
A „63”-as jelzésû buszjárat mûködtetésére 2005.
júliusában született egy háromoldalú megál-
lapodás a Gazdasági és Közlekedési Miniszter,
Budapest Fôváros Önkormányzata és Nagy-
kovácsi Nagyközség Önkormányzata között.
A megállapodás tartalma szerint a Budapest
határain kívül történô menetrend szerinti autóbusz-
közlekedés folyamatos biztosítására született és a
szolgáltatóként a Budapesti Közlekedési Rész-
vénytársaság került kijelölésre. A megállapodás

határozott idôtartamú, 2012. április 30. napjáig

érvényes. 

A megállapodás alapján került megkötésre a 2006.
július 20. napján kelt közszolgáltatási szerzôdés,
amely már a Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzata és a Budapesti Közlekedési Zrt. (1072
Budapest, Akácfa u. 15.) között jött létre. A köz-

szolgáltatási szerzôdés szintén határozott idô-

tartamú 2006. július 1. napjától 2012. december

31. napjáig szól. Ez a szerzôdés tartalmazza a
tömegközlekedési hozzájárulás összegét, és annak
KSH szerinti növekedését.
A közszolgáltatási szerzôdés 4 alkalommal került
módosításra, döntôen a tömegközlekedési hoz-
zájárulás összegének növelése miatt az inflációra
tekintettel. 
Az idôközbeni jogszabályi változások a 3 oldalú
megállapodás keretében új szerzôdô félként hozták
létre a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaságot, amely az
Abtv. alapján közlekedés-szervezônek minôsül, és
jogosult átvenni a Fôvárosi Önkormányzat egyes
feladatait, így a helyi járattal közigazgatási határon
kívül végzett személyszállítási tevékenységre
vonatkozó szerzôdés megkötését. Az új három-
oldalú megállapodás elfogadásáról, melyben szer-
zôdô félként már a BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. szerepel, a 2012. május 21. napján
megtartott képviselô-testületi ülésen döntöttek a 
T. Képviselôk [61/2012. (V.21.) számú határozat].
A hivatkozott közszolgáltatási szerzôdésben egy
buszjárat, a „63”-as jelzésû buszjárat, biztosítására
vállalt kötelezettséget az akkori szerzôdô félként
eljáró BKV Zrt.  Nagykovácsi Nagyközség lakosai
ugyanakkor, már 2012. március 4. napjától
igénybe vehetik a „963”-as jelzésû éjszakai busz-
járat szolgáltatásait is. A szolgáltatás-bôvülésre
figyelemmel a közszolgáltatási szerzôdésben
meghatározott közlekedési hozzájárulás mértéke
emelésre került 2012. július 1. napjától a Képvi-
selô-testülete 102/2012. (VI.21.) számú határozat
alapján.
Az éjszakai járat mûködtetésén túl Önkor-
mányzatunk a BKK Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt.-vel folytatott tárgyalások során arra is
ígéretet kapott, hogy a  „63”-as busz vonalán új tí-
pusú buszok beállítására is sor fog kerülni várha-
tóan nyár végén, szeptember elején.
Fentieket figyelembe véve a településünk „tömeg-
közlekedés”-i kérdéseit alapvetôen meghatározzák

a jogszabályok, jelenleg várjuk az új törvényt,
mely a Fôváros és az Agglomeráció közlekedési
viszonyait fogja szabályozni. Addig is, amíg a jog-
alkotók eldöntik a jövôre vonatkozóan az új sza-
bályozás kérdéseit, próbálunk más alternatívákat is
kutatni.
2012. június 29-én, pénteken délelôtt, akik a falu-
ban sétáltak láthattak egy új típusú buszt közleked-
ni, mely busznak nem csak a színe és a mérete volt
eltérô az eddig megszokottól, hanem a külsô szem-
lélô számára nem volt felfedezhetô, DE elektro-
mos üzemelésû jármûvel tettünk próbakört. Bízom
abban, hogy az önkormányzatunk és ezzel együtt a
településünk az élen fog járni a megújuló energiák
bevonása révén a környezettudatos település
mûködés terén. Ezen túlmenôen annak érdekében
dolgozunk, hogy a közlekedési szolgáltatás szín-
vonala a településen élôk elvárásainak megfele-
lôen alakuljon.

Bencsik Mónika
polgármester

Sok szeretettel várjuk 

a falu apraját és nagyját 

2012. augusztus 11-12-én
második alkalommal, 

a hagyományôrzés és teremtés jegyében, 
a Fôtérre és környékére szervezett

NAGYKOVÁCSI BÚCSÚBA.
Kétnapos gazdag program várja 

a gyermekeket és felnôtteket egyaránt
(nagyszínpad a Fôtéren, kézmûves vásár, 

gyermekmûsorok és foglalkoztatók, körhinta, 
céllövölde, zene, tánc stb.). 

Augusztus 12-én vasárnap Ünnepi Szentmise.

„Ez faluközösségünk ünnepe, 
aki csak teheti, ott a helye!”

A kétnapos rendezvényt Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata Képviselôtestületének anyagi 
támogatásával a Nagykovácsi Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezi az Öregiskola Közösségi
Ház és Könyvtár közremûködésével.

JÖN-JÖN-JÖN-JÖN
10. Nagykovácsi 

Mûvészeti Találkozó 
augusztus 31., szeptember 1-2.

Összefoglaló a „63”-as busz üzemeltetésére
vonatkozó megállapodásokról

Szépkorúak köszöntése

„Nemes szép élethez nem kellenek 
nagy cselekedetek csupán
tiszta szív és sok-sok szeretet!„

(Pázmány Péter)

Egy hosszú élet munkája elismerést és tiszteletet
érdemelnek, amelynek meg kell nyilvánulnia a
társadalom a közösségek részérôl.
Magyarország Kormánya köszönti a 90 év feletti-
eket, amelyhez jubileumi okirat és juttatás jár.
Nagykovácsi Önkormányzata csatlakozott ehhez a
kezdeményezéshez és nagy öröm számunkra,
hogy csaknem minden hónapban személyesen
köszönthetünk szépkorúakat településünkön.
Júniusban néhány nap eltéréssel ünnepelte 
90. születésnapját 
Czuczor Ferenc és Mladenecz Józsefné, Juliska
néni.
A családi körben megtartott megemlékezések
nagyon jó hangulatban sok nevetéssel teltek.
Hála a sorsnak, mindketten jó egészségi állapot-
ban vannak.
Feri bácsi még nagy sétákat tesz.
Idônként a buszra is felül és váltig állította, hogy
ô 50 évesnek érzi magát.
Dédunokáit meglátva mindig széles mosoly jele-
nik meg az arcán.
Juliska néni az utóbbi idôben már csak a kertben
sétálgat.
Ebéd után nagyokat alszik, és szeretettel mesél
családjáról unokáiról, állatszeretetérôl.
Az Önkormányzat nevében további jó egészséget
kívánok mindkettôjüknek, szeretettel:

Dékány Angella 
alpolgármester

CROSSKOVÁCSI – a rajtnál
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Ebben a részben a hatósági ellenôrzés szabályaival
ismertetem meg Önöket. 
A közigazgatási hatósági ügyek körébe tartoznak –
egyebek mellett – mindazon ügyek, amelyekben a
hivatal az ügyfelet érintô hatósági ellenôrzést
végez. 
A jogszabályi rendelkezések, illetve a közigaz-
gatási határozatban megállapított jogok, valamint
a kötelezettségek hatályosulása alapvetôen az érin-
tett ügyfelek (természetes és jogi személyek)
önkéntes jogkövetô magatartás útján megy végbe.
Ugyanakkor az érintett személyek önkéntes
jogkövetô magatartására való hagyatkozás ön-
magában nem elegendô, ezért elengedhetetlen a
hivatal hatósági ellenôrzési tevékenysége,
melynek révén egyfelôl kiszûrhetôk a szabályta-
lankodók, a jogi és a hatósági elôírásokat
megszegô személyek, másfelôl pedig a hatósági
kontroll preventív hatással az önkéntes jogkövetô
magatartásra sarkall. 
A hatósági döntések esetében a hatósági ellenôrzés
megindításának feltétele az adott határozat végre-
hajthatósága. Fôszabály, hogy a határozat jogerôs
legyen, illetve az ettôl függetlenül azonnal végre-
hajtható határozatok esetében az önkéntes
jogkövetés elmaradása – az adott határozatban
foglaltak végre nem hajtása – a közigazgatási
eljárás kikényszerítô fázisát, a végrehajtási
eljárását vonja maga után. 
A közigazgatási eljárásról szóló törvény (további-
akban: Ket.) a hatósági ellenôrzésnek több fajtáját
is megkülönbözteti. A hivatal az ellenôrzés
során: 
- az ügyféltôl jogszabályban meghatározott ada-

tok – idôszakos, vagy folyamatos – szolgálta-
tását kérheti;

- iratok bemutatását kérheti;
- egyéb tájékoztatást kérhet;
- helyszíni ellenôrzést tart.
A fenti ellenôrzési fajtákon belül a legmegha-
tározóbb a helyszíni ellenôrzés. A helyszíni ellen-
ôrzés sikeres lefolytatásnak fontos feltétele, hogy
az ellenôrzési tevékenység helyszínéül szolgáló
épület, üzlet, telephely, egyéb építmény, telek, stb.
tulajdonosa (bérlôje, haszonélvezôje, stb.) vagy
annak alkalmazottja, családtagja, illetve más ott
tartózkodó személy ne akadályozza, ne hátráltassa
az ellenôrzési tevékenységet. Garanciális jelen-
tôsége van az ellenôrzési jegyzôkönyv elkészí-
tésének, amely az eljáró hatóságnak minden eset-
ben kötelezettsége.   
Amennyiben az ellenôrzés során megállapítást 
nyert, hogy az ügyfél a jogszabályba, illetve a
határozatban foglaltakat megsértette, a hivatal az
ügy körülményeire figyelemmel: az ügyfelet
figyelmezteti, hivatalból eljárást indít, vagy más
hatóságnál eljárását kezdeményez. 
Az ellenôrzést én nem szükséges rossznak,
hanem fontos kontrollnak tekintem, még akkor
is, ha ezzel, mint jegyzô nem leszek népszerû.
Az ellenôrzések közül elsôsorban az adóhatósági
tevékenységet emelném ki, azon belül is az
adóvégrehajtást, mely sajnos a korábbi években
igencsak akadozott, legalábbis szerintem nem
fordítottak rá kellô figyelmet. 
Úgy gondolom, hogy a következetes végreha-
jtási gyakorlat folytatása különösen fontos az
adófizetési morál javítása céljából. Ennek
érdekében például az adóhatóság felvállalja, azon
– az irodából is megtehetô – végrehajtási cselek-
mények indítását, mint a letiltás, az inkasszó, a
gépjármû forgalomból való kivonásának kez-
deményezése. Itt jegyezném meg, hogy fizetési ha-
lasztás, valamint  részletfizetési könnyítés, minden
esetben kérhetô. A méltányossági ügyeknél igyek-
szünk kellô figyelmet fordítani az ügyfeleinkre.
Külön rendszeresített nyomtatvány készült azon
ügyfeleink részére, akik átmeneti, vagy esetlege-
sen folyamatos fizetési nehézségekbe kerültek.

Indokolt esetben az Art. 134.§ alapján sor kerülhet
az adó mérséklésére, esetleges elengedésére is. 

Az építéshatósági területen az ellenôrzés során a
legnagyobb gondot a 2008-tól szinte folyamatosan
változó anyagi jogi jogszabályi környezet változá-
sai jelentik. Jelenleg is folyamatban van az OTÉK
és a kapcsolódó kormányrendeletek átfogó mó-
dosítása. Az idei évben nagyobb gondot fordítunk
a rendszeres helyszíni ellenôrzésekre, a kikö-
tésekkel kiadott építési engedélyek, a feltételekkel
kiadott használatbavételi engedélyek „utóvizs-
gálatára”, vagy például az elôírt fa- és növény-
telepítésekre. 

Különösen fontos ellenôrzési terület a közterület
használati engedélyek nyomon követése, ezért a
következô részben többek között ennek menetérôl,
szeretném majd Önöket tájékozatni. 
Továbbra is várom észrevételeiket, az ügyintézés
menetével kapcsolatban felmerülô kérdéseiket, és
kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. 
Tisztelettel: 

Tóthné Pataki Csilla
jegyzô

Tájékoztató a Nagykovácsi víziközmû 
beruházási terv módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete 2012. január 12-i ülésén fogadta el,
Nagykovácsi víziközmûveinek 2012. évi beruházási elôtervét.
Ebben szerepelt a Rácski telepi szennyvíz és végátemelô gépészeti felújítása, tervezése és engedé-
lyeztetési, kivitelezési terve becsült költségen: 44.500.000 Ft értékben.
A 2012. június 21-i testületi ülésen a képviselô-testület az év eleji állapot után felmerült változtatások,
egyeztetések miatt a beruházási terv tervezett munkálatai között szükségessé vált átcsoportosításról dön-
tött. A fenti beruházás 2012-ben elmarad, mert a KEOP pályázat beadásával az Önkormányzat a
település teljes szennyvízelvezetését kívánja megoldani.
Elkészülnek azonban az Önkormányzat által 2012-re útfelújítások elôtti, illetve egyéb szakmai ok miatt,
az ivóvíz ellátó hálózaton és szennyvíz hálózaton elvégzendô felújítások, átépítések:
– Így a Lombos utca Kaszáló utca és Virágos sétány közötti szakasza, melyre a majd 10 éve elkészült

a területfejlesztés kapcsán az útépítési terv, amely elôtt a szennyvízelvezetô hálózaton elvégzendô
felújításokra és átépítésekre kerül sor. Az útépítést megelôzôen kiépítendôk a hiányzó vízbekötés beál-
lások és a szennyvízelvezetô hálózat (gerincvezetékek és bekötés beállások).

– A Nagyszénás utcai ivóvíz körvezeték szakasz megépítésének tervezési és engedélyeztetési eljárásá-
nak lefolytatása, mert az ivóvízellátás biztonságának és minôségi javításának érdekében javasolt a
Nagyszénás u. 11-13. elôtt végzôdô gerincvezeték összekötése a Sport utcában húzódó DN 100-as
gerincvezetékkel.

– A Tinódi utca (Akácfa köz–Telki út között) szennyvízcsatorna átépítés és kivitelezés. A 2011-ben
kiadott vízjogi létesítési engedély alapján, közbeszerzési eljárást követôen kerülhet sor a régi csatorna
kiváltására, 266 m hosszon a gerincvezeték megépítésével és a csatlakozó házi bekötések átépítésével.
Ezzel együtt az ivóvíz hálózat szükséges felújítása is megtörténik.

– A Hóvirág utca oldalirányú megsüllyedésének stabilizációs kiviteli terve, mert problémát okoz az az
útsüllyedés, amely a csatorna nyomvonalán alakult ki, de nem a szennyvízcsatorna meghibásodásának
következtében. Ennek helyreállítására stabilizációs kiviteli terv készítése szükséges.

