi
fôösszeg: 1.639.321 ezer Ft volt. Elmondható
hogy a háromnegyed éves gazdálkodás taka-
rékos és fegyelmezett volt. A tervezések, fej-
lesztések, beruházások megvalósítása, intéz-
mények fenntartása a pénzügyi egyensúly meg-
tartásával történtek.
Az elôttünk álló költségvetési koncepció megal-
kotásánál fontos hangsúlyozni, hogy az állami
költségvetés elfogadása, napi szintû jogszabályi
változások mind kihatással vannak saját ter-
vezésünkre is. Az önkormányzat 2013. évben is
fenn kívánja tartani mûködôképességét, ennek
érdekében folyamatosan biztosítani fogja a gaz-
dálkodás likviditását. A testület ennek megfe-
lelôen határozta meg a bevételi és kiadási költ-
ségvetési tervezési szempontokat.
Az Országgyûlés az elmúlt évben fogadta el a
nemzeti vagyonról szóló törvényt, amely szigorú
szabályokat fogalmaz meg az önkormányzati
vagyon védelmével, kezelésével, gazdálkodásával
és megôrzésével kapcsolatban. További törvényi
elôírás, hogy az önkormányzatoknak közép és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell
készíteniük. Ennek alapján készült el a helyi
vagyonrendeletünk, amelyet a Nagykovácsi hon-
lapon teljes terjedelmében tanulmányozhatják a
lakosok.
Szintén ott olvashatják a testület által elfogadott
adórendeletünket, amelybôl csak három fontos
dolgot emelnék ki.
Az elmúlt évben Magyarországon az önkor-
mányzatok által kivethetô adók tekintetében az adó
mérték törvényi maximuma:

ingatlanadó tekintetében: 1723Ft/m2

telekadó: 313Ft/m2

idegenforgalmi adó: 470Ft/m2

Nagykovácsiban minden adónemben ehhez viszo-
nyítva a meghatározott mérték kb 50% körüli.
Adóemelést évek óta nem szavaztak meg a
képviselôk, így a 2013-as évre sem, kivéve az ide-
genforgalmi adót, amelyet vendégéjszakánkét, az
eddigi 250 Ft-ról – 300 Ft-ra emelt.
A testület 2013. évre az adókedvezmények körét
szélesítette, amely a Nagykovácsiban állandó be-
jelentett lakcímmel (és tulajdonnal) rendelkezô és
65. életévüket betöltött, illetve a 65. év alatti
megváltozott munkaképességû lakosokat érinti.
Kérjük az érintetteket, hogy a Polgármesteri
Hivatal adócsoportjánál tájékozódjanak, ahol
ezzel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezé-
sükre!
Módosításra került a 2012. évi Közbeszerzési
Tervünk a jelenleg futó pályázatok és néhány fela-
dat idôbeni átütemezése miatt.
A derogációs szennyvíz pályázatunkat sikere-
sen zártuk, a bíráló hatóság az önkormányzat
részére a több, mint 27 Millió Ft támogatási összeg
kifizetésérôl döntött. Jelenleg a Közbeszerzési
Bíráló Bizottság által kiválasztásra kerülô pro-
jectmenedzseri és tervezôi feladatok ellátására a
legjobb ajánlattevô kiválasztása a feladat.
A jegyzô ajánlását figyelembe véve a képviselôk
elfogadták a 2013. évre vonatkozó Belsô
Ellenôrzési Tervet. Ennek alapján átvizsgálásra
kerül az önkormányzati vagyongazdálkodás, a
település fenntartási, beruházási feladatok, a

humán erôforrás gazdálkodás szabályszerûségé-
nek és hatékonyságának, valamint az elôzô évi kül-
sô megbízási és vállalkozási szerzôdések vizsgá-
lata.
A települési szilárd hulladék és annak kezelésével,
továbbá a közterületek tisztántartásáról szóló ren-
deletet szükséges volt módosítani, amelyben
meghatározásra kerültek a jövô évi szemétszál-
lítási díjak a szolgáltató által ajánlott 4,2%-os
díjemelés mellett.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy a 2013.
január elsejével megüresedô védônôi állás
betöltésére pályázati felhívást tesz közzé.
Testületi határozat alapján tilos közterületre kom-

posztáló ládák kihelyezése függetlenül az ingatlan
elhelyezkedésétôl és annak nagyságától.
A testület kifejezte álláspontját Remeteszôlôssel
közös önkormányzati hivatal létrehozására. A
törvényi elôírásoknak és a jelenleg rendelkezésre
álló információk alapján felhatalmazta a pol-
gármestert és a jegyzôt az érdemi tárgyalások
mielôbbi megkezdésére.
Pénzügyi és ügyrendi kérdésekrôl a testületi ülést
megelôzôen döntöttek a bizottságok azokról a
testületet tájékoztatták.

Munkaterv szerinti ülés december 13-án lesz az
Öregiskolában. A rengeteg napirend miatt a szoká-
sostól eltérôen 14 órai kezdettel.
Szíves tájékoztatásul:

Dékány Angella alpolgármester

Képviselô-testületi tájékoztató

Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselô-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3.§ (1) bekezdés 6. és 11. pont-
jában, 5.§ (2) bekezdés b) és c) pont-
jában, 5.§ (4) bekezdésében, 11.§(16)
bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében
és 18.§ (1) bekezdésében, az államház-
tartásról szóló 2011. év iCXCV. törvény
97.§ (2) bekezdésében, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§
(4) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés i)
pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) és e) pontjában, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva a
következôket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.§

(1) E rendelet hatálya Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzata (a további-
akban: Önkormányzat) tulajdonában
lévô, vagy tulajdonába kerülô
a) ingatlanra;
b) ingó dologra;
c) vagyoni értékû jogra;
d) üzletrészre, társasági részesedésre
és részvényre (a továbbiakban együtt:
üzletrész);
e) értékpapírra
terjed ki.
(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel e
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni
a) az Önkormányzat által vállalkozásba
vitt vagyonra;
b) az Önkormányzatot megilletô köve-
telésre
is.
(3) Az Önkormányzat a vagyonával az 1.
mellékletben meghatározott közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási terve
szerint gazdálkodik.

2. A vagyonelemek minôsítése
2.§

(1) Az Önkormányzat törzsvagyonába
tartoznak a 2-4. mellékletben megha-
tározott vagyonelemek.
(2) Az Önkormányzat törzsvagyonából a
törvény alapján forgalomképtelen va-
gyon körébe tartoznak az alábbiak:
a) a helyi közutak és  mûtárgyaik,
b) a terek, parkok
c) a vizek és víziközmûnek nem minô-
sülô közcélú vízilétesítmények,

d) az önkormányzatok és intézményeik,
illetve közüzemeik, valamint jogelôdjeik
levéltári anyaga,
e) azok a vagyon elemek, amelyeket a
törvény  forgalomképtelenné nyilvánít.
(3) A törvény alapján forgalomképtelen
vagyon körébe tartozó vagyonelemeket
a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat törzsvagyonából a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentôségû nemzeti vagyon körébe tar-
toznak azok a vagyonelemek, amelyek
önkormányzati tulajdonban történô
megôrzése hosszú távon indokolt.
(5) A nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentôségû nemzeti vagyon
körébe tartozó vagyonelemeket a 3. mel-
léklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat törzsvagyonából a
korlátozottan forgalomképes vagyon
körébe tartoznak az alábbiak:
a) a mûemlék jellegû épületek,
b) a kulturális javak,
c) a védett természeti terület,
d) a közmûvek,
e) az Önkormányzat intézményei elhe-
lyezésére szolgáló épületek, egyéb
önkormányzati középületek,
f) azok a vagyon elemek, amelyeket az
Önkormányzat e rendelettel korlátozot-
tan forgalomképtelenné nyilvánít.
(7) A korlátozottan forgalomképes va-
gyon körébe tartozó vagyonelemeket a
4. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat vagyonából az üz-
leti vagyon körébe tartoznak a 2-4. mel-
lékletben fel nem sorolt vagyonelemek.
(9) Az üzleti vagyonba tartozó ingat-
lanokról, és az ingó vagyontárgyakról a
jegyzô külön nyilvántartást vezet. A nyil-
vántartás a vagyontárgy azonosításához
feltétlenül szükséges adatokat tartal-
mazza ingatlan vagyon esetén az ingat-
lanvagyon-kataszteri leltári számának,
ingó vagyontárgy esetén a vagyonleltári
sorszámának feltüntetésével.
(10) Az önkormányzat vagyona elsôsor-
ban a mûködés biztosítását szolgálja.

3.§
(1) Az önkormányzat vagyonának a 2.§
(2)-(5) bekezdésében meghatározott
minôsítése abban az esetben változ-
tatható meg, ha a körülmények vál-
tozása, valamint az új adatok, tények
felmerülése ezt szükségessé teszi.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyo-
nelem üzleti vagyonná abban az eset-
ben minôsíthetô át, ha megszûnt a

vagyonelem által szolgált kötelezô
önkormányzati feladat, vagy a kötelezô
önkormányzati feladatkör ellátása,
hatáskör gyakorlása az átminôsítést
követôen az átminôsített vagyonelem
nélkül is biztonságosan megoldható.
(3) Az üzleti vagyonból a törzsvagyon
körébe abban az esetben kell átsorolni a
vagyonelemet, ha
a) a vagyonelem kötelezô önkormányza-
ti feladatkör ellátását, hatáskör gyakor-
lását szolgálja, vagy az átminôsítést
követôen ilyenné válik, vagy
b) az átminôsítést településrendezési
változás szükségessé teszi.
(4) A polgármester gondoskodik a va-
gyonelemek átminôsítésének elôkészí-
tésérôl az alábbi szempontok alapján:
a) jogszabályi elôírások betartása,
b) önkormányzati érdek érvényesítése,
c) a funkció megváltoztatásának szük-
ségessége,
d) kérelemben foglaltak célszerûsége.
(5) A törzsvagyonból történô kivonás
kizárólag önkormányzati rendelettel
történhet. 

3. Rendelkezés az Önkormányzat
ingatlanvagyonával

4.§
(1) A törzsvagyon és üzleti vagyon
körébe tartozó ingatlan vagyonelemek
felett a tulajdonosi jogokat a képviselô-
testület gyakorolja.
(2) A törzsvagyon és üzleti vagyon
körébe tartozó ingatlanok hasznosítása
vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a
képviselô-testület gyakorolja. A vagyon
hasznosítása az önkormányzat kötelezô
feladatainak ellátását nem veszélyez-
tetheti.
(3) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingat-
lanok elidegenítése vonatkozásában a
tulajdonosi jogokat a képviselô-testület
gyakorolja.
(4) Az önkormányzati tulajdonú ingatlant
érintô földhasználati jog létesítésérôl
vagy megszüntetésérôl a képviselô-
testület dönt.
(5) Önkormányzati tulajdonú ingatlant
érintô szolgalmi jog létesítésérôl a
képviselô-testület dönt.
(6) Önkormányzati tulajdonú ingatlant
terhelô jelzálogjog létesítésérôl a
képviselô-testület dönt.
(7) Önkormányzat javára bejegyzett
jelzálogjog törlésérôl – amennyiben a
jelzálogjog alapjául szolgáló körülmény
már nem áll fenn – a polgármester dönt.
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(8) Az Önkormányzatot más ingatlanra meg-
illetô visszavásárlási vagy elôvásárlási jog
érvényesítésérôl a képviselô-testület dönt.
(9)A polgármester dönt:
a) veszélyhelyzetet megszüntetô munkákról,
b) lakás mûszaki megosztásának, bôvíté-
sének, átalakításának, korszerûsítésének en-
gedélyezésérôl,
c) reklámtáblák felszerelésének, vitrinek léte-
sítésének engedélyezésérôl,
d) az épületen végzendô felújítási és karban-
tartási munkákról,
(10) Épület bontásához a képviselô-testület
tulajdonosi jogkörében járul hozzá.
(11) Az önkormányzat intézménye használa-
tában álló ingatlan esetében, ha az intézmény
nem a teljes ingatlant használja, a korlátozot-
tan fogalomképes törzsvagyonra vonatkozó
szabályokat csak az intézmény által használt
ingatlanrész tekintetében kell alkalmazni.
(12) Az önkormányzat intézménye haszná-
latában álló ingatlan helyiségeinek ingyenes
használatba adása és bérbeadása tekin-
tetében, a Képviselô-testülete, egyedi el-
bírálással, az ingyenes használat és bérbe-
adás céljának, tartamának és bérbeadás
esetén, ellenértékének, vizsgálata mellett,
határozattal dönt.

4. Rendelkezés az Önkormányzat 
ingóvagyonával

5. §
(1) Ha az ingó vagyon a Képviselô-testület és
szervei, valamint intézményei tevékenységét
szolgálja, elidegenítésérôl, hasznosításáról és
megterhelésérôl a Képviselô-testület dönt.
(2) Amennyiben az ingó vagyontárgy át-
szervezés, vagy feladatváltozás miatt a
használó szervnél feleslegessé válik, annak
hasznosításáról évi legfeljebb öt millió forint
értékhatárig a polgármester, ezen felül a
Képviselô-testület döntése alapján a jegyzô
gondoskodik, utólagos tájékoztatási köte-
lezettséggel. A hasznosításból származó
bevétel az Önkormányzat költségvetését illeti
meg.
(3) Ingó vagyont a polgármester engedélye
alapján lehet selejtezni a selejtezésre vonat-
kozó szabályok alkalmazásával.
5. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelés-
be adása

6.§
(1) A képviselô-testület az önkormányzat
törzsvagyona és üzleti vagyona körébe tar-
tozó vagyonelemre önkormányzati közfeladat
hatékonyabb ellátása végett vagyonkezelôi jo-
got létesíthet.
(2) A vagyonkezelésre kijelölt vagyonelemek
felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

7.§
(1) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelés-
be adására vonatkozó döntést megelôzôen
meg kell határozni
a) azt az önkormányzati feladatot, feladatkört,
amely a feladat ellátásához szükséges va-
gyon kezelésbe adása útján hatékonyabban
látható el, és;
b) a vagyonkezelôi jog ellenértékét.
(2) A vagyonkezelôi jog ellenértékét a kép-
viselô-testület egyedi döntésével határozza
meg. 
(3) A vagyonkezelô a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel évente a vagyon-
kezelôi jog ellenértékének megfelelô összegû
vagyonkezelôi díjat fizet az önkormányzat
számára.
(4) Költségvetési szerv vagy önkormányzati
intézmény, valamint a helyi önkormányzat
100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szer-
vezet részére a vagyonkezelôi jog ingyenesen
átengedhetô.