– A Séta utcai ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezése, melyre egy 2011. évi vízjogi létesítési

engedély alapján, közbeszerzési eljárást követôen kerülhet sor a 429 méter vezetékszakasz
megépítésére.

– A Kálvária-dombi ivóvíztározó medencék biztonságos leürítésének megoldása, tervezése, engedé-
lyeztetése. Az itt lévô 2 db egyenként 500 köbméteres ivóvíztározó medence leürítése, illetve
üzemzavar esetén a medencék túltöltésébôl eredô víz elvezetésére kiviteli terv készíttetése és engedé-
lyeztetése a végleges megoldás kialakítása érdekében.

– Útburkolat süllyedések helyreállítása az ivóvíz- és csatornavezetékek nyomvonalán bekövetkezô 
hibák helyreállítása.

– Az Önkormányzat Nagykovácsi területén mélyfúrású ivóvíz kút fúrására, kialakítására, a KTVF ál-
tal kiadott vízjogi engedéllyel rendelkezik, 2013. április 30-ig. Ezen engedély birtokában kerülhet sok
a kivitelezési munkák megpályáztatására, a kivitelezôk kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében.
A kút kialakítását követôen szükségessé válik a telepítendô szivattyú elektromos energiaellátásának
biztosítása érdekében trafóállomás és elektromos ellátó vezeték kiépítése. Az új mélyfúrású kutat a
meglévô ivóvíz ellátó rendszerhez kell csatlakoztatni, az ehhez szükséges gépészeti, elektromos és
egyéb csatlakozó építményekre vonatkozó tervek elkészítése és engedélyeztetése. A mélyfúrású ivóvíz
kutat csatlakoztatni kell a meglévô ivóvíz hálózatra. Az elkészített tervdokumentációk alapján szük-
séges építési, szerelési (gépészeti, elektromos, irányítástechnikai) feladatokat kivitelezni.

– A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások költségei is tervezésre kerültek.
– A módosított beruházási tervben elôre nem tervezhetô értéknövelô munkákra is sor kerül a

Nagykovácsi Önkormányzat és a Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. között létrejött együttmûködési
megállapodás alapján.

Fentiek alapján víziközmûvekre fordított nettó összeg: a 2012-re elfogadott beruházási terv

alapján 96.984.500,– Ft.
Dér Zsuzsanna

képviselô, FEB elnök

Az ügyintézés menetének ismertetése 10.

A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati
oldalalak elôzô számait megnézheti a 

www.nagykovacsi.hu oldalon: 
További menük

Önkormányzati hírek
Böngészôben megjelent hírek



Június 21-én munkaterv szerinti testületi ülésen a
képviselôk elfogadták önkormányzat intéz-
ményeinek módosított Alapító Okiratát, melyet
a törvényi változások indokoltak.
Az Önkormányzati Törvény változása 2012. 
december 31. napjával a többcélú kistérségi tár-
sulások megszüntetésérôl döntött, ugyanakkor
lehetôséget biztosítva az önkormányzatoknak az
új önkéntes társulati együttmûködés létre-
hozására. A Képviselô-testület egyetértését nyil-
vánította ki a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú
Kistérségi társulás jogutód nélküli megszün-
tetésérôl. Döntött a jelenlegi társulásból ez év 
december 31-vel történô kilépésérôl, valamint 
arról, hogy amennyiben Nagykovácsi Önkor-
mányzata számára a kedvezô feltételek biztosítva
lesznek, 2013. január 1. napjától Budaörs Kis-
térségi Társuláshoz kíván csatlakozni.
Az Általános Iskola további bôvítése mellett
kötelezte el magát a testület a tetôtér beépítése,
az aula létesítésére és akadálymentesítésére
vonatkozó engedélyezési eljárás megindításá-
val. Reményeink szerint ilyen célokra, a 2014-ig
tartó uniós pénzügyi ciklusban lesznek még pá-
lyázatok, amely a kivitelezés sikerét garantálná.
A Nagykovácsi Település Üzemeltetési Kft.
(NATÜ) 2012. július 1-vel megkezdi mûkö-
dését. A képviselôk határozatban döntöttek az
ügyvezetô és a Kft. könyvvizsgálójának díja-
zásáról, a Kft.-vel kötendô bérleti szerzôdésrôl, a
Kft.-nek nyújtandó tagi kölcsön összegérôl és a
Felügyelô Bizottság tagjainak személyérôl.
A testület a 11104 jelû út csapadékvíz elvezetô
rendszerének korszerûsítése címû közbe-
szerzési eljárást eredményesnek és érvényes-
nek nyilvánította. A kivitelezést végzô nyertes
pályázó a Hajdú és Társai Kft. Ezzel elindul a
Tisza Kastély melletti vízelvetô árok befedése,
amely végre a gyalogos közlekedést fogja meg-
oldani a Kossuth utca és a Sebestyén dombi
település rész között.
Jóváhagyta a testület a Víziközmû Kft. 2012.
évi beruházási terv módosítását. Errôl Dér
Zsuzsanna FEB elnök részletes írásos beszá-
molóban tájékoztatja az olvasókat. [2. oldal]
Meghatározásra kerültek az önkormányzat tu-
lajdonában álló forgalomképtelen beépítetlen
területek bérbeadás esetén alkalmazandó
díjtételei.
Támogatta a testület Dr Jani Ágnes fogorvos
rendelési idejének módosítását, támogatta
továbbá a Budakeszi Rendôrôrsnek nyújtandó
24.800 Ft összegû egyszeri támogatást járôr
gépkocsi javíttatására.
Hozzájárultak a képviselôk a támogatási szerzô-
dés módosítására a zenei Alapítvány kérésének
megfelelôen.
Nagykovácsi külterületi gyümölcsösben gazdál-
kodó kérelmét vitatták meg hosszasan a dön-
téshozók, amely az adott ingatlanon gyümölcs-
tároló építésének támogatására vonatkozott.
Mivel az adott ügyben egyedi esetrôl van szó és je-
lenleg építéshatósági eljárás indult, ezért a testület
álláspontja az, hogy ebbe a folyamatba nem tud és
nem is kíván állást foglalni. A képviselôk mér-
legelni fogják a kárpótlási területeken gazdálkod-
ni kívánó lakosok ilyen irányú elképzelését, de
csakis egységes és elôre szabályozott módon.
Hosszú évekre visszanyúló kisajátítási per lezáró
folyamata hogy Bírósági ítélet alapján önkor-
mányzatunknak kiegészítô kártalanítási összeget
kell megfizetnie bruttó 3 millió Ft összegben.
A BKV-val 2006-ban megkötött közszolgál-
tatási szerzôdésünk ez év utolsó napján jár le.

Jelenlegi szerzôdésünket módosítani volt szük-
séges, mert március 4-tôl a szolgáltató éjszakai
járatbôvítést hajtott végre. Ez havi szinten 
majd 90.000 Ft plusz költséget jelent közsé-
günknek. Jó hír hogy a polgármesterrel folyta-
tott tárgyalások eredményeként szeptembertôl
2 új korszerû autóbusz fog közlekedni Nagyko-
vácsiban.
A Nagykovácsi Extrém Sportegyesület „Brin-
gapark” létrehozását kezdeményezte a murva-
bánya területén. A terület, részben önkormány-
zati részben a Pilisi Parkerdô tulajdona, ezért az
elmúlt idôszakban több egyeztetés történt a felek
között sajnos nem sok eredménnyel. A Képviselô-
testület úgy döntött támogatja az egyesület kérését
kerékpáros park létrehozására és kezdeményezi a
volt murvabánya önkormányzati tulajdonba
vételét. Csereingatlanként az erdôterületen fekvô
önkormányzati tulajdonú földrészletet jelöli meg.
Határon túli megkeresés alapján döntés
született Nagykovácsi és a szlovákiai Andód
község testvérvárosi kapcsolatáról.
Támogatta a testület a „legszebb települést” be-
mutató televíziós kisfilmben való részvételünket,
és szeptemberben két napos Sörfesztivál megren-
dezését településünkön.
A Képviselô-testület minden év augusztus 20-án
adja át a Nagykovácsért Emlékérmet és a Nagy-

kovácsi Díszpolgára kitüntetéseket. Az idei díja-
zottakat titkos szavazással megválasztotta tes-
tület.

Döntés elôkészítô Ügyrendi Bizottsági ülés június
18-án, Pénzügyi Bizottsági ülés június 21-én volt.
Víziközmû Felügyelô Bizottsági ülés június 28-án
lesz. A Képviselô-testület július 13-án várhatóan
rendkívüli ülést tart.
Minden Nagykovácsi lakosnak jó pihenést és
szép nyarat kívánok!

Dékány Angella 
alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület 
júniusi munkájáról
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Bemutatkozás
Tisztelt Olvasó!
Ezúton szeretnék bemutatkozni, mint a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. Ügyvezetôje: 
Farkas Péter vagyok, 55 éves az építés, felújítás és épületüzemeltetés területén nagy és sokrétû tapasz-
talattal rendelkezô okleveles építômérnök. Ismeretanyagom felöleli az építmény fajták széles spektru-
mát, az ezekhez tartozó jogi, hatósági és szabványi elôírásokat. Rendelkezem magasépítési mûszaki el-
lenôri és felelôs mûszaki vezetôi jogosultsággal.
Nagyfokú gyakorlatom van építés-kivitelezésszervezésben (ebbôl diplomáztam), van vezetôi és éves
költségvetés készítési tapasztalatom. Közel 15 évet töltöttem el vezetôként egy országos ingatlanál-
lománnyal (mint egy 300 000 m2) rendelkezô vállalatnál, ahol feladatom a napi üzemeltetés irányítástól
az eszközbeszerzésen át, az energiagazdálkodásra, a felújítási-, és beruházási munkák szervezésére,
irányítására és visszaellenôrzésére terjedt ki. 
A NATÜ Kft. 2012. július 1-vel kezdi meg mûködését az intézményektôl átvett munkatársakkal.
Elsôdleges feladata a jövôben is az intézmények napi üzemeltetési, karbantartási, állagmegóvási fela-
datainak ellátása valamint a település közterületeinek gondozása, szépítése. Bízom benne, hogy egy
aránylag rövid helyzetfelmérés után – a versenyszférában gyûjtött közel 30 éves tapasztalat alkalmazásá-
val – e tevékenységeket a képviselôtestület elvárásaiban megfogalmazott céljainak megfelelôen
hatékonyabban az Önök minél nagyobb megelégedésére tudjuk ellátni. A jövôben szeretnénk Önök felé
is nyitni különbözô szolgáltatásokkal, napi életük könnyítésére, környezetük ápolására.
Ezen szervezeti átálláshoz kérem megtisztelô bizalmukat, segítségüket. 

Köztisztviselôk napja 
A köztisztviselôk napját 1997 óta minden év július 1-én ünneplik Magyarországon. 
A köztisztviselôk napi munkája kiemelten fontos, hiszen az ô munkájukon keresztül ítélik meg az
állampolgárok a hivatalt, de a hivatal, illetve sok esetben az önkormányzat tevékenységét is. 
A folyamatos jogszabályváltozások, a társadalmi elvárások, az egyre növekvô feladatok, amelyekhez
többletforrás nem társul, komoly felkészültséget, elkötelezettséget és munkavégzést kívánnak meg a je-
lenkor köztisztviselôitôl. 
A szolgáltató, ügyfélbarát hivatal kialakítása céljából közel egy éve kialakított hivatali struktúra
véleményem szerint bevált, a kollegáim az ismert körülmények között is igyekeznek helytállni, ezért
mindnyájuknak ezúton is köszönöm a munkájukat. Lassan hagyománnyá válik, hogy ezen a napon
az arra érdemes köztisztviselôk elismerést kapnak. Idén három köztisztviselô részesült jegyzôi dicséret-
ben: Pappné Molnár Afrodité, Baráthné Nagy Judit és Képes Imréné. Ezen a napon köszöntjük a 
„jubiláló” kollegákat is, idén 10 éve dolgozik körünkben Bencsik Mónika polgármester és Balzó Edina. 
Az „ünneplés” munkaértekezlet keretében zajlott június 29-én. Tájékoztatást kaptunk a várható szer-
kezeti átalakításokról, „kielemeztük” a köztisztviselôkre vonatkozó új törvényi elôírásokat és nem utol-
só sorban a csapatépítésrôl is szó esett. Közeledünk az általunk még az ÁROP pályázat keretében meg-
fogalmazott és kitûzött cél felé: 
„Célunk olyan egységesen fellépô, szellemében és megjelenésében rendezettséget mutató hivatal
megteremtése, melyet a stabilitás jellemez és az emberi kapcsolatokat helyezi elôtérbe.” 

Tóthné Pataki Csilla  jegyzô

Bedô István képviselô 
halálának 

1 éves évfordulóján 
mécses gyújtása mellett 

emlékezett meg róla  
a Képviselô-testület.

Bencsik Mónika polgármester



� Adócsoport 06-26-389-327 

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

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

Tisztelt Adózók!

Földhivatali nyilvántartás, címváltozás bejelentése adózói köte-
lezettség, nem teljesítés esetén az ART szankcionálja.
Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy a bevallás benyújtására ren-
delkezési határidô lejárt, aki bevallási kötelezettségét felszólításunk el-
lenére nem teljesítette mulasztási bírság kiszabására számíthat.
Hátralékkal rendelkezô Adózók esetében 2012 június elején értesítôt
küldtünk ki.
Aki ennek ellenére tartozását nem rendezte, vagy észrevétellel nem ért,
azok számára fizetési felszólítást küldünk ki, nem teljesítés esetén
megindítjuk a behajtási eljárást.
A behajtás során az ART felhatalmazása alapján alkalmazhatjuk a bírósá-
gi végrehajtásról szóló tv. rendelkezéseiben foglaltakat.
Különbözô adónemekben a beadott bevallások feldolgozása után
szúrópróba szerûen az adócsoport ellenôrzéseket fog lefolytatni.
Az ellenôrzések fajtája lehet helyszíni ellenôrzés, vagy lehet úgy nevezett
egyszerûsített ellenôrzés, melyet e rendelkezésre álló adatok alapján foly-
tatnak le munkatársaink.
Az ellenôrzés megkezdéséig amennyiben korábban benyújtott bevallá-
saikban hibás adatokat, értékeket tüntetett fel, alanyi  jogon  jogosult ön
ellenôrizni, amennyiben ezzel a lehetôséggel nem élnek, úgy Hivatalunk
fogja a kötelezettséget megállapítani ellenôrzés keretében, ebben az
esetben adóbírságot is megfogunk állapítani.
Az ellenôrzési értesítôt kézhezvételét követôen adózónak önellenôrzési
jogosultsága már nincs.

Általános tájékoztatás: adózással kapcsolatos minden változást még
akkor is, ha Hivatalon belül be is lett jelentve az adóhatósághoz a
rendszeresített nyomtatványon 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 nyújtotta be.
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgalmi
adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak kell
beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy
bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terhelni az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról letölthetôk .
Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelentési
kötelezettség a  helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell benyúj-
tani a tulajdonosnak.