8.§
(1) A vagyonkezelô felújítási, pótlólagos
beruházási feladatához kapcsolódóan a
képviselô-testület az éves költségvetésben
dönt a tárgyévi feladatokról és azok meg-
valósításának forrásáról.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dön-
tést megelôzôen elôzetesen meg kell kérni a
vagyonkezelô szervezet vezetôjének
véleményét, amelynek figyelembe vételével a
képviselô-testület a vagyon állagának meg-
óvását, felújítását, illetve korszerûsítését
célzó éves feladattervet határoz meg.
(3) A vagyonkezelô köteles a jó gazda gon-
dosságával eljárni a kezelt vagyon mûköd-
tetése során. E kötelezettség teljesítéséért a
vagyonkezelô szervezet vezetôje felel.
(4) A vagyonkezelô
a) az általa kezelt önkormányzati vagyonnal
kapcsolatos költségekrôl és a vagyon állagát
érintô változásokról nyilvántartást vezet, arról
a képviselô-testület  számára évente, a költ-
ségvetési koncepció elfogadása elôtt adatot
szolgáltat;
b) teljesíti a vagyonkezelési szerzôdésben
vállalt kötelezettségeket.

9.§
(1) A vagyonkezelôi tevékenység ellenôrzését
az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága és a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja lát-
ja el.
(2) A vagyonkezelôi tevékenység ellenôrzése
minden év július 31. napjáig és január 31.
napjáig történik, illetve  esetileg elrendelt el-
lenôrzés is végezhetô.
(3) A vagyonkelezés ellenôrzéséhez a va-
gyonkezelô adatot szolgáltat a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Csoportja számára.

10.§
(1) A vagyonkezelési szerzôdést írásba kell
foglalni.
(2) A vagyonkezelési szerzôdésnek a törvény
által elôírtakon, valamint a szerzôdés álta-
lános tartalmi elemein kívül – figyelembe véve
az adott vagyontárgy sajátos jellegét, valamint
az ellátandó önkormányzati közfeladatot –
különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a vagyonkezelô által kötelezôen ellátandó
önkormányzati közfeladatot,
b) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör
pontos megjelölését,
c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyon-
kezelésbe adott eszközöknek az önkor-
mányzat számviteli nyilvántartási adataival
megegyezô, az eszközök értékét is tartalmazó
tételes jegyzékét, azon belül a kötelezô ön-
kormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon
megjelölését,
d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való
gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket,
e) a vagyonkezelôi jog megszerzésének el-
lenértékét, a vagyonkezelô által az Önkor-
mányzat számára fizetendô vagyonkezelôi díj
mértékét, ingyenes átengedés esetén az
ingyenesség tényét, a vagyonkezelôi díj meg-
fizetésének gyakoriságát,
f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében
az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyil-
vántartási és adatszolgáltatási kötele-
zettségek teljesítésének módját és formáját,
g) az önkormányzat költségvetését megilletô -
a vagyonkezelésébe adott vagyon keze-
lésébôl származó – befizetések teljesítésére,
a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történô
elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,
h) a szerzôdés teljesítésének biztosítására
vonatkozó rendelkezéseket, mellékkötelezett-
ségeket és egyéb biztosítékokat,
i) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való
eredményes gazdálkodásra vonatkozó elôírá-
sokat,

j) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ide-
értve a vagyonnal való folyamatos, valamint a
vagyonkezelôi jog megszûnése következ-
tében fennálló elszámolást, továbbá a költsé-
gek és a ráfordítások elkülönítésének módját,
k) a vagyonkezelési szerzôdés idôtartamát,
l) a szerzôdés megszûnése esetén a felek ál-
tal teljesítendô szolgáltatásokat.

11.§
(1) A vagyonkezelô, a vagyonkezelési szer-
zôdés idôtartama alatt haladéktalanul köteles
tájékoztatni az önkormányzatot, ha
a) ellene csôd- vagy felszámolási eljárás, helyi
önkormányzatnál adósságrendezési eljárás
indult,
b) ellene végelszámolási eljárás kezdemé-
nyezésére, vagy a jogutód nélküli megszün-
tetésre irányuló intézkedésre került sor,
c) 3 hónapnál régebbi lejárt köztartozása van,
és annak megfizetésére nem kapott halasz-
tást,
d) a vagyonkezelô szervezet tulajdonosi szer-
kezete megváltozik.

6. Az Önkormányzat javára történô 
vagyonlemondás elfogadása

12. §
(1) Bármely személy vagy szervezet által a tu-
lajdonában levô vagyontárgyról az önkor-
mányzat, vagy annak valamely intézménye
javára történô térítésmentes lemondás elfo-
gadásáról a képviselô-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt vagyontárgy
abban az esetben fogadható el, ha az terhek
nélkül kerül az önkormányzat tulajdonába, és
annak az elôzetes felmérés szerinti fenn-
tartása nem haladja meg a hasznosításából
származó várható bevételt.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt lemondással
és annak elfogadásával a vagyontárgy az
önkormányzat tulajdonába kerül. Amennyiben
a lemondás kifejezetten az Önkormányzat
valamely intézménye javára történik, a vagyon
az önkormányzat tulajdonába, és a (4) bekez-
désben foglalt kivétellel a kedvezményezett
intézmény használatába kerül.

7. Követeléskezelés, követelésrôl való
lemondás

13.§
(1) Az önkormányzatot, valamint az általa
irányított költségvetési szervet megilletô lejárt
követelés teljesítése végett a Polgármesteri
Hivatal a követelés lejártát követô 15 napon
belül, majd legalább havonta az önkéntes tel-
jesítésre történô felhívást küld a követelés
kötelezettjének, egy éven túli, 10.000,- Ft-ot
meghaladó lejárt követelés teljesítése végett
végrehajtási eljárást kezdeményez.
(2) Az önkormányzatot, valamint az általa
irányított költségvetési szervet megilletô
követelésrôl részben vagy egészben csak
akkor lehet lemondani, ha az legalább öt éve
behajthatatlan, és
a) a követelés érvényesítése érdekében indí-
tott eljárás során a követelés nem hajtható be,
és elôreláthatólag nincs lehetôség a követelés
késôbbiekben való behajthatóságára;
b) a követelés érvényesítése, behajtása bizo-
nyíthatóan a követelés összegét meghaladó
költségekkel járna;
c) a követelés kötelezettje bizonyíthatóan nem
lelhetô fel, vagy;
d) a felszámolási eljárás, a csôdeljárás, vagy a
bíróság bevonásával történô végrehajtási
eljárás során a követelésrôl való lemondásról
felszámolói egyezség, csôdegyezség, vagy
bírói egyezség megkötésére került sor. Ilyen
egyezség abban az esetben köthetô, ha a
követelés részben vagy egészben elôre-
láthatólag nem realizálható, és a követelésrôl
vagy annak egy részérôl való lemondás

nem veszélyezteti az önkormányzat fizetô-
képességét.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett
egyezség a követelés egészének vagy egy
részének részletekben történô teljesítésére, a
követelés egy része megfizetésének határo-
zott idôre szóló elhalasztására, vagy a
követelés egészének vagy egy részének
elengedésére irányulhat. Az egyezségi tár-
gyalás során az e bekezdésben leírt sorrend
szerinti teljesítést kell megkísérelni.
(4) Az önkormányzatot megilletô követelésrôl
való lemondásról, valamint a (2) bekezdés d)
pontjában említett egyezség megkötésérôl a
képviselô-testület dönt.

8. Az önkormányzati vagyontárgy
értékesítése, hasznosítása

14.§
(1) A képviselô-testület az éves költségvetési
rendelet megalkotásakor meghatározza az
értékesítésre kijelölt ingatlanok jegyzékét,
mely tartalmazza az ingatlan helyrajzi számát,
a földterület térmértékét, a helyi építési sza-
bályzat szerinti övezeti besorolását és becsült
forgalmi értékét. Az értékesítésre kijelölt ingat-
lanok jegyzékét a költségvetési rendelet ki-
hirdetésével egyidejûleg a Polgármesteri
Hivatal hirdetôtábláján és az önkormányzat hi-
vatalos – www.nagykovacsi.hu – honlapján
közzé kell tenni.
(2) Értékesítésre kijelölni csak üzleti vagyont
szabad.
(3) Amennyiben értékesítésre elôzetesen ki
nem jelölt ingatlanra érkezik vételi ajánlat, az
értékesítés elôkészítésére csak abban az
esetben kerül sor, ha az értékesítés elôké-
szítésének várható költségeit – különösen az
értékbecslés, esetleges rendezési terv mó-
dosítás, stb. költségét – az ajánlattevô
megelôlegezi. Az értékesítés
elôkészítéséhez szükséges munkálatokat az
önkormányzat rendeli meg és készítteti el.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben megjelölt
ajánlat alapján az ajánlattevôvel létrejön az
adásvételi szerzôdés, az értékbecslés
megelôlegezett költségét a vételárba be kell
számítani.
(5) Amennyiben a (3) bekezdésben megjelölt
értékbecslés alapján a nyilvános versenyez-
tetés kötelezô, és
a) a (2) bekezdésben megjelölt ajánlattevô a
pályázat nyertese, és vele az adásvételi szer-
zôdés létrejön, az értékbecslés megelôle-
gezett költségét a vételárba be kell számítani.
b) a (2) bekezdésben megjelölt ajánlattevô a
pályázat nyertese, de a szerzôdés az ajánlat-
tevô hibájából nem jön létre, az értékesítés
elôkészítésének megelôlegezett költségét az
ajánlattevô viseli, az nem jár vissza az ajánlat-
tevônek.
c) nem a (2) bekezdésben megjelölt ajánlat-
tevô a pályázat nyertese, részére az érté-
kesítés elôkészítésének általa megelôlegezett
teljes költségét a pályázati eljárás befejezését
követô öt munkanapon belül vissza kell fizetni.

15.§.
(1) Önkormányzati vagyont értékesíteni, a
vagyon használatának illetve hasznosításá-
nak jogát átengedni, 25 millió forintot meghal-
adó forgalmi érték esetén, kizárólag nyilvános
versenyeztetés útján, összességében a leg-
elônyösebb ajánlattevô részére, a szolgál-
tatás és ellenszolgáltatás értékarányosságá-
val lehet.
(2) Képviselô-testület határozatával nyilvános
versenyeztetés nélküli értékesítés és hasz-
nosítás esetei a következôk: 
a.) bérbeadás, használatba adás, amennyi-
ben államháztartási körbe tartozó szervezet,
állami, önkormányzati feladatokat ellátó
gazdálkodó szervezetek javára történik,
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b) peren kívüli és perbeli egyezség megkötése
érdekében;
c.) önálló építési teleknek nem minôsülô föld-
részlet értékesítés esetében;
d.) ingatlancsere esetén, beleértve a tulajdon-
jog, bérleti jog cserét is, amennyiben külön
jogszabály, ide nem értve az önkormányzati
rendeletet;a szolgáltatott ingatlan feletti ren-
delkezési jogot védetté nyilvánítással vagy
más módon korlátozza, és az ellenszolgál-
tatás ingatlan,
e) az önkormányzat ingatlan vagyonának
vagyonkezelésbe adásához,
f) az önkormányzat intézménye használa-
tában álló ingatlan helyiségeinek egyedi el-
bírálás alapján történô, ingyenes használatba
adás és bérbeadása.

9. A gazdasági társasági tulajdon 
létrehozásának, elidegenítésének

és képviseletének szabályai
16.§

(1) Gazdasági társaság alapításáról, gaz-
dasági társaságban történô üzletrész, rész-
vény megvásárlásáról, vagy eladásáról,
gazdasági társaságok üzletrészeire vonat-
kozó elôvételi jog gyakorlásáról a Képviselô-
testület dönt.
(2) Az önkormányzat vállalkozásban jóvá-
hagyott üzleti terv alapján vehet részt.
(3) A nemzeti vagyonnal vagy vagyonrésszel
mûködô gazdasági társaságok vezetésében,
irányításában és felügyeletében az önkor-
mányzati képviseletet biztosítani  kell. 
(4) A gazdasági társaságokban az önkor-
mányzati tulajdont ( üzletrészt) a polgármester
képviseli, amennyiben a taggyûlés jogkörét
nem a képviselô-testület gyakorolja.
(5) A polgármester köteles elôzetesen kikérni
a képviselô-testület felhatalmazását a törzs-
tôke felemelését, csökkentését vagy pótbe-
fizetést elrendelô, továbbá végelszámolási
döntést megelôzôen, továbbá ha a gazdasági
társaság felszámolását elrendelték.
(5) Ingatlan apportjával megvalósuló vagyoni
hozzájárulás esetén független ingatlanforgal-
mi szakvéleményt kell készíttetni. 

10. A pénzügyi befektetések szabályai
17.§

(1) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit
bármely pénzintézetnél betétként elhelyez-

heti, kincstárjegyet, államkötvényt, államilag
garantált egyéb értékpapírt vásárolhat.
(2) Az elôzô bekezdésben foglaltak vásár-
lásáról, eladásáról a Képviselô-testület dönt a
legkedvezôbb befektetés elvének szem elôtt
tartásával.
(3) A Polgármesteri Hivatal a pénzügyi befek-
tetések idôszakos alakulásáról félévente
beszámol.

11. Az önkormányzati vagyonra 
vonatkozó 

egyéb rendelkezések
18.§

(1) Kezesség vállalásához esetenként öt-
százezer, de évi legfeljebb kétmillió forint ere-
jéig a polgármester jogosult, ezen érték-
határon felül a képviselô-testület elôzetes hoz-
zájárulására van szükség.
(2) A más személy tulajdonában lévô ingat-
lanon az Önkormányzat javára fennálló jog
gyakorlására vonatkozó feltételek módo-
sításához a polgármester járulhat hozzá.
(3) A vagyont érintô ajánlatról, kérelemrôl –
tekintet nélkül arra, hogy az Önkormányzat
mely szervének, vagy tisztségviselôjének
teszik – a polgármestert haladéktalanul
tájékoztatni kell.
(4) A polgármester figyelembe véve az ajánlat
megalapozottságát és piacképességét a
Képviselô-testület elé terjeszti az ajánlatot,
kérelmet, ezen rendelet elôírásai szerint.
(5) A polgármester minden év február 15-ig
tájékoztatja a Képviselô-testületet az Önkor-
mányzat vagyonának elôzô évi haszno-
sításáról és vagyoni helyzete alakulásáról.

12. Záró rendelkezések
19.§

(1) E rendelet a 2013. január 1-jétôl lép hatály-
ba.
(2) Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Képviselô-testületének az önkormányzat tula-
jdonában álló vagyonnal való rendelkezés
egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.)
számú rendelete.

Kihirdetés napja: 2012. november 26.
__________________
1. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
2. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat törzsvagyonából a törvény alapján forgalomképtelen vagyonelemek
3. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat törzsvagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû nemzeti vagyon
körébe tartozó vagyonelemek
4. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat törzsvagyonából a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyonelemek 
5. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez 
A vagyonkezelésre kijelölt vagyonelemek
6. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez
A nyilvános versenyeztetés szabályai

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Törekvések Nagykovácsi 
szennyvízhálózatának fejlesztésére”

2012.11.29.

Több mint 27 millió forintos Európai Uniós vissza nem térítendô támo-
gatásból kezdte meg szennyvízhálózatának fejlesztési elôkészületeit
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a KEOP-7.1.0./11-2012-0045 kód-
számú nyertes pályázatának köszönhetôen.

A fent említett, Új Széchenyi Terv keretein belül elnyert uniós támogatást az
önkormányzat egy nagyobb horderejû pályázati projekt elôfutáraként nyerte
el, az így elérhetô szolgáltatások és fejlesztési stratégia ugyanis egy
következô pályázati kiíráson való megfelelést tesz lehetôvé a község számára.
Az elôkészületi projekt tervezett összköltsége 32.470.000 Ft, azonban az
önkormányzati szféra e kiírásban szereplô 85%-os támogatási intenzitásának
köszönhetôen a község költségvetésébôl ennek csak 15%-os finanszírozása
szükséges.
Az elôkészítési projekt Támogatói Okirata 2012.10.15.-én lépett hatályba, pro-
jekt jelenleg is folyamatban van és várhatóan 2013. II. félévében kerül lezárás-
ra. Az elôkészítési projekt lebonyolítása kapcsán készülnek el azok a tervdoku-
mentációk (vízjogi, létesítési engedélyes terv és a kiviteli terv) és tanul-
mányok (Megvalósíthatósági Tanulmány és a hozzá kapcsolódó költségha-
szon elemzés), amelyek a kivitelezésre vonatkozó pályázat benyújtásához és
a kivitelezési közbeszerzések elôkészítéséhez szükségesek. 
A tervezett beruházás megvalósulása esetén megoldódik az északi település-
rész (Zsíros-hegy) szennyvízelvezetése, kiépül egy új szennyvíz fôgyûjtô,
központi szennyvízátemelô és szennyvíznyomócsô rendszer fôvárosi csat-
lakozással, valamint sor kerül a pályázati konstrukció keretein belül
megengedett mértékû rekonstrukciós feladatok elvégzésére a meglévô
szennyvízelvezetô hálózat tekintetében.

Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata

Bôvebb információ:
Nagykovácsi Nagyközségi Önkormányzat
Szabó Bernadett
pályázati referens
E-mail.: palyazat@nagykovacsi.hu
Tel.:     06-26/389-566

Mester Ákos 
projektmenedzser
Telefon:  +36 (96) 524-630
Fax:        +36 (96) 524-631
E-mail:    akos@innosystem.hu

TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
a 39/2011.(X.14.)NGM. és a 28/2012.(IX.4.) NGM munkaszüneti napok körüli munkarendrôl szóló rendelete alapján

A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZIK:
December 15. Szombat Munkanap Ügyelet 8.00-10.00 óráig
December 24. Hétfô Pihenônap Hivatal zárva
December 31. Hétfô Pihenônap Hivatal zárva

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének 
17/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete értelmében,

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkarendjében 
a téli igazgatási szünet 2012. december 27-tôl 2013. január 4-ig tart,
mely idôszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva, ügyelet mûködik.

(Rendkívüli ügyintézés, haláleset anyakönyvezése esetén van.)
06-30-375-1805

Minden Kedves Ügyfelünknek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Békés Boldog Új Esztendôt kívánnak

a Polgármesteri Hivatal dolgozói 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván 
minden Nagykovácsi Lakosnak 

a NATÜ dolgozói nevében Farkas Péter ügyvezetô

„
Kellemes karácsonyi ünnepeket

és egészséges, szerencsés, áldásos, boldog újévet kívánunk 
Nagykovácsi egész lakosságának.

A kitelepített Nagykovácsi ôslakosok nevében.
Mandl Péter és Pitz Péter
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� Adócsoport 06-26-389-327 

Csoportvezetô: Nagy László, 115 mellék; nagy.ado@nagykovacsi.hu
iparûzési adó, behajtás

Dervalics Lászlóné, 108 mellék; dervalics.ado@nagykovacsi.hu
gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára
történô behajtása

Képes Imréné, 123 mellék; kepes.ado@nagykovacsi.hu
építményadó, telekadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési
bírság adók módjára történô behajtása

A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjármûadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Helyi iparûzési adó  számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám: 11600006-00000000-10677694
Talajterhelési  számlaszám: 11600006-00000000-13499211

� Tisztelt Adózók!

A 2012. november 22-i ülésén a Képviselô-testület bôvítette épít-
ményadó vonatkozásában a kedvezményezettek körét. 
(Az alábbi rendeletben tájékozódhat ennek mértékérôl, a változásokat
kiemeltük) 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének
33/2012. (XI.26) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. §. és 6. §-ában biztosított felhatalmazás,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CXXXIX. tv.
ide vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§
Területi hatály

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete által megalko-
tott helyi adóról szóló rendeletének hatálya Nagykovácsi Nagyközség illetékességi
területére terjed ki.

2.§
A helyi adók alanya

(1) A helyi adó alkalmazásában adóalany:
a.) magánszemély
b.) jogi személyiségû szervezet és vállalkozás, valamint a jogi személyiség

nélküli gazdasági társaság,
c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezô személyi

egyesülése.
(2) Az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül adómentes:
Társadalmi szervezet, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület, önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, valamint kizárólag a helyi
iparûzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedôen közhasznú szer-
vezetnek minôsülô nonprofit gazdasági társaság, abban az adóévben, amelyet
megelôzô adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébôl származó jövedelme
(nyeresége) után sem bel- sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem kelet-
kezett.
Az építmény- és telekadóban jelen bekezdésben felsorolt adóalanyok számára
csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifej-
tésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétérôl az adóalany, írás-
ban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magán-
személy és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerzôdés
vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a Pénzügyminisz-
térium állásfoglalása az irányadó.

3.§
Adókötelezettség

Az adókötelezettség Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén a
következôkre terjed ki:

a.) ingatlantulajdonra, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogra,
b.) a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott gazdasági

tevékenység gyakorlására.

II. FEJEZET
AZ EGYES HELYI ADÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

ÉPÍTMÉNYADÓ
4.§

Az adókötelezettség
(1) Az építményadó kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévô
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre 
(a továbbiakban együtt: építmény) terjed ki.
(2) Az építményadót az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete
után kell megfizetni.
Az építményadó megállapítása során az építményhez tartozik az épületnek
minôsülô építmények rendeltetésszerû használatához szükséges önálló helyrajzi
számonként legfeljebb 1500 m2 nagyságú földrészlet (telekrészlet). Az 1500 m2-t
meghaladó földrészletet az építményadó megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak ren-
deltetésétôl, illetôleg hasznosításától függetlenül.

5.§.
Az adó alanya

(1) Az adó alanya a rendelet 2.§-ban felsoroltak közül az, aki a naptári év elsô
napján az építmény tulajdonosa. Ha az építményt az ingatlan nyilvántartásban be-
jegyzett vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
(A tulajdonos, a vagyoni értékû jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
(3) Több tulajdonos esetén megállapodás hiányában a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok. 
(4) Társasház, garázs és üdülô esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös
használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

6.§
Adómentesség

Mentes az építményadó alól:
a.) szükséglakás,
b.) ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre

szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó
tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mûtrágyatároló),
feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerûen állattartási,
növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja

c.) lakás és üdülô épülethez tartozó kiegészítô helyiségek,
7.§.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszûnése
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetôleg a fennmaradási engedély
jogerôre emelkedését követô év elsô napján keletkezik. Az engedély nélkül épült
vagy a nélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges
használatbavételt követô év elsô napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettséget érintô változást (így különösen a hasznos alapterület
módosulását, az építmény átminôsítését) a következô év elsô napjától kell figye-
lembe venni.
(3) Az adókötelezettség megszûnik az építmény megszûnése évének utolsó
napján. Az építménynek az év elsô felében történô megszûnése esetén a második
félévre vonatkozó adókötelezettség megszûnik. 
(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

8.§
Az adó alapja, mértéke

(1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete
(2) Az adó mértéke: 800.– Ft/m2/év

9.§
Adókedvezmény

(1) Adókedvezményt azon magánszemély adózó vehet igénybe, aki adóév január
01-én a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és tulajdoni hányad alapján
Nagykovácsi Nagyközség területén lakóhellyel /állandó lakcím/ rendelkezik. 
(2) Az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott
építmény esetén az (1) bekezdésben meghatározott adózót minden adóév január
01-i állapot szerint állandó lakosként bejelentett magánszemély után 10 m2/fô adó-
kedvezmény illeti meg, abban az esetben, ha az állandó lakosként a bejelentés
idôtartama adóévben a 274 napot eléri.
(3) Az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott
építmény esetén az (2) bekezdésben biztosított kedvezményen felül további 65%-
os adókedvezményt vehet igénybe tulajdoni hányada szerinti mértékben az adózó,
ha adóév január 01-i állapot szerint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján

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

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: 13.00–17.30; szerdán: 8.00–15.30; pénteken: 8.00–12.00
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a tulajdonában lévô adóköteles lakása a lakóhelye /állandó lakcíme/, akkor ked-
vezményekkel csökkentett hasznos alapterületének elsô 100 m2-re után.
Amennyiben több tulajdonosa /haszonélvezôje/ van a lakóháznak vagy lakásnak
és megállapodás alapján vállalták az adózást, úgy a tulajdoni hányadok szerint
kedvezmény azon tulajdoni hányaddal rendelkezô magánszemélyek esetében
adódik össze, akiknek adóév január 01-i állapot szerint a lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványuk alapján a tulajdonukban lévô adóköteles lakása a lakóhelye /ál-
landó lakcíme/.
(4) A meghatározott kedvezményeken felül a 65 évet betöltött korú adózó, 10.000
Ft (tízezer) kedvezményben részesül, amennyiben az ingatlannak ô is tulajdonosa
és a vele egy háztartásban élôk jövedelme a 70.000,– Ft/fôt nem haladja meg, il-
letve adott adótárgyra ezt a kedvezményt másik tulajdonos még nem vette
igénybe. 
(5) Ezen kedvezményre jogosult a 65. évét be nem töltött megváltozott
munkaképességû tulajdonos adózó is.
(6) A kedvezményre való jogosultságot az Adózó a bevallást kiegészítô nyilatkozat-
tal igényelheti, melyhez csatolni szükséges a jogosultságot megalapozó és igazoló
dokumentumokat.

TELEKADÓ
10.§

Az adókötelezettség, az adó alanya
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévô telek.
(2) Az adó alanya a rendelet 2.§-ban felsoroltak közül az, aki a naptári év elsô
napján a telek tulajdonosa. Ha az építményt az ingatlan nyilvántartásban bejegy-
zett vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tu-
lajdonos, a vagyoni értékû jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal, kapcsolatos jogokkal és
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
(4)Több tulajdonos esetén megállapodás hiányában a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok. 

11.§
Adómentesség

Mentes az adó alól:
a.) a teleknek a 4.§ (2) bekezdésében foglalt része
b.) az erdô mûvelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
c.) építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.

12.§
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszûnése

(1) Az adókötelezettség
(a) mezô-, erdôgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földnek minôsülô

telek esetében a telek tényleges mezôgazdasági mûvelésének a
megszûnését vagy a telek mûvelés alól kivett területként való ingatlan-
nyilvántartási átvezetését követô év elsô napján, 

b) termôföld esetén a mûvelés alól kivett területté történô ingatlan-
nyilvántartási átvezetését követô elsô napján”

keletkezik.
(2) Az adókötelezettség megszûnik:

a.) a belterületi földrészlet beépítése esetén  a beépítés évének utolsó napján,
b.) az építési tilalomnak az év elsô felében történô kihirdetése esetén a félév

utolsó napján.
13.§

Az adó alapja, mértéke
(1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.
(2) Az adó mértéke:
Belterületi telek esetén: 200,– Ft/m2/év
Külterületi telek esetén:  20,– Ft/m2/év

IDEGENFORGALMI ADÓ
14.§

Az adókötelezettség, az adó alanya
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként
Nagykovácsi  Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát
eltölt.

15.§
Az adómentesség

Mentes az adókötelezettség alól:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) az egészségügyi, vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
ca) a közép- és felsôfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony
alapján,
cb) hatóság vagy bíróság intézkedése folytán,
cc) szakképzés keretében,
cd) szolgálati kötelezettség teljesítése folytán,
ce) a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezô vagy a Hatv. 37. §-ának
(2) bekezdése szerinti tevékenységet végzô vállalkozó által vagy ezen vállalkozó
munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékessé-
gi területén tartózkodó magánszemély;
d) a 70. életévét betöltött magánszemély;
e) az Önkormányzat illetékességi területén lévô üdülô tulajdonosa vagy bérlôje, il-
letôleg a tulajdonos, a bérlô hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].