Tájékoztatás a súlyos mozgáskorlátozottak gépjármûadó-
mentességével kapcsolatos kormányrendelet változásáról

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl
szóló -2011. július 2-tól hatályba lépett – 102/2011(VI.29) Korm. ren-
deletet az egyes kor. Rendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedô képességének vizsgálatával összefüggô módosításáról

szóló 61/2012.(II.30.) korm rendelet 2012.márc.31-i hatályba lépéssel mó-
dosította.
A Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdés a) pontja szerint súlyos mozgáskorlá-
tozott személy 2012. már. 30-át követôen – beálló, vagy beállt egészség
romlás következtében, vagy korábbi idôponttól fennálló egészség romlás
szakhatóság által megállapításának hivatkozott idôpontot követô
kezdeményezése esetén – az, aki

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. Törv. 23.§ (1) bekezdés  e) pontja alapján
mozgásszervi fogyatékosnak minôsül, vagy f) pontja alapján halmo-
zottan fogyatékosnak minôsül és halmozott fogyatékosságai közül
legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, 

b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi pótlékra
jogosító betegségekrôl és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.12.)
ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatáro-
zott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedô személy, vagy aki a
P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben
szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül
legalább az egyik mozgásszervi eredetû fogyatékosság, 

c) A korm. rendelet  8/a § szerinti minôsítési rendszer szerint a köz-
lekedôképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben
ez az állapota várhatóan legalább 3 éven át fennáll.

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye- gépjármûadó-mentesség megál-
lapításához kapcsolódóan -2012.  március 30-át követôen indult sza-
khatósági eljárás során kiállított 

- elsôdlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértôi
szerv) által a közlekedô képesség minôsítésérôl kiadott szakvéle-
mény-másolattal míg 

- másodlagosan a FOT. Szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi)
megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás
alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény
másolattal, vagy

- Mr. 3 számú mellékletében meghatározott  igazolás-másolattal igazol-
ható.

Az elôzôekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkezô ügyfél a köz-
lekedô képesség minôsítését elôsegítô, rendelkezésére álló orvosi doku-
mentációval és egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti Okmányirodánál
kérelmezheti a súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását.
A Kor. rendelet átmeneti rendelkezései alapján 

- a MÓD. Korm. rendelet hatályba lépését megelôzô napon a (2012.
március 30-án hatályos) 7.§ ac) alpontja szerinti-szakértôi szerv által
az egészségkárosodás minôsítése során kiadott – szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás a a hatályossági idején belül, de legkésôbb
2012. szeptember 15-ig használható fel (Korm. rendelet 14/A. §(1)
bek.)

- A 164/1995.(XII. 27.) Korm. rendelet alapján 2011. július 1-ig kiadott
orvosi szakvélemény („7 pontos igazolás „) annak hatályossági idején
belül, legfeljebb 2012.  december 31-ig használható fel (Korm. ren-
delet 14.§ (4) bek.)

az adómentesség érvényesítéséhez. Ez azt is jelenti, hogy a szakértôi 
szerv hivatkozott véleménye alapján 2012. szeptember 15-ig, míg az ún.
„7. pontos igazolás” alapján 2012. december 31-ig jár a gépjármûadó-
mentesség.
A Kor. Rendelet szabályaiból következôen a 2013 évtôl az un. „7 pontos
igazolással” , illetôleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. §
ac) alpontja szerint szakértôi szerv által kiadott szakvéleménnyel ren-
delkezô személyek nem tekinthetôk súlyos mozgáskorlátozottnak, így
gépjármûadó- mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek
továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre a szakértôi szervnél
(2012. év végéig) a közlekedô képességük minôsítése céljából vizsgála-
ton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorláto-
zottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Ha a „régi
gazolással„ rendelkezô személy felülvizsgálaton csak 2012. december
31-ét követôen vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerûen az új
igazolás kiállítását követô hónap 1. napjától jár.

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

Ügyfélszolgálat: Gróf Andrea, 110 mellék; grof.igazgatas@nagykovacsi.hu
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Azon adózók esetében akiknek adó tartozása gépjármûvük éves
adótételét meghaladja idén is kezdeményezni fogjuk gépjármûvük forga-
lomból kivonását.

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

� Építéshatóság

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

A 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet  1. melléklete alapján a) „6,0 m épít-
ménymagasságot meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-
elvezetô létesítése,
b) meglévô építményben égéstermék-elvezetô létesítése, ha emiatt az
építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg
kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erôsíteni” egysze-
rûsített építési engedélyezési eljárásban engedélyezhetô. 
A rendelet szerint a) „a 6,0 m építménymagasságot nem meghaladó, új,
önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezetô létesítése, b) meglévô épít-
ményben égéstermék-elvezetô létesítése, ha annak megvalósítása nem
jár a meglévô építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításá-
val, megerôsítésével”, bejelentés köteles tevékenység, a tevékenység
egyidejû megkezdése mellett.
A fentiek mind az épített, mind a szerelt égéstermék-elvezetôk
létesítésére egyaránt vonatkozik.
Ezek létesítését azonban a Magyar Kémény Kft-vel is engedélyeztetni
kell, majd az elkészült égéstermék-elvezetô megfelelôségérôl helyszíni
szemle során megfelelôséget tanúsító szakvéleményt kell kiállíttatni.
Az ún. turbós, azaz zárt égésterû készülékek alkalmazására, illetve azok
égéstermék elvezetôjének létesítésére a 253/1997. (XII.20.) Kormány-
rendelet (OTÉK) 74. és 80.§-ban foglaltak is kötelezôen betartandóak.
Ezek alapján „a tüzelô, energiatermelô berendezések gáznemû égéster-
mékét – a 80.§-ban foglaltak kivételével – a tetô fölé, szabadba kell
kivezetni. E célra égéstermék-elvezetôt (kéményt, füstcsatornát) kell ter-
vezni és megvalósítani a vonatkozó elôírások, tovább a (2)-(8)
bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével.
A (6) bekezdés alapján „az égéstermék-kibocsátás helyét és magasságát
úgy kell meghatározni, hogy az a környezetet szikrával, pernyével, füsttel
ne veszélyeztesse, a levegôt a megengedett mértéken felül ne szennyez-
ze.
A 80. § (1) kimondja, hogy „homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni –
a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- építmény, építményrész homlokzatán
nem lehet.”
A (2) bekezdés szerint „homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthetô
– ha a kivezetési helytôl mért 10,0 m távolságon belül nincs épület – e ren-
delkezés hatálybalépését megelôzôen használatba vett, meglévô 
a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán,
b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfûtô (6 kW-nál na-
gyobb hôteljesítményû) és vízmelegítô (együtt vagy külön) gázfogyasztó
készülék homlokzati kivezetésének tengelyétôl mért 2,0-2,0 m-es sávban
a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton
szellôztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs. 
Tehát homlokzati kivezetésû (ún. parapetes) fûtôkészülék csak meglévô,
2008. szeptember 12-e elôtt kiadott használatbavételi engedéllyel ren-
delkezô épületekben alkalmazható. Új épületek esetén, amikor lehetôség
van kémény építésére, ilyen égéstermék elvezetés alkalmazása jogsza-
bályellenes, tehát szabálysértési bírság, illetve bontási kötelezés a követ-
kezménye.  