16.§
Az adó alapja és mértéke

(1) Az adó alapja:
a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az adó mértéke:
személyenként és vendégéjszakánként 300,– Ft;

17.§
Az adó beszedésére kötelezett

(1) Az idegenforgalmi adót
a.) a szálláshely ellenérték fejében történô átengedése esetén a szállásdíjjal

együtt a szállásadó,
b.) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történô átengedése

esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás
utolsó napján ( továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

(2) A tárgyévben befizetett, építmények utáni idegenforgalmi adó legalább 50%-a
idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztésekre fordítandó.

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ
18.§

Az adókötelezettség, az adó alanya
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén álladó vagy ideiglenes jel-
leggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban iparûzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.

19.§
Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése

(1) Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával
keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szûnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
iparûzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idôtartama az irányadó
az adókötelezettség idôbeni terjedelmére.
(3) Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység adókötelezettsége
az építôipari tevékenység végzés esetén a felek között szerzôdésben
rögzített módon az építôipari tevékenység kezdô és végnapját, azaz az
adóköteles tevékenység keletkezésnek és befejezésének idôpontját rögzíti,
így az adókötelezettség ez esetben a felek közti szerzôdés alapján a megren-
delô teljesítéselfogadásának napjáig terjedô idôszak valamennyi naptári
napjára  keletkezik.

20.§
Az adó alapja

(1) Az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó alapja a net-
tó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szol-
gáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítmények értékével, az anyagköltséggel,
továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kisérleti fejlesztés adóévben elszá-
molt közvetlen költségével. 
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adót a
tevékenység végzésének naptári napjai után kell megállapítani. Minden
megkezdett nap egy napnak számít.
(3) Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó adóalapját az
(1) bekezdésben  foglalt elôírásoktól eltérôen az egyszerûsített vállalkozói
adóalapjának 50 %-ában is megállapíthatja.

21.§
Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke az
adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a.) a Htv. 37.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti tevékenység-végzés után nap-
tári naponként 5.000.– Ft.

b.) a Htv. 37.§(2) bekezdés b.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 1.000.– Ft.

22.§
Az e rendeletben nem szabályozott, a helyi adózással kapcsolatos kérdésekben az
adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23.§
(1) Az adó megfizetésének esedékességét az adózós rendjérôl szóló 2003. évi
XCII. törvény 2. számú melléklete határozza meg.
(2) A helyi adókra vonatkozó rendszeresített bevallási nyomtatvány a
www.nagykovacsi.hu oldalon elérhetô és letölthetô. 

24.§
(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a 30/2011. (XII.20.)
önkormányzati rendelet a helyi adókról.

25.§
Értelmezô rendelkezések

Kiegészítô helyiség: a lakáshoz, üdülôhöz tartozó, jellegénél és kialakításánál fog-
va csak tárolásra alkalmas padlás, pince, ide nem értve a gépjármûtárolót.
Telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilván-
tartásban mûvelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen
mezôgazdasági mûvelés alatt álló belterületi telket, a külterületi termôföldet,
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valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tar-
tozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezôgazdasági mûvelés alatt áll,
továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett
földterületet.
Termôföld: az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és szántó, szôlô,
gyümölcsös, kert, rét, legelô (gyep), nádas, erdô, fásított terület mûvelési ággal
nyilvántartott, a termôföldrôl szóló törvény szerint termôföldnek minôsülô
földterület.

E rendelet kihirdetve: 2012. november 26. Tóthné Pataki
Csilla jegyzô

* * *
Földhivatali nyilvántartás, címváltozás bejelentése adózói kötelezettség, nem tel-
jesítés esetén az ART szankcionálja.
Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás esetén az
adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô azonosítót, így
elkerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezései szerint a beazonosítatlan befizetés
miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön.
Tájékoztatjuk azon Adózókat, akikkel szemben behajtási eljárást kell kez-
deményeznünk nemfizetés miatt, hogy az Art felhatalmazza az adóhatóságot az
adóhátralék behajtása érdekében a Bírósági végrehajtásról szóló törvényben
foglalt eszközök alkalmazására (inkasszó, jövedelem letiltás… stb).
Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy a behajtási eljárások megindultak.
Amennyiben a behajtási cselekményeket szeretné megelôzni, úgy az adócsoport-
nál tájékoztatást kaphat a behajtási eljárás menetérôl.
Ha nem áll rendelkezésére olyan összeg, amivel tartozását ki tudja egyenlíteni, úgy
kérem forduljon az adóhatósági munkatársainkhoz ilyen irányú kérelemmel.

Azon adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot halmoztak fel
számíthatnak arra, hogy azon gépjármûveik forgalomból kivonását kezdeményezi
a Polgármesteri Hivatal, amelyiknek éves adó tételét a gépjármûadó hátralékuk
meghaladja.
Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén, egy, vagy
több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi adó kötelezettsége van, melyet a
szállásadó szed be és fizeti meg az Önkormányzat adófolyószámlájára.
Amennyiben az adó levonását a szállásadó elmulasztotta befizetni, úgy azt akkor
is meg kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.
Általános tájékoztatás: adózással kapcsolatos minden változást még akkor is, ha
Hivatalon belül be is lett jelentve az adóhatósághoz a rendszeresített nyom-
tatványon az ART rendelkezése szerint a változást követô 15 napon belül be kell
jelenteni.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely magán
személy esetében 200 000,– Ft, más adózó esetében 500 000,– Ft-ig terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki igazolja, hogy a
Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócsoport részére ezt nem nyújtot-
ta be.
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgalmi adót, már
nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak kell beszednie és meg-
fizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy bármely más helyet díjért vagy
ingyenesen átenged.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terhelni az érintetteket, ezek a bevallá-
sok az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról letölthetôk .

Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelentési
kötelezettség a  helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell benyújtani a tu-
lajdonosnak.

� Építéshatóság

Tóthné Halász Hedvig, 116 mellék; tothne.epites@nagykovacsi.hu
Vincze Márta,118 mellék; vincze.epites@nagykovacsi.hu

Tisztelt Építtetôk!
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az idei igazgatási évbôl már nem
egészen egy hónap van hátra. Ez az idôszak áll rendelkezésünkre, hogy
az elkészült épületek használatbavételi engedélyezési eljárását lefolytas-
suk, és kiadjuk a használatbavételi engedély határozatokat.
Az adózás szempontjából sem mindegy, hogy a január 1-i állapot szerint
az ingatlan beépített (ebben az esetben a következô évre építményadót
kell fizetni), vagy beépítetlen (ekkor telekadót fog kivetni az adócsoport).
Kérünk ezért mindenkit, akinek épülô lakóháza olyan készültségi fokon áll,
hogy a használatbavételi engedély kiadható rá, december 10-ig nyújtsa
be kérelmét.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy 2013.01.01-tôl az építéshatósági
ügyintézés elektronikus formában fog történni, az ÉTDR (Építésügyi
hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumen-
tációs Rendszer) segítségével. Ez azt jelenti, hogy mind az ügyek in-
dítása, mind a kapcsolattartás (ügyféllel, szakhatóságokkal, stb.)

elektronikusan is fog mûködni. Természetesen továbbra is lehetôség
lesz a személyesen történô ügyirat benyújtásra, amely az ügyfélszol-
gálatokon történhet. Ezek az ügyfélszolgálatok a kormányablakok
lesznek, amelyek alapvetôen a járásközpontokban létesülnek,
alapvetôen a jelenlegi okmányirodák bázisára épülve.
Az ügyindítás és a kapcsolattartás módjától függetlenül a hatósági munka
elektronikusan fog zajlani, melynek eredményeként a kiadmányok, dön-
tések is elektronikusak, így elektronikusan hitelesek lesznek. A papír
alapú kapcsolattartást igénylôk az elektronikusan hiteles dokumentumok
papír alapú másolatát fogják megkapni. Az érintettek a jogosultságuknak
megfelelô mélységig és ideig hozzáférést kapnak a rendszerhez, így ott
az iratokat , dokumentációt szabadon megnézhetik, hiteles formában le-
menthetik saját eszközükre, s azt szabadon továbbadhatják a banknak,
kivitelezônek, stb. Megszûnik a dokumentáció építési helyszínen történô
tartásának kényszere is, hiszen a hatóság az építési tevékenység el-
lenôrzéséhez az engedélyt és a terveket online ellenôrizheti mind hiva-
talában, mind a helyszínen
Természetesen az elektronikus illeték- és díjfizetés is lehetséges lesz, az
EFER (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) segítségével. 
Az ÉTDR-t az érdeklôdôk számára szervezendô nyílt napok során lehet
megismerni, amelyekrôl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél lehet érdek-
lôdni.

Tóthné Halász Hedvig  

� 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 
Horváth Tamara, 103 mellék; horvath.igazgatas@nagykovacsi.hu
Kovács Györgyné, 128 mellék; ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 120 mellék; zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

K R Í Z I S K Ö Z P O N T  M Û K Ö D É S E
Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak

Egy új alapelveken mûködô Krízisközpont kezdte meg mûködését
Budapesten. A Krízisközpont Budapesten és Pest megyében lakó állam-
polgárok részére olyan szociális szolgáltatásokat tesz hozzáférhetôvé,
amely eddig nem, vagy csak részben volt hozzáférhetô. A Krízisközpontot
a Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
mûködteti. 
Az eladósodott családok a Krízisközpont alábbi ingyenes szolgáltatatásait
vehetik igénybe:
- ügyeik kezelése
- életviteli tanácsadás
- családi pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás
- aktív munkahely-létesítésben történô segítés
- az Eszközkezelôben történô bevonás és elôkészítés
- átmeneti elhelyezések megszervezése a végrehajtás vagy árverés alá
vont családok részére

- pszichológiai és lelki tanácsadás és támogatás
- életpálya-modell elkészítése.

A Krízisközpont elérhetôsége:
Budapest XIV. Stefánia u. 61. szám
Telefon: 06-70-253-2910; E-mail: valsagkezeles2008@gmail.com

BURSA PÁLYÁZAT TÁJÉKOZTATÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erôforrások
Minisztériumával együttmûködve 2013. évre Bursa Hungarica Felsô-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írt ki Nagykovácsi Nagy-
község Önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel rendelkezô,
hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók számára.
A pályázatok benyújtási határidején (2012. november 23.) belül 22 pályá-
zat érkezett.
1  fô  jelentkezett a „B” típusú,  a felsôoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok  számára kiírt pályázatra, és 21 fô nyújtotta be az „A” ti-
pusú, a felsôoktatásban már tanulók részére kiírt pályázatot. 
Az önkormányzat ellenôrzi és elbírálja a pályázatokat és a megítélt támo-
gatások összesített adatait 2012. december 21-ig közzé teszi.
A pályázók az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan, vagy
postai úton, írásban kapnak értesítést a döntésérôl, valamint a döntés in-
dokolásáról.
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� Önkormányzati Osztály

Osztályvezetô: Balzó Edina, 114 mellék; human@nagykovacsi.hu
Erôs Kálmán közterület-felügyelô, 132 mellék; 06-30-314-3196;

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Páva Józsefné településmérnök, 129 m.; településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126 m.;palyazat@nagykovacsi.hu
Gróf Andrea mûszaki ügyintézô, 117 mellék; muszak@nagykovacsi.hu
Jakab Balázs mûszaki ügyintézô, 132 m.; jakab.muszak@nagykovacsi.hu

� Pénzügyi Csoport

Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 m.; penzugy@nagykovacsi.hu
Baráthné Nagy Judit, 109 mellék; barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Fülöp Györgyné, 119 mellék; fulop.gyorgyne@nagykovacsi.hu
Kézi Magdolna, 102 mellék; kezi.penzugy@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité, 124 mellék; pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Tóth Katalin, 133 mellék; koltsegvetes@nagykovacsi.hu

� Titkárság
Fábos Éva 105 mellék

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének
34/2012. (XI.26) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési
közszolgáltatás szervezésérôl, valamint a közterületek 

tisztántartásáról szóló 
15/2006.(IX.18.) számú rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése,
valamint  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-
ban kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési közszol-
gáltatás szervezésérôl szóló 15/2006.(IX.18.) számú rendeletét (a továb-
biakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Díjfizetési idôszak: 2012. december 31. - 2013. december 31. között.

Edény méret       Negyedéves ürítési díj
30 l edény 1.644,– Ft + ÁFA
60 l edény 3.290,– Ft + ÁFA

120 l edény 6.579,– Ft + ÁFA
240 l edény 13.158,– Ft + ÁFA

1100 l edény 60.312,– Ft + ÁFA

A 60 l-es zsák többlet hulladék elszállítására: bruttó 480,– Ft, 
a 120 l-es zsák többlet hulladék elszállítására: bruttó 695,– Ft.

2.§
A R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Díjkalkulációs séma a települési szilárd hulladékra vonatkozó hul-
ladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításához 

(a 2013. január 1–2013. december 31-ig terjedô idôszakra vonatkozóan)
1 liter ürítési díja: 4,22 Ft/liter + ÁFA

A szolgáltatási díj összetevôi Megoszlás Megoszlás
(HUF/liter) (%)

1 Dologi jellegû költségek 2,026 48%
2 Igazgatási, adminisztrációs, 

vállalati általános költségek 1,013 24%
3 Személyi jellegû költségek 1,224 29%
4 Tartós mûködéshez szükséges fedezet 0,295 7%
5 Szelektív hulladékgyûjtésbôl származó bevétel -0,338 -8%
6 Mindösszesen: 4.22 100%

(A táblázatban szereplô díjak az Áfa-t nem tartalmazzák!)

3.§
1) A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatá-
lyukban maradnak.
2) Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést
követô napon hatályát veszti.

Bencsik Mónika polgármester fogadó órája 
minden hónap elsô hétfôje 14.00–17.30 óráig

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 óráig. 

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon 
bejelentkezni a titkárságon.

Tel.: 06-26-555-009/111 mellék, e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

FOGADÓ ÓRA

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

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje:

hétfôn 8.00-18.00 óráig és szerdán 9.00-11.00 óráig fogadja ügyfeleit 
a Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT. 
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

hétfôn 14.00-20.00 óráig és szerdán 8.00-14.00 óráig fogadja ügyfeleit 
a Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

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

Tájékoztatás vadkárelhárí tásról
Tisztelt Lakosok!
Az elmúlt idôszakban több alkalommal jelezték, illetve tapasztalható volt,
hogy Nagykovácsi belterületére – a környezô erdôterületekrôl – bejárnak a
vadak, legfôképpen a vaddisznók. 
A vadászatra jogosult Pilisi Parkerdô Zrt. a belterületen nem jogosult a vadál-
lomány ritkítására.
A probléma megoldása érdekében, a Hivatalunk a szükséges engedélyeket
beszerezte a Budaörsi Rendôrkapitányságtól, így a belterületen kárt okozó
vadak elejtése lehetôvé válik a megfelelô biztonsági intézkedése megtétele
mellett.
Az elejtést irányító és végrehajtó személy:
Erôs Kálmán közterület-felügyelô úr, aki a szükséges engedélyekkel ren-
delkezik. 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy a vadelejtés minden esetben
20.00–04.00-ig tarthat 2013. május 30-ig, amely szükség esetén meg-
hosszabbítható.
Amennyiben az Ön ingatlanán is a rendszeresen megjelenô erdei vadak prob-
lémát okoznak, kérem ezt jelezze a 06-30-314-3196-os telefonszámon!
Segítségüket elôre is köszönöm! 
Nagykovácsi, 2012. november 15.
Üdvözlettel: Tóthné Pataki Csilla 

jegyzô

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSI AKCIÓ
NAGYKOVÁCSIBAN

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
és a Saubermacher Magyarország Kft. közös szervezésében

értesítjük Nagykovácsi lakosságát, hogy zöldhulladék
szállítási akciót szervezünk az alábbi idôpontban:

2012. december 13-án csütörtök
Az akció keretében a kerti nyesedéket, ágakat 60x120 cm-es méret-
ben kötegelve, falevelet és egyéb komposztálható növényi hulladékot
szállítják el. Ezen akció keretében nem szállítják el a kerti kaparékot.
Amennyiben a kirakott zöldhulladékot a mennyisége miatt az adott
napon a szolgáltató nem tudja elszállítani, az elszállításról a
következô napon gondoskodik.
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Lakossági tájékoztató az üzembe helyezett
Nagykovácsi térfigyelô rendszerrôl

Nagykovácsi településen a bûncselekmények és szabálysértések
megelôzése, visszaszorítása, felderítése, illetve a bûncselekmények
elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biz-
tosítása érdekében indokoltnak látszott térfigyelô kamerarendszer
kiépítése, illetve folyamatban van annak további fejlesztése. 
A Rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. törvény lehetôvé teszi, hogy a
rendôrség az önkormányzattal együttmûködve a közterületen a közbiz-
tonság javítása és a fenti célok minél teljesebb megvalósítása érdekében
bárki számára nyilvánvalóan észlelhetô módon képfelvevôt helyezzen el,
és felvételeket készítsen. Az errôl szóló figyelemfelhívó táblákat a falu
elején, illetve az adott közterületen (Fô tér) és az intézményen (Általános
Iskola) is elhelyeztük.
A bûncselekmények jelentôs része közterületen történik. A bûncselek-
mény elkövetôje a helyszínre érkezés és az onnan távozás útvonalának -
szinte minden esetben - közterületet, közutat vesz igénybe. Ebbôl
adódóan egy kamerás térfigyelô rendszer lehetôséget biztosít a bûncse-
lekmény elkövetésének azonnali észlelésére, illetve az utólag felfedezett
bûncselekmények esetén a rögzített felvételekbôl a releváns adatok 
visszakeresésére. Nyilvánvalóan ezek az eszközök jelentôs mértékben
segíthetik a bûncselekmények megelôzését, megkezdett bûncselek-
mények befejezésének megakadályozását, továbbá az ismeretlen
elkövetôk felderítését.
A térfigyelô rendszer alkalmas továbbá a különbözô közlekedési ese-
mények, forgalmi szituációk nyomon követésére, meghatározott
helyeken kialakult közlekedési dugók, más egyéb rendôri intézkedést
igénylô események észlelésére, rövid idôn belül történô megszüntetésére.
Bûnügyi, közrendvédelmi, közlekedési akcióknál is segítséget nyújt az
elôre tervezett cselekmények végrehajtásában, célirányos figyelésében. E
csoportban talán az egyes szabálysértések a legjobban kezelhetôk térfi-
gyelô rendszerek alkalmazásával. Lehetôséget biztosít a szabálysértések
tényének rögzítésére, pl.: közlekedési szabálysértések, közlekedési bale-
setek, vagy akár kisebb értékû közterületi rongálások, lopások bizo-
nyítására. Vitathatatlan, hogy e feladat végrehajtásában kiemelkedô sze-
repe van az idôtényezônek, így az azonnali intézkedési lehetôségek jelen-
tôs mértékben növelhetik az eredményes intézkedések foganatosítását.

K01/SM3 – Templom tér
(leendô WEB kamera képe
is egyben, mely várhatóan
decemberben már
próbaüzem alatt lesz!)

Önkormányzati 
oszlopokon 

(3 AXIS kamera)

A Nagykovácsi Általános Iskolára a korábban felajánlott kamerák kerül-
tek felszerelésre (4db Intelio ILD, infrás kamera). Itt hívom fel a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy az Általános iskolai parkoló egyirányú, kihaj-
tani csak a Nagyszénás utca felé lehet! Nagyon gyakran tapasztalunk 
közlekedési szabálytalankodókat, így a Körzeti megbizott és a Közterület
felügyelô ezek észlelését követôen azonnal megteszi a szükséges intéz-
kedéseket.
Megtörtént a rendszám felismerô kamera tesztelése a Sebestyén dombnál
a Besenyôtelek utcai oszlopról (falu bejáratánál), mely az engedélyezési
eljárás után azonnal üzemképes.
A jövô évi tervben szerepel további 3-6 db kamera elhelyezése a Kossuth
L. utcán, illetve az önkormányzat intézményeinél. 
A fentebb már említett Kossuth L. utcán elhelyezett Tisza István teret fi-
gyelô webkameráról tudniuk kell, mivel az adatot nem rögzít, ezért nem
minôsül adatkezelésnek, tehát nem sért személyiségi jogot és adatvédel-
mi szempontból az nem kifogásolható. A webkamera élôképei a
www.nagykovacsi.hu nyitóoldalán lesz látható. 
E tájékoztató azért készült, hogy megfeleljünk a személyes adatok
védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi. LXI-
II. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek.
A kamerákat úgy helyeztük el, hogy „jelenléte az állampolgárok számára
nyilvánvalóan észlelhetô legyen”, illetve a kamera „elhelyezésérôl,
mûködtetésérôl tájékoztatni kell a lakosságot”.

Tóthné Pataki Csilla
jegyzô

TERMELÔI PIAC
A hónap elsô szombatjára meghirdetett 

TERMELÔI PIAC január-február hónapokban elmarad.
Legközelebb

2013. március 3. (szombat) napján 
8:00–12:00 óráig 

az Általános Iskola parkolójában

Békés, boldog karácsonyt, és az új esztendôben is jó piaci napokat kívánunk !
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége 

valamint Szilágyi Zsolt és a gazdák

TERMELÔI PIAC
minden hónap 3. szombatja 8:00-12:00 óráig

Nagykovácsi Általános Iskola parkolója. 
Bio Nova Plusz Kft. szervezésében 

a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzattal megkötött együttmûködés alapján
Szervezô: 06-20-979-4331, 06-26-355-412

A Fôtér
környékén
telepítésre

került 3 AXIS
kamera képei

NAV TÁJÉKOZTATÓ

Tagi kölcsön és osztalék kifizetés
elengedése

Hogyan kell eljárni akkor, ha a végelszámolás alatt lévô társaságot tagi
kölcsön vissza-, vagy osztalék kifizetési kötelezettség terheli?

A végelszámolási eljárás befejezéséhez a társaságoknak rendezniük kell köte-
lezettségeiket. Ez azt jelenti, hogy a végelszámolást addig nem lehet befejezni, amíg a
cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása van, amelyrôl a vagyonfelosztási
határozatban nem rendelkeztek.
Amennyiben az adózónak még vissza- illetve kifizetetlen, tagok által nyújtott kölcsön
vagy osztalék kötelezettségük van, azt a végelszámolás zárásáig az alábbi módok
valamelyikével rendezni kell:

1) vissza- illetve kifizetik
2) a tagok lemondanak róla, elengedik
3) felszámolást kezdeményeznek.

Amennyiben a társaság benyújtja a záró bevallását, azonban sem kifizetés, sem felszá-
molás kezdeményezés nem történik, vélelmezhetô a követelések tagok általi
elengedése.
Amennyiben a jóváhagyott, a kötelezettségek között nyilvántartott osztalékról a tag
lemond a társaság javára, akkor a kötelezettségként elôírt osztalékot elengedett
kötelezettségként ki kell vezetni a könyvekbôl a rendkívüli bevételekkel szemben (A
számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 86.§ (3) bekezdés h) pontja értelmében.)
Amennyiben a kötelezettség idôközben elévül, akkor az elévült kötelezettséget szintén
rendkívüli bevételként kell elszámolni az elévülés idôszakában. Az elengedett osz-
talékot, nem lehet közvetlenül az eredménytartalékkal szemben lekönyvelni.
Az Sztv. 86.§ (4) bekezdésének c) pontja szintén lehetôvé teszi, hogy a tagok által
nyújtott tagi kölcsönt – amelyet a társaság anyagi fedezet hiányában nem képes 
visszafizetni a tagok részére a megszûnés során – a társaság elengedett köte-
lezettségként vezesse ki könyveibôl a rendkívüli bevételekkel szemben. 
Az adóhatóság gyakorlatában elôfordult olyan eset, hogy egy társaság a tag pótbe-
fizetési kötelezettségének beszámításával kívánta rendezni a kötelezettséget. Az adózó
azonban figyelmen kívül hagyta, hogy mint gazdasági társaságra a Sztv. szabályai
kötelezôek, de a beszámítás jogintézménye polgári jogi jogintézmény. Így nincs
lehetôség arra, hogy a tagi kölcsön miatt keletkezett kötelezettséget veszteségrendezés
céljából kapott pótbefizetésnek minôsítsék át és a kölcsöntartozás összegét beszámít-
sák a pótbefizetésekkel szemben. 
Más cégek úgy is próbálták a kötelezettségüket rendezni, hogy a tagok kölcsön
követeléseivel apportként megemelték a társaság törzstôkéjét. Azonban a tartozásnak
ilyen módon történô rendezésére sincs lehetôség. Önmagában a cégbírósági változás-
bejegyzô végzés nem teszi a tôkeemelést adójogi szempontból jogszerûvé, ha maga a
tôkeemelés az Art. rendelkezéseibe ütközik. Adózó olyan saját magával szemben fenn-
álló követelést apportált, melynek kielégítésére vagyoni, pénzügyi eszközök
hiányában nincs lehetôség és nem is várható, hogy lesz, így az apportált követelés nem
bírt olyan vagyoni értékkel, melynek segítségével a társaság eredményes mûködése
helyreállítható lett volna. Az eljárás nem jóhiszemû, hiszen csupán arra irányul, hogy
a társaság kötelezettségét oly módon tudja rendezni, mely nem jár pénzügyi teljesítés-
sel, adójogi vonzattal és így a tartozása eltûnjön, ezáltal meg tudjon szûnni végelszá-
molással.
Összefoglalva tehát a tartozást vagy visszafizetik, vagy a tagi kölcsön elengedésre
kerül és azt rendkívüli bevételként kell elszámolni. Az ellenszolgáltatás nélkül történô
lemondást be kell jelenteni a NAV felé ajándékozási illeték megállapítására az illeték-
kötelezettség keletkezését követô 30 napon belül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal   
Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága



Közeledett a Kispatak Óvodában a hagyományos
Márton napi lámpás felvonulás és tökfesztivál. A
hagyományok átadása, megértése, megszeret-
tetése fontos szempont az óvodapedagógusok
munkája során. Óvodánkban ezt mindig a mese-
vers, énekek, énekes játékok, drámajátékok és
vizuális tevékenységekkel próbáljuk közelebb
hozni a gyerekeinkhez.
A régiek azt tanították, hogy ahogy a rétestészta
betakarja az asztalt, úgy kell, hogy a hó betakarja
a vetést. Hó nélkül a vetés úgy didereg, mint 
ahogy a koldus vacogott, míg Szent Márton meg
nem osztotta vele a köpenyegét.
Ezért sütünk Márton napján rétest.
Ehhez az elképzeléshez csatlakozott Vekerdi
Mónika Hagyományôrzô Munkaközössége azzal
a kiváló ötlettel, hogy hívjuk meg a Tiszta Forrás
nyugdíjas klub tagjait rétest sütni az óvodánkba a
nagyokhoz. Ez a kapcsolat a két generáció között
nem újkeletû, hiszen rendszeresen találkozunk, és
mûsorokat adunk az Idôsek Világnapján.
Ôszintén megvallom, nem gondoltam volna, hogy
az egész óvodában ilyen fergeteges jó hangulat
kerekedik a két kedves „néni” miatt.
A pazar illatok szárnyán rohangáló, izgatott jövés-
menés vette kezdetét az egész épületben. 
De kezdjük az elején. Vekerdi Móni és Szabó Évi
úgy gondolták a nagyobbakal (Zsebibabák), hogy
30 gyerekkel és a nyugdíjasokkal fognak együtt
gyúrni és nyújtani a rétestésztát.
De mi – a kíváncsi kicsik, Katicák, Mókusok és a
még kíváncsibb óvó nénik (Tücskök) - átmentünk
„körülnézni” a nagyokhoz, és Tompos Marika
néni valamint Hullé Bözsike néni lassan azt vette
észre, hogy ami 30 fôvel indult, mostanra 120
érdeklôdô gyerekre bôvült. És ami tûzrôl pattant
nyugdíjasaink fantasztikus lelkesedéssel vették az
akadályt, kitartóan gyúrtak, nyújtottak a rengeteg

pici kezecskével, újra és újra elmagyarázva, fárad-
hatatlan türelemmel és figyelemmel, bíztató
mosollyal az arcukon.
És elkezdett tekeredni a Mi Rétesünk!
Ôszintén megmondom a kedves szülôknek, a mai
rohanó világunkban minden Nagymama egy
KINCS! És ezt a kincset mi most megtaláltuk, és
nem is eresztjük el, hiszen meghívtuk ôket még
egy adventi mézeskalács sütögetésre, valamint
tervezünk egy közös kirándulást is tavaszra,
Nagykovácsi környékének jobb megismerése

végett, hiszen az ô történeteik kapcsán még job-
ban megismerhetjük közvetlen környezetünket.
Az óvodás gyerekeink egy páratlan lehetôséget
megragadva ismerkedhettek meg hagyománya-
inkkal, és ezen a délelôttön összefogott a múlt és a
jelen generáció, itt Nagykovácsiban, a Kispatak
Óvodában.