Tóthné Halász Hedvig  
építési fôtanácsos 

� 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 
Gróf Andrea, 110 mellék, grof.igazgatas@nagykovacsi.hu
Kovács Györgyné, 128 mellék; ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 120 mellék; zakaly.igazatas@nagykovacsi.hu

Zárójelentés a tüdôszûrésrôl
A tüdôszûrésnek napjainkban is fontos szerepet tulajdonítanak a szakor-
vosok.
Tekintettel arra, hogy Budapest az ország tuberkulózissal legfertôzöttebb
területei közé tartozik, valamint a speciális adottságokra (agglomeráció,
ingázás, betelepülés stb.) fontos, hogy Pest megyében is történjenek
szûrések. A TBC-n kívül más légzôszervi betegségek felfedezésére is sor
kerülhet a tüdôszûrés során (COPD, asthma, emphysema, daganatok).
Nagykovácsi Nagyközségben a tüdôszûrés 2012. 06. 18. és 26-a között
került lebonyolításra. A megtartott ajánlott tüdôszûrés számszerû ered-
ménye az alábbiak szerint alakult:
Megjelentek száma 

2010. évben: 1.490 fô
2011. évben: 1.658 fô
2012. évben: 1.489 fô

� Önkormányzati Osztály

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

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Ihászné Lovász Mária,126 mellék; palyazat@nagykovacsi.hu
Kis Benjámin településmérnök, 117 mellék; muszak@nagykovacsi.hu
Sümegi Zoltán településmérnök,129 mellék;

településmernok@nagykovacsi.hu

Kedves Olvasók!
Tájékoztatni szeretném, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Képviselô-testülete megalkotta a 18/2012.  (IV.25.) számú rendeletét az
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról.
A rendelet II. részében nevesítettek az egyes tiltott, kirívóan közösségel-
lenes magatartások, amelyek a korábbi szabálysértési tényállásokat
foglalják magukba.
A jogszabályi változásokat követôen, országosan emelkedtek a kiszab-
ható helyszíni bírság összegek.
A 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedô helyszíni bírság összeg, 5.000 Ft-tól
50.000 Ft-ig terjedô határig változott, illetve a jogsértés esetén 150.000
Ft-ig terjedô közigazgatási bírság kiszabásának van helye – amely bírság
ismételten is kiszabható.
Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is
szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. A mostani kedvezô
idôjárás miatt már el kell kezdeni az ingatlanok gaz és gyommentesítését. 
Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így sokak nyu-
galma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt.
Nagykovácsi Önkormányzat Képviselô testületének 3/2002. (II.14.). sz.
Kt. rendelete egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi, joggal
számíthat helyszíni bírságra, vagy közigazgatási bírság kiszabására a
hétvégén is. 

15. §
(1) A község belterületén belül tilos 

hétköznap 19.00-7.00 óráig, 
szombaton 16.00 órától hétfô 7.00 óráig:

- akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és
egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet sértô zaj
okozása,

- erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység,
- zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép,

stb.) végzése.
Községünkben a közterületek ezen belül a zöldfelületek- az ingatlanon
lévô növényzet
karbantartása sok esetben kifogásolható. A fenti állapotok felszámolása
érdekében kérek minden ingatlan tulajdonost, használót hogy az ingat-
lanát és az elôtte lévô közterületet tartsa rendben. 
Nagyon fontos, hogy az ingatlan elôtti árok folyamatos karbantartása
is megtörténjen!
Látható, hogy a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadékvíz elve-
zetése problémát okoz a gondozatlan, tisztítatlan árkokban több okból is. 
Egyrészt, mert a víz a felhalmozódott növényi és más hulladék miatt fel-
torlódik, valamint az átfolyás képtelen (betemetett, beszakadt, eltömôdött)
árkok mellett a víz elönti az utakat és ingatlanokat.
A leírtak miatt az árokrendszer karbantartását soron kívül el-
lenôrzöm, annak elmulasztása esetén a fenti bírság tételek felsô
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Budakörnyéki  Bíróság tájékoztatója
(1145 Budapest, Thököly út 97-101.)

2012. július 16-tól – 2012. augusztus 17. napjáig
nyári ítélkezési szünetet tart.

Az ítélkezési szünet tartalma alatt a büntetô és polgári kezelôirodákon félfo-
gadás a hivatal idôben változatlanul lesz. A fenti idôtartam alatt a bíróságon
tárgyalásokat nem tartanak.
A nyári ítélkezési szünet ideje alatt a panasznap hétfôi napokon kerül meg-
tartásra.

Dr. Smid Erika a Budakörnyéki Bíróság elnöke

határához közeli összegek kerülnek kiszabásra, ezért kérek min-
denkit, hogy az esetlegesen elmaradt munkák elvégzésérôl haladék-
talanul gondoskodjanak!
Tájékoztatásul az alábbi jogszabály egyértelmûen fogalmaz:

„Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének
55/2003. (XII.15.)sz 

Rendelete a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) sz. 
rendeletének módosításáról”

18/A.§ (6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondo-
zása, karbantartása  az ingatlan tulajdonosának (használójának) a
kötelessége.
(7) Nagykovácsi Nagyközség területén minden ingatlantulajdonos, az in-
gatlan használója, illetve kezelôje köteles a tulajdonában, használatában
illetve kezelésében lévô területet a virágzó parlagfûtôl mentesíteni.
(8)A parlagfû irtásáról az idôjárástól függô gyakorisággal virágzás elôtt
kell gondoskodni, elsôsorban mechanikai módszerekkel.
(10) Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskodni az
ingatlan és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a jár-
daszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a
csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gyommentesítésérôl.

Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra nyomatékosan felhívnám. 
Községünkben a súlykorlátozás miatt behajtási engedélyt kell kérni (még
mindig) a Hivatalunknál. 
A beszállítók sok esetben nem tudnak arról, hogy engedélyt kell kiváltani,
ha be kívánnak jönni a településünkre. Éppen ezért a helyi megrendelôk
segítsék – tájékoztassák a szállítókat errôl, mert az engedély kiváltása
sokkal kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés.   
Az építkezôk egy része – eléggé elítélhetô módon – a keletkezô csoma-
golási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a tevékenység
környezetszennyezô, veszélyes és ezért  szigorúan tilos.

Erôs Kálmán
közterület-felügyelô

FELHÍVÁS!
A 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követen ezt az állapotot a vegetációs idôszak
végéig folyamatosan fenntartani. A törvényhez fûzött fogalom-
meghatározás értelmében a földhasználó, aki termôfölddel, erdô vagy
egyéb növényi vegetáció számára alkalmas területtel rendelkezik, illetve
azt használja, vagy a termôföld hasznosítására kötelezett. 
Közérdekû védekezést kell elrendelni, ha a termelô, illetve a föld-
használó védekezési kötelezettségének az azt elrendelô hatósági
határozat ellenére sem tesz határidôre eleget. A közérdekû védekezést az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el.
Az elôzô bekezdésben foglaltaktól eltérôen parlagfû elleni közérdekû
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében
szereplô parlagfû elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A
kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenôrzésérôl a földhasználó
elôzetes értesítése mellôzhetô. 
A közérdekû védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekû
védekezést elvégzô vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az
érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.
Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.
A növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legma-
gasabb összege tizenötmillió forint, legkisebb összege tizenötezer
forint.
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a parlagfûmentesítésre vonatko-
zóan fokozott ellenôrzések várhatóak, ezért kérjük a fentiekben leírtakat
szem elôtt tartva járjanak el!

� Pénzügyi Csoport

Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 mellék;
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

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

Kéményseprés

Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel mó-
dosított 27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7. §-a értelmében
elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigaz-

gatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az
Önök települését kollegáink 2012. május 07. és szeptember 30. között
keresik fel.  A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft. Perjés András

HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre.

ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyek-
ben végzés-, idézés, fizetési meghagyások, közjegyzôi
hagyatéki ügyek, szolgalmi jog, vezetékjog  bejegyzések,
stb.)
A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági vég-
rehajtó, NAVH, illetve más hivatalos szerv, közigazgatási
hatóság által kifüggesztés céljából megküldött hirdet-

mények  kihelyezésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal titkársági-, az
ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon,  a
küldô szerv által kért idôtartamra – 15, 30 napra. 
2004. évi CXL. törvény
„…80. § (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton
történô    közlésnek van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai kül-

demény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett is-
meretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást
vezetô hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt ered-
ménnyel,

d) amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdése
alapján ügyfélnek minôsülô szervezet vesz részt, 

A tulajdonosok lakóhelye szerinti illetékességgel bíró Önkormányzat útján
hirdetményi úton közli. www.nagykovacsi.hu (pl. vezetékjog bejegyzések).
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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

IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket – hogy
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének

17/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete értelmében
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkarendjében a 

nyári igazgatási szünet
2012. augusztus 6-tól augusztus 24-ig tart.

Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva, ügyelet az ügyfélszolgálaton.
Rendkívüli ügyintézés haláleset anyakönyvezése esetén van.

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

Fábos Éva 105 mellék

Az Alaptörvény Asztala
Ha Ön az asztalon elhelyezett igénylôlapot kitölti, Kövér László, a Magyar
Országgyûlés elnöke megküldi Önnek a Magyarország Alaptörvénye címû kiad-
vány  ingyenes névre szóló  példányát.
Lehetôség van a Magyarország Alaptörvénye – díszkiadás címû album megren-
delésére is, melynek ára: 10.000,– Ft + postaköltség: 1.080,– Ft, + ÁFA
Az Alaptörvény Asztala a Polgármesteri Hivatalban, a titkárság elôterében talál-
ható, ahol mind két példány megtekinthetô.

Megszûnik a sárga cserezsák!

2012. július elsejétôl megszûnnek a szelektív hulladékgyûjtésre
használt sárga zsákok. A szelektív hulladékgyûjtés változatlan
formában fennmarad, de a szolgáltató (Sauber-
macher-Bicske Kft.) azt kéri a lakosságtól, hogy
bármilyen más, átlátszó zsákban az elôre meghir-
detett napokon tegye ki az elkülönítve gyûjtött
szemetet.
A szolgáltató tájékoztatása szerint az elmúlt év végén
megszûntek azok a koordináló szervezetek, amelyek
az állami támogatás folyósítását végezték a szolgál-
tató megítélése szerint csak veszteségesen mûködtet-
hetô szelektív hulladékkezeléshez. 
A jelenlegi, "házhoz menô" szelektív hulladékgyûjtési és válogatási rend-
szer mûködtetése támogatás hiányában nagyobb anyagi áldozatot
követel a szolgáltatótól. Mivel a szolgáltatás árát már nem tudja tovább év
közben emelni, ezért a sárga zsákok ingyenes biztosítását szünteti meg.
A Szolgáltató a „házhoz menô" szelektív hulladék gyûjtési szolgáltatást
változatlanul fenntartja, tehát a változtatás bevezetésével nem csökken a
„házhoz menô" szelektív hulladék begyûjtési rendszerben nyújtott  szol-
gáltatás. A  meghirdetett  napokon továbbra  is  elszállítanak minden, a
lakosok által átlátszó zsákban kihelyezett mûanyag csomagolási hul-
ladékot. 
A változásról a lakosságot szórólapokon is értesítik.

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

FELHÍVÁS
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el
nem érô, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006.
évi XLVIII. törvény elôírásai szerint 

2012. június 1. és november 30. között
az alma, körte, kajszi és ôszibarack ültetvények statisztikai célú

felmérése zajlik a településen.
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott
összeírók felkeresik a helység közigazgatási területén található azon ül-
tetvényeket, amelyeket elôzetesen az adat¬gyûjtésre kijelöltek. A szak-
emberek a helyszínen töltik ki azt a kérdôívet, amely az ültetvény
jellemzôit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez
szükséges információk megadásával, továbbá felkérésükre biztosítsák
számukra, hogy a zárt területekre bejussanak.
A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói kötele-
sek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók célja elsôsorban az
ültetvények felkeresése, ugyan¬akkor az adatfelvétel megvalósulásához
a használókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerülhet.
A kérdôív megtekinthetô az önkormányzati hivatalban vagy a KSH inter-
netes honlapján (www.ksh.hu).

Közjegyzôi elérhetôségek:
dr. Komáromi József - 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: 06-23-457-032

dr. Huszár Éva - 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje:

hétfôn 8.00-20.00 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

SEGÍTENI 
SZERETNÉNK!

Örömmel tudatjuk a falu lakosságával, hogy 2012 júniusában megalapí-
tottuk a Nagykovácsi Önkéntes Segítôk csapatát. A megalapításban a
Linum Alapítvány, a Magyar Hospice Alapítvány és  Nagykovácsi
Önkormányzata vett részt.
A 11 fôs lelkes  csapat segítô szándékú helyi lakosok körébôl verbuváló-
dott azzal a céllal, hogy támogatást nyújtsunk egyszerû, hétköznapi dol-
gokban azok számára, akik valamilyen okból akadályoztatva vannak. A
segítségnyújtás ingyenes és bárki fordulhat hozzánk segítségért például
olyan estekben...
– amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, a gyógyszertárba,

vagy a szükséges vizsgálatokra, kezelésekre (vállaljuk, hogy elkísérjük,
vagy autóval elszállítjuk)

– ha egészséges, de fizikai állapota nem teszi lehetôvé, hogy a háztartási,
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 egy kis

segítségre, némi szabadidôre, pihenésre lenne szüksége
– ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalmanként segítségre lenne

szüksége
– az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segítséget igénylô –

helyzetek is. Mi a csapatunkkal igyekszünk a problémákra megoldá-
sokat találni.

Akinek segítségére lehetünk, vagy ismer olyan személyt, aki segítségre
szorul, kérjük, hívja a következô telefonszámokat:

06-26-389-594 Jelinkó Ildikó, csoport koordinátor I.,
06-20-536-4582 Dr. Jani Ágnes, csoport koordinátor II.

Továbbá várjuk azok jelentkezését is, akik szeretnének csatlakozni a
Nagykovácsi Önkéntes Segítôkhöz.