Molnárné V. Böbe
Vekerdi Mónika

Dózsa György utcai tagóvoda

Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda: Kaszáló u. 16-18., Tel.: 06-26-355-607 

Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: 06-26-389-305

Száva u. 5., Tel.: 06-26-389-383
E-mail: kispatakovoda@freemail.hu
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Az óvodában történt

November 11. Márton napján, emlékezünk meg arról a Márton nevû római századosról, aki katona-
köpenyének felét odaadta egy fázó koldusnak. Márton egy késôbbi Istenélménye után a papi hivatást
választotta. Sok jótéteményéért, irgalmasságáért, önzetlenségéért, a Szeretet szolgálatában eltöltött élete
elismeréseképpen püspökké akarták szentelni. A szerény pap az elismerés elôl, a monda szerint, elôször
egy liba ólba menekült, de a gágogó libák hangoskodásukkal elárulták ôt, így a püspökké szentelés elôl
nem térhetett ki. Ez a rövid történet.
Mint minden ünnepnek, ennek is megvan a rituáléja. Változatos libaétel kínálat a vendéglôkben, liba
giccsek, dínom dánom, ahogy szoktuk karácsonykor, húsvétkor meg-megfeledkezve arról, hogy mit ün-
nepelünk.
Nagy öröm volt számomra a Nagykovácsi-i Kispatak óvoda Diófa csoportjának bensôséges, szívet me-
lengetô megemlékezése Márton pap történetérôl. Nem kínáltak liba husit, sem libazsíros kenyeret, sem
libatöpörtyût, viszont nagy odafigyeléssel megtanítottak a gyerekeknek számos libáról szóló népdalt,
valamint eljátszottak egy árnyjátékot a kedves történetrôl. A találékony óvó nénik elhatározták, hogy egy
lámpa és néhány ruhacsipesszel felfüggesztett lepedô segítségével, árnyjátékkal mutatják be a gyere-
keknek, hogy jónak lenni jó, adni jó, a szeretet az élet elixírje.  A mesélô Orsi óvó néni, a koldus Dóri
óvó néni volt, Márton papot pedig egy anyuka játszotta. A kicsik feszült figyelemmel hallgatták a mesét,
drukkoltak Mártonnak és a koldusnak, meghatódva, nagy tapssal hagyták helyben, hogy a jóság végül
elnyeri jutalmát. 
Én is meghatódtam a szép történeten és azon, ahogy a kicsik azonosultak a szereplôkkel. Amikor a
terembeli meghittség után hazafelé tartottam, összeszorult a szívem, féltem, féltettem a kicsiket attól,
hogy meg kell tapasztalniuk hamarosan, hogy jónak lenni nagyon nehéz, jónak lenni nem mindig hálás
dolog, mert a világ sokszor goromba.  Mégis tanítanunk csak a jót szabad, tenni csak a jót szabad, s hogy
hol a határ jó és rossz között azt meg kell tanulniuk. Tôlünk, szülôktôl és nagyszülôktôl, óvó néniktôl,
pedagógusoktól. A felelôsség hatalmas, amihez a kötelességtudat nem elég, ehhez sokkal több kell,
remény és erôs hit a szeretet hatalmában. 
Gratulálunk óvó nénik, köszönjük. 

Egy nagymama

Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni …

Áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket 

kíván Nagykovácsi 

valamennyi 

Lakosának 

a Kispatak Óvoda 

dolgozói nevében
Kiszelné Mohos Katalin

óvodavezetô

Boldog Karácsonyt!
Frohe Weihnachten!

Oh du fröhliche, oh du selige, 
gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, oh Christenheit!

Örömteli, békés Karácsonyt, és az új esz-
tendôben jó egészséget és sok örömet kívá-
nunk minden itthoni és határon túli Nagy-
kovácsinak.
Wir wünschen allen in und ausser Ungarn
lebenden Kowatscher fröchliche und
friedliche Weihnachtszeit und für das neue
Jahr Glück, Gesundheit und Freude. 

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Kowach

Dr. Klein Ferenc elnök
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Világnap, idôszak: „Karácsony”
Mikulásjárás: december 6.
Adventi reggelek (közös éneklés, gyertyagyújtás)
Madárvédelem, madáretetôk, madárodúk kihe-
lyezése, „madárkarácsonyfa kihelyezése”
Csoportközi foglalkozás (karácsony)
Kiskarácsony: december 21. 11 óra, szünet elôtti
utolsó tanítási nap
Téli szünet: december 22-tôl
A szünet utáni elsô tanítási nap: 2013. január 3.
csütörtök

Nagy siker volt!

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték”

Ezzel a mottóval hirdeti meg minden évben az ÖSSZKÉP Alapítvány és Nagy-Baló András a Baár-
Madas Gimnázium tanára a Bolyai Anyanyelvi Versenyt. Ebben az évben a Nagykovácsi Általános
Iskola 56 tanulója indult ezen a rendkívül színvonalas és népszerû versenyen. Négyfôs csoportokban –
14 csoport –mérték össze tudásukat dákjaink Pest megye tanulóival.
A verseny november 9-én a Baár-Madas Gimnáziumban zajlott.  A következô napon az interneten
olvashatóak voltak az eredmények. Már ekkor sejtettük, hogy nagy sikerre számíthatunk. Azt azonban
nem tudtuk meg, hogy az elsô hat helyezés közül melyiket sikerült elérnünk. Ez november 22-én a Szent
István Gimnáziumban az ünnepélyes eredményhirdetésen derült ki, melyet örömmel és büszkén osztunk
meg a Böngészô olvasóival:

„Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplôben elébe menni, 
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.” 

(Wass Albert)

Minden kedves tanítványunknak, 
szüleiknek és nagyszüleiknek, 
a falu minden lakosának 
áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket, 
sikeres új esztendôt 
kívánunk:

Dér Zsuzsanna igazgató 
és a pedagógusok

Részt vettünk a „Csodalámpás”
sétán és gyûjtésen, 

hogy egy rákbeteg kislány álmát
megvalósítsuk

Niki (Nikolett, 13
éves Szolnok) már
régóta várta az aján-
dékát, amely tel-
jesítéséért a Nagyko-
vácsi Iskola tanulói
sétáltak szeptember-
ben. Nagy megle-
petés voltunk, mert
egyáltalán nem szá-
mított most ránk.
Janka, Bianca és
Gege kísért el engem
a Tûzoltó utcai kór-

házba, ahol a doktor bácsi megengedte, hogy pár
percet töltsünk addig Nikivel, amíg átadjuk neki a
PSPVita játékot. A kezelések sajnos még tovább
folytatódnak, azonban ezzel a játékkal talán
mostantól gyorsabban fog telni az idô.
Kívánjuk Niki, hogy nagyon sok önfeledt órát
tölts a játékkal, és gyógyulj meg minél elôbb!
Köszönjük a Nagykovácsi Általános Iskola
pedagógusainak és diákjainak, hogy adomá-
nyaikkal hozzájárultak Niki álmának megvaló-
sulásához!

Mocsonoky Andrea
Csodalámpa Alapítvány

Kívánságkoordinátor

DÍJÁTADÁS

November 24.-e, a 3.a osztályos gyerekeknek
duplán örömteli nap volt. A délutáni Katalin-bált
megelôzôen mi délelôtt még egy megtisztelô ese-
ményen vettünk részt.
Még az elôzô tanév vége felé voltunk a Látha-
tatlan Kiállításon, amely a nem látók rejtélyes
világát tárta fel számunkra. Ennek hatására,
érzelmileg ráhangolódva készítettünk el a Látha-
tatlan Kiállítás és a Kortárs Ludwig Múzeum
közösen meghirdetett pályázatára egy, a vak em-
berek számára is érthetô, tapintható térképet. Mi,
nagykovácsiak, nagyon büszkék vagyunk erre a
csodálatos környezetre, amelyben élünk, és amit
naponta élvezünk látványban, jó levegôben, a hely
nyújtotta szabadságban. Természetes volt tehát,
hogy ezt az érzést próbáltuk meg átadni.
Agyagból megformáztuk Nagykovácsi és kör-

II. helyezést ért el 115 csapatból a
6.b osztályból az Árpádházi
Diákok csapata:
Fehér Lili
Gergely Ambrus
Horváth Henrik
Kovács Hunor Bendeguz              

III. helyezést ért el 94 csapatból a
4.c osztályból a Gidrán csapata:
Géró Csenge
Kis Bence
Kovács Réka
Várkonyi Barnabás         

IV. helyezést ért el 75 csapatból a
7. osztályból az Ausztráliai
Tüdôshalak csapata:
Behán Szabolcs
Fejes Boldizsár
Kovácsi Mátyás
Kuti Péter                      

VI. helyezést ért el 114 csapatból
az 5.a osztály Négy Bagoly csa-
pata:
Földesi András
Gyôrffy Emese
Környei Luca
Simon Kíra    

A gyôztes csapatok felkészítô
tanárai:
4. c osztály: Kôrösi Éva
Felsô tagozat: Estók Júlia,
Kakukné L. Emília                

Gratulálunk a többi csapatnak is!
15. helyezést ért el  61 csapatból a
8.a osztály DNS csapata:
Faragó Teodóra
Huszár Katalin
Szakács Eszter
Telek Flóra                    

17. helyezést ért el a 7. osztály
Tobik csapata:
Borbély Andrea
Kis Janka
Láng Mária
Oltyán Anita
23. helyezést ért el az 5.b  Arany-
csapat csapata:
Ganzer Fruzsina
Kiss Imola
Kisida Júlia
Tófalvi Maja
31. helyezést ért el a 7. osztály
Rózsaszín párducok csapata:
Gerely Boróka
Horváth Nikolett
Mosolygó Mercédesz
Szauervein Andrea     
41. helyezést ért el 3.b Tûzmanók
csapata: 
Bertalan Csongor
Földesi Katinka
Gyôrffy Attila
Tory Anna
51. helyezést ért el a 4.c osztály
Hucul csapata:
Bonifert Balázs
Horgas Johanna
Simon Becse
Szadeczky Lili                
63. helyezést ért el a 6.b osztály
Lepkék csapata
Hajba Lídia

Lukátsy Péter
Tory Eszter
Rácz Dorottya  
66. helyezést ért el a 3. b Szegény
Dzsoni csapata:
Kis Péter
Kukla Barna
Láng Borbála
Szalontai Tímea         
70. helyezést ért el  a  4.b osztály
A 4 muskétás csapata:
Koncz Zsuzsanna
Márta Zsombor
Tóth Boglárka
Tóth Melinda               
89. helyezést ért el a 4.c osztály
Szélkirálynô csapata:
Füzesy Rebeka
Mesterca Laura
Reinheimer Bianka
Stefán Anna 

Hálásan köszönjük a felkészítô
tanárok munkáját:
3.b  osztály Veres Ildikó
4.a osztály  Balássy Dávid
4.b osztály  Karaba Elvira              

A versenyen 14 csapat, azaz 56
tanuló vett részt. Mindnyájukra
nagyon büszkék vagyunk!

Kakukné L. Emília
humán munkaközösség-vezetô
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nyékének domborzati térképét. A felszíni for-
mákat különbözô tapintású eszközökkel jelöltük
meg, majd ennek megfelelôen egy táblára a jelek
mellé Braille-írással készítették el a gyerekek a
megnevezéseket.

Ezzel a pályamunkával sikerült a 2. helyezést el-
nyernünk. Izgalommal teli érzéssel mentünk
szombat délelôtt a Ludwig Múzeumba a pálya-
munkákból készült kiállítás megnyitójára, és az
ünnepélyes díjkiosztásra. Megható volt, amikor a
zsûri vak bírája elôttünk is végigsimogatta a
térképünket, és közben az érzéseit, gondolatait
megosztotta velünk.
Köszönet minden gyereknek és az ôket lelkesen
támogató szüleiknek, hogy egy újabb élménnyel, a
közösen végzett alkotó munka örömével
gazdagodhattunk mindnyájan!
Külön köszönetet mondok Tóth Andrea szülônek,
aki rengeteget segített a pályázat sikerre vitelében!

Barta Mária napközis nevelô

SZÍNHÁZI ÉLMÉNYEINK

November 10-én, szombat délután a 3.a osztály
tanulói Lipákné Gyöngyike nénivel, néhány
testvérrel és szülôkkel is kísérve, a Nemzeti
Színházba látogattunk el.
Weöres Sándor csodálatos, színpadra állított
meséjét, a Holdbeli csónakost néztük meg.
Nagyszerû színészi alakításoknak, gyönyörû
daloknak és látványban is pompás színpad-
képeknek voltunk tanúi, élvezôi. De a varázslat
már az elôadás elôtt elkezdôdött, és ettôl lett még
izgalmasabb, még több ez a délután: kedves szín-
házi idegenvezetônk körbevitt bennünket az
építészetileg is pazar épületben. 
Sok érdekes dolgot mesélt a kulisszák titkairól, a
színpadi technikákról, a színház 10 éves törté-
netérôl. Beülhettünk az elegáns protokoll páholy-
ba is.
Mindenki nagyon élvezte ezt a délutánt, igazán
szívet-lelket melengetô élményben volt részünk.
Számomra külön nagy öröm volt, hogy a szülôk is
csatlakoztak hozzánk, és ôk is gyermeki lel-
kesedéssel, várakozással voltak teli.
Mindannyian sokáig fogunk emlékezni erre a
szép, közösen eltöltött délutánra.

Barta Mária napközis nevelô

���

Antalóczy Krisztina

A gesztenye

Ôsszel hullik a gesztenye,
lassan, lassan.

S, követi hamar a dió,
hamarosan, hamarosan.

S, hogy a gesztenyébôl mit készítenek,
hát, azt most elmondom én nektek:
készítenek belôle gesztenyeszívet,

és gesztenyemasszát,
amibôl lesz a gesztenyetortád.

Lassan beköszönt a tél, az idôjárási viszonyok megváltoznak, az útjaink csúszósabbak
lesznek. Sajnálatos módon már novemberben elkezdôdött a „baleset szezon”, rövid idôn
belül öt balesethez hívták egyesületünket segíteni. Csak a szerencsének volt köszönhetô,
hogy kisebb nagyobb sérülésekkel megúszták a résztvevôk, az anyagi kár viszont sok millió forintra be-
csülhetô. Ilyenkor felmerül, bennem a kérdés mit tehetnék, hogy ez elkerülhetô legyen. Kicseréltettem
a gumit az autómon télire, a gyermekemet autósülésben szállítom, a biztonsági övet kötelezôen minden-
ki beköti, igyekszem lassan és körültekintôen az útviszonyoknak megfelelôen vezetni. Magamért és
családomért máris sokat tettem, de mit tehetek másokért, akik a reggeli ködben a csúszós úton minimum
100 km/h-s sebességgel elôzgetnek Budapestig, akik elfelejtik használni a biztonsági övet, akik esetleg
nem a vezetésre koncentrálnak menet közben. Sajnos csak azt tehetem, hogy amikor megszólal a tele-
fonom, annyit mondok: megyek, sietek, segítek. Amíg a baleset helyszínére kiérek, azon gondolkozom
vajon mekkora a baj, ki tud még segíteni, mi a legjobb megoldás. A mentô elviszi a sérülteket, a
rokonok, barátok megdöbbenve, sírva állnak a roncsok mellett. A Fôvárosi kollegák és a Rendôrség
elvégzi dolgát, majd a helyszínt átadják. Következik a roncsok elszállítása, a takarítás, mindez folyama-
tos forgalomirányítás mellett. A teljes vagy részleges útzár, akár több órát is eltart, közben sok arra járó
ember kérdez: mi történt? Minden balesetnél találkozok felháborodó, méltatlankodó, sietô, goromba
emberrel. Ôk nehezen viselik el, ha megállítom, elterelem ôket, munkámat feleslegesnek ítélik, csak azt
kérdezik, mit csinálok én itt és miért. A válasz egyszerû, csak segíteni szeretnék, önkéntes vagyok, ez a
dolgom.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Balesetmentes Boldog újévet kívánok 
minden kedves Nagykovácsi Lakosnak.

Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében Honti Zoltán elnök

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Vigyázzunk értékeinkre!
A Budaörsi Rendôrkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy:
A közeledô téli idôjárás miatt egyre elhagyatottabbak lesznek a hétvégi házak, nyaralók környéke. 
Az elnéptelenedô épületek vonzerôt jelentenek a betörôk számára, akik visznek mindent, amit tudnak.
A tulajdonosok sok esetben késve – akár hetek elteltével – észlelik a káreseményt, amikor a nyomok már
„kihûltek”. Az is elôfordul, hogy az erôszakkal behatolókat, nem az értékek megszerzésének alacsony
kockázata csábítja, hanem hajlékot keresô, hívatlan „albérlôk” költöznek be a hideg elôl, miközben
jelentôs kárt okoznak a berendezésekben.

Figyelem! A betörés kockázata kellô elôrelátással csökkenthetô vagy elkerülhetô!
· Ha „téliesít”, a komoly értéket képviselô ingóságot szállítsa el az épületbôl (mûszaki cikkek, ruházati

termékek, ebbe a kategóriába tartozó használati tárgyak).
· Mindent zárjon el – kerti bútor, grillsütô – mert ezek a tárgyak az elkövetôt „bevonzzák”, illetve fi-

gyelmét felkeltik.
· Erôsítse meg a nyílászárók mechanikai védelmét, szereltessen pótzárat, ügyelve arra, hogy az ajtótok

és pánt kellô szilárdságú legyen, az ajtó több ponton záródjon.
· Legyen az ablakon – az emeleti szinten is – spaletta, vagy rács, lehetôleg a falazatba rögzítve.
· Kerülje el, hogy a kertben vagy a melléképületben olyan használati tárgyak, kéziszerszámok marad-

janak, melyeket az elkövetô a behatoláshoz felhasználhat eszközként (létra, fúró, vasrúd).
· Tartson rendet, a növényzetet vágja vissza, mert a sûrû sövény mögött a tettes megbújhat, vagy a fal-

hoz hajló faágon felmászhat.
· A külsô falra szerelt, vagy kellôen le nem zárt, villanyóra alkalmat teremt a betörônek arra, hogy a

házat áramtalanítva megbénítsa a beszerelt riasztót, annak akkumulátor töltését.
· A távjelzésre képes riasztórendszer beépítése ajánlott, mely vagyonvédelmi vállalkozás távfelügyeleti

központjában lévô diszpécsernek ad jelzést, és így idôben megtörténik az intézkedés. A telepítésnél
szakember segítségét vegye igénybe.

· Hatásos lehet egy mozgásérzékelôvel mûködtetett lámpa felszerelése, melynek felvillanó fénye
megvilágítja a területet. A lámpatestet magasra szerelje, hogy ne tudják azt könnyen elérni és
megrongálni.

A teljes biztonság elérése nem lehetséges, hiszen ebben a környezetben az eltökélt betörônek nem kell
számolnia azzal, hogy mások megzavarják tevékenységében, és ne feledjük mindenféle zár, csak késlel-
tetheti a behatolást. Ellenben a bûnelkövetôk általában oda törnek be, ahol ezt kisebb erôfeszítéssel
megtehetik.
Fontos a tulajdonos, bûnmegelôzést elôsegítô hozzáállása is.
· Kérjük, vegye fel idôben a kapcsolatot telekszomszédjaival és állapodjanak meg arról, hogy éber fi-

gyelemmel kísérik egymás ingatlanját. Amikor idônként megjelennek, és gyanús körülményt észlelnek,
értesítsék a nyomozóhatóságot és egymást.

· Amennyiben azt észleli, hogy betörtek házába, ne menjen be, ne járja össze a nyomokat, azonnal
értesítse a rendôrséget. Mûködjön közre a hatóság tagjaival, és adjon meg minden szükséges informá-
ciót részükre!

· Érdemes kialakítani kapcsolatot a helyi körzeti megbízott rendôrrel, a polgárôrökkel és információt
cserélni velük a területen megforduló, gyanúsan viselkedô személyekrôl, autósokról.

· Készítsen egy házi leltárt, melyben – ha mégsem szállítja el a téli idôszakra értékeit – feltünteti az in-
gatlanban tárolt tárgyak listáját, feltüntetve azok jellemzôit, mûszaki adatait, melyek alapján eltulaj-
donítás esetén pontos információt adhatnak a hatóság felé, elôsegítve az elkövetô elfogását, az eltulaj-
donított ingóságok felkutatását.

· Kössön kockázat- és értékarányos biztosítást egy esetlegesen bekövetkezendô kár enyhítése érdekében.
(Forrás: Budaörsi RK)

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG 
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete -RIASZTÁS: 06-70-387-9999
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In Memoriam
Régóta foglalkoztatott, hogy a Nagykovácsi Felnôtt Háziorvosi Rendelô üres falaira régi nagykovácsi
képeket helyezzünk ki. Gondoltam itt a lakosok többsége megfordul, és amíg várakoznak szívesen el-
nézegetnék azokat. Az ötletet megosztottam kollégáimmal és dr. Solynóczki Katalin, aki általában
értékeli az elképzeléseimet ebben is rögtön „társammá szegôdött”.
Kerekes Istvántól (a Böngészô újságtól) átkérte e-mail-en a képeket azokat kinyomtatta, bekeretezte.
Tudtuk, hogy Kerekes Béla bácsi – István édesapja – fiatal korában sok képet készített a településrôl.
Többek között a fotózás, a képek otthoni (éjszaka a konyhában) elôhívása volt az egyik kedvenc
idôtöltése. Amikor a képeket átnéztük – melyek a megôrzött negatívokról készültek – valósággal sokkolt
bennünket a látvány. Biztosak voltunk benne hogy olyan képeket látunk Nagykovácsiról az 50-es évek
kezdetétôl, amelyekrôl nem sokan tudnak. Ezek nemcsak családi képek, hanem egyenesen történelmi
fotók a település múltjáról. Miután a képeket kihelyeztük az orvosi váró falaira a lakosok reakciója min-
den képzeletünket felülmúlta.
A fiatalok – mint a kvíz játékokban – arra licitáltak ki ismer fel több Nagykovácsi nevezetességet. Az
idôsebbek szemüveget vettek elô, többen sírva fakadtak, amikor szüleiket, nagyszüleiket, egy-egy rég
elfeledett ismerôst láttak viszont a fotókon. Minden nap újabb arcokat ismernek fel. A régi épületek,
boltok, elfeledett emlékeket elevenítenek fel.
Kerekes Béla bácsit a családi barátság kapcsán 16 éves koromtól haláláig ismertem. A fotózáson kívül
kedvenc idôtöltése a zenehallgatás és a lemezek gyûjtése volt. Rengeteg bakelit lemeze volt, amiket egy
Tesla NZC lemezjátszón hallgatott, sokszor teljes hangerôvel. Idôvel a 36 wattos hangszóróját 50 wat-
tosra cserélte a jobb hangzás érdekében. Emlékszem egyszer (talán 30 évvel ezelôtt történt) vendégség-
ben voltunk Kerekeséknél: Béla bácsi farmernadrágban, kockás ingben teljes „grafton” hallgatta talán
Eric Clapton gitárszólóját. Mi a konyhában nevetve hallgattuk, miközben ô ragyogó arccal kiszólt az
ajtón István fiának: Stefikém! Hallod, hogy sír a gitár!
Kerekes Béla bácsi idén október 20-án lenne 100 éves! A rendelô állandó fotókiállításával – ha szerény
módon is – az ô emlékének adózunk.
Béla bácsi! Nézegetjük a képeket és mi, akik ismertük, halljuk, hogy sír a gitár!
Nyugodjék békében! Köszönjük a fotókat!

Dékány Angella

Segíteni szeretnénk!

2012 júniusában megalakítottuk a Nagykovácsi
Önkéntes Segítôk csapatát, a Linum Alapítvány, a
Magyar Hospice Alapítvány és Nagykovácsi Önkor-
mányzata közremûködésével.
Lelkes  csapat jött létre segítô szándékú helyi lako-
sok körébôl, azzal a céllal, hogy támogatást nyújt-
sunk egyszerû, hétköznapi dolgokban azok számára,
akik valamilyen okból segítségre szorulnak. A segít-
ségnyújtás eseti, ingyenes és bárki fordulhat hozzánk
például olyan estekben...
· amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosá-

hoz, a gyógyszertárba, vagy a szükséges vizsgála-
tokra, kezelésekre (elkísérjük, vagy – sajnos csak
korlátozott esetekben – elszállítjuk);

· ha fizikai állapota nem teszi lehetôvé, hogy a ház-
tartási, házkörüli munkákat elvégezze;

· ha a bevásárlást nem tudja egyedül megoldani;
· ha szükségét érzi egy baráti beszélgetésnek, egy kis

lelki támogatásnak;
· ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül

gondozza és némi szabadidôre, pihenésre lenne
szüksége;

· ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalman-
kénti segítséget igényelne;

· az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segít-
séget igénylô – helyzetek is. Mi a csapatunkkal
igyekszünk a problémákra megoldásokat találni.

Aki szeretné támogatásunkat, vagy ismer olyan
személyt, aki segítségre szorul, kérjük, hívjon minket
a következô telefonszámokon vagy írjon e-mailt:
06-26-389-594, 06-30-557-9384 Jelinkó Ildikó, cso-
port koordinátor I., (jelinkild@gmail.com)
06-20-536-4582 Dr. Jani Ágnes, csoport koordinátor
II. (drjaniagnes@gmail.com)
Bár a megalakulás óta is többen csatlakoztak a cso-
porthoz, továbbra várjuk azok jelentkezését is, akik
szeretnének tagjai lenni a Nagykovácsi Önkéntes
Segítôknek.
Az eltelt közel fél év alatt szerencsére akadt feladata
a csoportunknak: 
Közösségi feladatok közül részt vettünk az új játszó-
tér parkosításában, a szeptemberi „bulifutás" le-
bonyolításában, a kápolna és környékének rendbe-
tételében. Segítettünk az Idôsek Világnapja rendez-
vényen és ott leszünk a karácsonyváró rendezvénye-
ken is.   
Egyéni kérések is jöttek, amik közül a szállítást
tudtuk a legnehezebben megoldani és egyelôre úgy
tûnik – a mostani benzinárak miatt – ez továbbra is
probléma marad. Mindenesetre igyekszünk valami-
lyen megoldást találni a jövôben az ezzel kapcsolatos
anyagi gondokra, mert érezzük, hogy az egyik  leg-
fontosabb segítség éppen a szállítás lenne.
Örülünk, hogy többen kerestek meg bennünket idôs
hölgyek és urak, akik beszélgetésre, társaságra vágy-
tak. 
Akadt félreértés is a segítségnyújtási képességünkkel
kapcsoltban: sajnos nem tudunk folyamatos, napi
rendszeres elfoglaltságot jelentô feladatokat vállalni,
mert tagjaink jó része munkába jár, vagy munkát
keres, illetve a saját családjával kapcsolatos teendôi
vannak. Csak eseti, alkalmankénti, esetleg külön-
leges kéréseket tudunk/megpróbálunk teljesíteni.   
Továbbra is várva kéréseiket, kívánok nagyon szép,
békés Karácsonyi Ünnepeket és megértô-elfogadó
boldog új esztendôt mindenkinek!

Jelinkó Ildikó
NÖS kordinátor, Linum Alapítvány

Áldás békesség
Ezek a szavak és ezek jelentése kavargott a fejemben az új Nagykovácsi Református Templom felszen-
telési ünnepségén miközben hallgattam a beszédeket.
Vallási hovatartozásom szerint református vagyok. Itt kereszteltek meg a kis református templomunkban
45 évvel ezelôtt. Eszembe jutott, hogy nem gyakorlom a vallást, hiszen nem járok templomba. Pontosan
kétszer voltam. A keresztelésemkor és a testvéremért tartott gyászmisén akit szintén ott kereszteltek
meg. Mégis az ember úgy van „kódolva”, hogy nyugtatja lelkiismeretét – ha van – azzal, hogy a min-
dennapokban megfelel a keresztény elvárásoknak.
Tovább gondolkodtam és hiányérzetem támadt.
Hiányoltam valakit errôl az ünnepségrôl.
Valakit, aki sokat tett ezért a református közösségért, akinek fontos volt az új templom megépítése.
Emlékszem a Képviselô-testülethez írt kérelmére, emlékszem a testület egybehangzó támogatására és
emlékszem, hogy áldását kérte mindazokra, akik megszavazzák az ingatlan átadását a templom építés
megvalósítására, és emlékszem, hogy valamiért valamikor fontos volt személye a református
gyülekezetnek.
Kálmán Csaba nem volt ott a templom felszentelésén.
Mint elhangzott magánéleti és egyéb problémák miatt volt kénytelen megválni a gyülekezet vezetésétôl.
Ennyi? Ki ítél? A kollektív gyülekezet? Mi ítélünk vagy a Mindenható?
Valakinek a magánélete számít, vagy a cselekedetei?
Mert ha ôszinte önvizsgálatot gyakorlunk, akkor óvatosabban és megfontoltabban ítélkezünk!
Volt és van min gondolkodnom.

Dékány Angella alpolgármester

Örömmel mondhatjuk el, hogy Nagykovácsiban nemcsak a gyermeklétszám 
növekszik, hanem egyre több szépkorú lakosunkat köszönthetjük. 
Idén negyedik alkalommal szól a köszöntés.

Virág Józsefné

született Pátrik Ilona

november 24 én töltötte be 90. életévét!
A jeles napon Probszt Zsuzsi kolléganômmel látogattuk meg otthonában az ünnepeltet. A köszöntésün-
ket örömmel fogadta, de könny szökött a szemébe, amikor húga Menci néni egy gyönyörû verssel lepte
meg.
Ilonka néni kiváló szellemi frissességgel és jó kedéllyel mesélt fiatalkori élményeirôl, szerelemrôl, és
meglepô tárgyilagossággal az átélt megpróbáltatásokról.
A fürge mozdulatból, ahogy szekrény mélyérôl egy pillanat alatt elôkapta háborúban elhunyt férje
megsárgult katonakönyvét, gyanítottuk, hogy mai napig gyakran megfordul a kezében…
Ilonka néni ma már egyedül él, ellátja magát, takarít, mindennap fôz és csak akkor méltatlankodik, ha
nincs ki elfogyassza a sok általa sütött palacsintát.
Az Önkormányzat nevében további szép éveket kívánok szeretettel!

Dékány Angella alpolgármester

Köszönet 2012 Karácsonyán
Köszönjük az érdeklôdôknek, résztvevôknek
és támogatóinknak.

Külön köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-ával támogatják
alapítványunk tevékenységét, aminek eredményeként a
NAV néhány hete 47.825 Ft-ot utalt át bankszámlánkra.
Kívánunk békét, boldogságot, szeretetet és egyetértést
Mindnyájuknak a karácsonyi ünnepekre, és a következô
esztendô(k)ben is. - Linum Alapítvány vezetôsége
U.i.  Tevékenységünkrôl részletes beszámolót a következô
internet címen találhatnak: www.linumfoundation.eu 



Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.
Dr. Cesko Izabella 06-30-491-6833
Rendelô: 06-26-355-340 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 14.00–17.00   
Kedd: 9.00–12.00 
Szerda: 14.00–17.00       
Csütörtök: 9.00–12.00 
Péntek: 12.00–15.00 

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

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.
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)

December 1.,15. a szombati munkanapokon 
dr. Jakab Erika szabadságon lesz, helyettese 

Cesko Izabella ezeken a napokon 9-12-ig rendel.
December 27-28. dr. Cesko Izabella szabadságon lesz.

December 27. csak dr. Jakab Erika rendel 14-17-ig. 
28-án dr. Jakab Erika rendel 9-12-ig.

2013. január 2. dr. Jakab Erika szabadságon lesz.
Az aktuálisan rendelô doktornô a saját rendelési 
idejében várja a betegeket a saját rendelôjében.

Tanácsadás a Kossuth L. u. 64-ben.
Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731

Budakeszi, Fô utca 179., 
a Polgármesteri Hivatal udvarában.

Rendelési idôn túl 
19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, 

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

Családsegítô Szolgálat:
Kuti Szilvia családgondozó 
06-30-610-4275
Ügyfélfogadási ideje: 

hétfô: 12–16 óráig
kedd: 8–12 óráig
szerda: 12–16 óráig
csütörtök: 8–12 óráig

Gyermekjóléti Szolgálat: 
Vereska Zsuzsa családgondozó
06-30-520-0778
Ügyfélfogadási ideje: 

hétfô: 12–16 óráig
kedd: 8–12 óráig
szerda: 12–16 óráig
csütörtök: 8–12 óráig

CSALÁDSEGÍTÔ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Nagykovácsi, Pók u. 58.

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

Tel.: 06-26-555-055
E-mail: vedono@nagykovacsi.hu

Szerda:
I. körzet
Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-30-6879-758
Szerda
II. körzet
Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védônôi fogadó óra: 8.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-20-988-9521
Hétfô:
III. körzet
Farkasné Gaál Gabriella
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-70-383-9091 

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

(bejárat Kossuth L. u. 58. felôl)
Telefon: 06-26-355-339

Dr. Zsigmond Lívia
Hétfô: 7.30–15 óráig
Kedd: 12–20 óráig
Szerda: 7.30–15 óráig
Csütörtök: 12–20 óráig
Péntek: 7.30–14.30 óráig 

Dr. Jani Ágnes
Hétfô: 9–15 óráig
Szerda: 9–15 óráig
Péntek: 9–15 óráig

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

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

Dr. Kelenföldi Ferenc háziorvos
� 06-30-922-6632; rendelô: 06-26-555-033

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
December 7.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
December 14.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
December 15. szombat

8–12 Dr. Kelenföldi Ferenc
12–19-ig telefonos ügyelet
sürgôs esetben 06-30-922-6632

December 21.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

December 24., 25., 26.
Budakeszi Orvosi Ügyelet 06-23-451-731

December 28.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

December 31. hétfô
Budakeszi Orvosi Ügyelet 06-23-451-731

Január 1. kedd
Budakeszi Orvosi Ügyelet 06-23-451-731

Január 4.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Rendelési idôn túl 19.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ün-
nepnapokon egész nap az orvosi
ügyelethez kell fordulni!
Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Budakeszi, Fô utca 179., a Polgármes-
teri Hivatal udvarában.

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvosok
betegeit az aznap rendelô  orvos fogadja!
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Újszülöttek

Mira Dia, Nikolett, Liza, 

Adél, Vince Bálint

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Fél Károly (83)
(1929. 05. 29. – 2012. 10. 09.)

Fél Károlyné (76)
sz.: Novák Mária

(1936. 08. 03. – 2012. 10. 21.)

Czuczor Ferenc (90)
(1922. 06. 05. – 2012. 10. 28.)

Nagy Julianna (65)
(1947. 04. 03. – 2012. 11. 18.)

Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Megköszönjük mindazoknak, akik 
Fél Károly és felesége Mária

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkban osztoztak.

Családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak akik szeretô édesapám 

Czuczor Ferenc
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,

és mély fájdalmunkban osztoztak. 
Külön szeretnék köszönetet mondani 

a Tûzoltóparancsnokságnak 
és a Katasztrófavédelemnek 

részvételükért és segítségükért.
Czuczor Ildikó és családja

Minden kedves Nagykovácsi Lakosnak 
kellemes karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog új esztendôt kívánunk.
Töltsék az ünnepeket családi körben, 

békességben, szeretetben.
Ne feledkezzünk meg az egyedül élô

szomszédjainkról sem.
Fokozottan figyeljünk rájuk ezekben 

a napokban és  látogassuk is meg ôket.
Jó egészséget és vigyázzanak magukra.

dr. Koltay Angéla
dr. Solynóczki Katalin
dr. Sorbán András
dr. Kelenföldi Ferenc 
Klapkáné Éva 
Probsztné Zsuzsi 
Dékány Angella



KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és isme-
retterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k,
CD-k, CD-ROM-ok, társasjátékok helyben használata és
kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az
Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a
pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyha-
mûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtár-
ban megtalálható 22 féle folyóirat! A régebbi számok hétvé-
gi kölcsönzésére is van lehetôség. Gyermekeknek szóló
folyóiratok. 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
– Felnôtteknek ajánljuk:
Ammaniti, Niccoló: Magammal viszlek
Grylls, Bear: Tûzön-vízen át!
Körkép 2012
Pilcher, Rosamunde: Tengeri szél
Rogan, Charlotte: Mentôcsónak
Vass Virág: Ringass, Amadeus!
– Hangzó Helikon és CD újdonságaink:
Kaláka: Szabó Lôrinc
Rackajam: Gérecz Attila 
Szélkiáltó: Márai
Szalóki Ági: Öröme az égnek, ünnepe a földnek CD
Pál Apostol - könyv és CD egyben
– Gyermekeknek ajánljuk:
Frankel, Alona: Bilikönyv
Lakatos István: Dobozváros
Marék Veronika: Boribon beteg
Nordqvist, Sven: Csetepaté a kiskertben
Parvela, Timo: Ella újabb kalandjai
Vig Balázs: A rettegô fogorvos

� Kedves Gyerekek!
Ismét útjára indul a szegedi Százszorszép Gyermekház
szervezésében a 7 mérföldes csizmában heted 7
határon át Országos Mesevetélkedô, melynek
szervezésében intézményünk ebben az évben is részt
vesz. A játék 6 fordulóból áll. Az elsô 4 forduló helyi
szinten, az elmúlt évekhez hasonlóan az Öregiskolában
kerül megrendezésre. A csapatok jelentkezését köszön-
jük! A jövô januárban induló játékban 6 csapat méri 
majd össze mesebeli tudását. Az elsô forduló 2013
januárjában lesz! A meséket decemberben továbbítjuk
a csapatokhoz.
� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n
megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. � A Nagykovácsi
Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. �
HELYTÖRTÉNETI DVD – Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagyko-
vácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsö-
nözhetô. � Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének emlé-
kére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a
könyvtár nyitva tartási idejében.
� A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyv-
tárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. 
� NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével
magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak,
látogatóinknak. � A WIFI segítségével a saját számítógépükkel
kapcsolódhatnak a világhálóra.

� Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyv-
tárban található „OLVASÓI FÜZETBEN” rögzíthetnek. 
A kölcsönzési határidôt telefonon: 06-26-356-362 és e-mailben:
nkkkozi@freemail.hu címen is meghosszabbítunk.
� A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY
HONLAPJÁN. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen
adunk tájékoztatást személyesen, e-mailben és telefonon is.

Idén is nagyon sok értékes könyvet és folyóiratot kapott a
könyvtárunk ajándékba. 
Köszönjük szépen az adományozóknak!

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Állandó programok:
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 14.00 órakor tartja foglalkozásait.
Találkozások: december 5. és 17.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor könyvklub hölgyeknek, minden 4.hétfôn kihe-
lyezett klubfoglalkozás, melyrôl a klubtagokat e-mail-
ben értesítjük.
December 10-én: William Wharton - Apa
Január 14-én: Bacher Iván - Klétka
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról. A

Klubvezetô: Kalmár Angéla (70/200-4156)

P R O G R A M O K
� Kiállítás Grúziáról – Decemberben a HATOK
Angelus címû kiállítása megtekinthetô a könyvtár nyit-
vatartási idejében, melyen Gaszner Ildikó, Vladár
Csaba, Gerlóczy Gábor, Somogyi Ferenc, Zátonyi
Tibor és Molnár Göb Zoltán munkáit tekinthetik meg a
látogatók.

� Az én pódiumom – December 10-én,
hétfôn 19.00 órától „Teremtô képzelettel a zenében” a
pódiumon: Sáry László zeneszerzô. 
� LUCA napi családi nap – December 8-án szomba-
ton 10.00-13.00 óráig LUCA napjához kötôdô népi
játékok, kézmûves foglalkozások a Nagykovácsi Nagy-
családos csoport szervezésében. Belépés ingyenes.
� JANIKOVSZKY ÉVA: Hányszor mondjam még? –
December 12-én szerdán 17.00 órától Janikovszky Éva
„Ha én felnôtt volnék” és a „Kire ütött ez a gyerek?” Két
mûve a Görbetükör Társulat elôadásában. 
Belépô: 700 Ft/fô, családi jegy: 2000 Ft
� Adventi koncert – December 19-én szerdán 18.00
órától a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola gitár
tanszakának koncertje.

Januári elôzetes:
VViiddáámm  ÚÚJJÉÉVVKKÖÖSSZZÖÖNNTTÉÉSS  
2013. január 4-én pénteken 19.00 órától Szép Bence
Stand Up Comedy humoristájával köszöntjük az új
évet. Belépô: 1300 Ft/fô, elôvételben: 1000 Ft/fô.

���

„Tudod, karácsonykor az
ember mindig hisz egy
kissé a csodában, nem-
csak te és én, hanem az
egész világ, az emberiség,

amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.” 

Márai Sándor

Áldott, békés ünnepeket kívánunk minden kedves
olvasónknak, látogatónknak!

Az Öregiskola munkatársai
Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda

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
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