ISMÉT NYERTÜNK EGY
PÁLYÁZATON!!!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2012. május 10-én pályázatot
nyújtott be a Build Communication Kft. által kiírt Várépítô pályázat
keretében meghirdetett „Gyermekintézmények építési és felújítási
tevékenysége” kategóriában a Nagykovácsi Általános Iskola fejlesz-
tésére. 
A meghirdetett pályázaton 14 cég termékeit, mindösszesen 14,2 millió
forint értékben osztja szét a neves közéleti személyiségekbôl álló zsûri. A
gyermekintézmények és mûemlék épületeknek kiírt pályázatban a külsô-
belsô felújításhoz szükséges építôanyagokra lehetett pályázni. A 2012-es
Várépítô pályázat felett védnökséget vállalt a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium Oktatásért Felelôs Államtitkársága a gyermekintézmény
pályázók ösztönzésére. A Build Communication Kft. csapata pedig azzal
járul hozzá a Várépítô pályázat sikeréhez, hogy minden munkatársa
térítésmentesen dolgozik a pályázat lebonyolításán. Gyermekintézmény
kategóriában olyan, 2012-ben felújítási munkálatokat tervezô,
Magyarországon mûködô oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb
intézmények, szervezetek pályázhattak, amelyek tevékenysége szoros
kapcsolatban áll a gyermekek képzésével, nevelésével. Az elnyert pá-
lyázat keretében most a Nagykovácsi Általános Iskola belseje is szebb és
komfortosabb lesz, hiszen a 2010-ben megvalósított EU-s pályázat
keretében kívülrôl már szépen megújult az iskolánk épülete, nyílászáró
csere történt, energetikai felújítás és hôszigetelés valósult meg, most
pedig belül is tudunk egy kicsit szépíteni. A pályázaton elnyert
Graboplast és Murexin termékek értéke 864.736 forint (ami a Graboplast
padlóburkolót és a hozzá szükséges Murexin ragasztót tartalmazza),
melybôl az iskola emeleti szintjén több teremben is, mintegy 265 m2-nyi
felületen ki tudjuk cserélni a már elavult állapotban levô padlóburkolatot.
A nagyon magas gyermeklétszám miatt egy plusz tanterem is kialakítás-
ra kerül az emeleti szinten lévô régi tankonyha helyett. A felújítás a nyári
szünetben fog megtörténni, így szeptemberben már korszerûbb, eszté-
tikusabb, otthonosabb környezetben tudja kinyitni kapuit újra az isko-
lánk. 
És itt még nincs vége a történetnek…

Ihászné Lovász Mária
pályázati referens



Hógolyó és kötélhúzás 
Kipp-Kopp módra

Természetanyó kegyeibe fogadta a Gesztenyefa
palota kis lakóit és gyönyörû nyári idôvel ajándé-
kozta meg ôket a rendhagyó évzáró piknikjükön.
Idén egyetlen kisgesztenye sem megy iskolába,
ezért a megszokott ballagási ünnepség helyett a
Gesztenyefa csoport egy játékos családi délelôtt
keretében búcsúztatta el az évet. Tíz órától
folyamatosan érkeztek a családok és a 11-re
meghirdetett játékkezdésre még a késôn kelô
Kipp-Koppok is csatlakoztak a réten futkározó
társaikhoz. Bemelegítésként egy kacagtató nyári
hógolyócsatát vívtak a gyerekek a szülôk ellen, a
térfelek között csak úgy repültek a hógolyókat
imitáló papírgalacsinok. Szaladtak az apukák,
dobálták az anyukák, de a végeredmény nem
lehetett kétséges: gyôztek a fürge kisgesztenyék.
Következhetett a fogócska, majd a piknik elôtt
egy kicsit nyugisabb babzsák körbeadogatós játék,
amelybôl a kiesôk már indulhattak is a terített
„pokrócokhoz”. A jóllakott Kippi- koppokat még
várta a nagy, mindent eldöntô kötélhúzás. 
Az izgalom a tetôfokára hágott, egyik oldalon
gyülekeztek a fiúk, akiket az apukák erôsítettek,
másikon a lányok az anyukák lelkes csapatától bá-
torítva. Feszültek az izmok és az idegek, ám a
nemes csatározást végül a kötél adta fel, hangos
pattanással kettészakadt, a lendülettôl pedig földre
huppant az éppen nyerésre álló lánycsapat.
Rengeteg nevetés és tréfás beszólás követôen a
kötélhúzást döntetlennek ítélték, és a csapatok
megegyeztek, hogy a következô kirándulás alkal-
mával „visszavágón” mérik össze erejüket. 
Szép, eseményekkel teli délelôtt volt. Kicsik,
nagyok és még nagyobbak egyaránt jól érezték
magukat. A gesztenyések kiélvezték egymás tár-
saságát az ovitól eltérô környezetben, a nagyobb
testvéreknek remek alkalom volt visszaugrani a
gondtalan ovis korba, a leendô kisgesztenyéknek
pedig lehetôség kínálkozott betekinteni eljövendô
életük mindennapjaiba. És a szülôk? 
Ôk csak az kérdezték: mikor megyünk legköze-
lebb?

CSILLAGKERT
Jótékonysági kerti mulatság 

a Kispatak Óvodában

A Kispatak Óvoda Alapítványának jótékonysági
báljai az elmúlt hét év igazán nívós rendezvé-
nyeivé nôtték ki magukat kis falunkban. Az eddi-
gi események valóságos estélyek, vérbeli bálok
voltak, ahol mindenki magára ölthette ruhatárának
legszebb darabját és mesés dekorációk között
élvezhette a fergeteges hangulatot. 
Hét év után azonban valami másra, izgalmasabb-
ra, újra vágytunk. Olyan bált álmodtunk, ahol
lazább, fesztelenebb keretek között, szinte baráti
hangulatban tölthetjük esténket a jótékonyság je-
gyében, a már elért színvonalból természetesen
egy jottányit sem engedve. Vettünk tehát egy nagy

levegôt és fejest ugrottunk a „szabadtéri rendez-
vényszervezés” rejtelmeibe.
Hatalmas rizikót vállaltunk, mert az idôjárás az
egyetlen, melyet nem befolyásolhatunk még a leg-
alaposabb munkával sem. Nos, nem is sikerült…
A kerti mulatság mégis fantasztikus volt! A deko-
ráció lélegzetelállítóan szép lett. Rózsafüzérek,
selymek, hófehér abroszok, apró sejtelmes lámpá-
sok sora és virágok mindenütt. Aki csak látta, nem
hitt a szemének!
Nos, szerencsénkre minden vendégnek volt alkal-
ma megcsodálni ezt a varázslatot, mert ezt köve-
tôen történt meg az, ami minden szervezô rémál-
ma. Leszakadt az ég és esett és esett és…
Ekkor jött a „B” terv, ami kevésbé volt látványos,
viszont csapatépítô jellege elképesztô lett. Minden
vendég pakolt és mentett. Hangszórót, széket,
tombola nyereményeket, párnákat… Sokak meg-
nyugtatásául leírom, hogy a nyúl (mint tombola
nyeremény) túlélte a sokkot és már jól érzi magát. 
Egyszóval benn az épületben folytatódott a parti,
ha lehet mondani még nagyobb jókedvvel és el-
szántsággal. Az ételek kalandos úton jutottak a
kert végébôl a zuhogó esôn át a vendégek aszta-
lára, akik ízelítôt kaptak a gyerekméretû székek és
a táplálkozás koordinálásának rejtelmeibôl. Az
ifjúkori nomád nyaralásokon edzôdött vendégeink
azonban kitartóan ôrizték a kertben még fellelhetô
dekorációs elemeket és apró lámpásaik tüzénél
folytatták tovább meghitt beszélgetéseiket.
A mulatságot színesítette a Csillagkerti Egyesítô
helyszíne, ahol bárki összeköthette élete fonalát
álmai lovagjával és hölgyével, a felhôkkel fátyo-
lozott csillagok alatt. A tombola sokaknak hozott
nagy nyereményeket, melyek felajánlásáért külön
köszönetet mondunk. 
Kalandos jótékonysági rendezvényünk sikerét
pénzben is kifejezve megállapítást nyert, hogy 
gyerekeinkhez – esô ide, esô oda – a résztvevô ven-
dégek és a részt nem vevô, mégis támogató szülôk
nagyvonalúságának köszönhetôen 553. 000 forint
jut majd el. Köszönet ezért minden adományozó-
nak.
Egyszer volt Nagykovácsiban Kispatak jóté-
konysági kerti mulatság? 
Nos, jövôre meglátjuk…

Szabó Orsolya
óvó néni és bálszervezô

PÜNKÖSDI JÁTÉKOK 
A KISOVIBAN

A nagycsoportos fiúk számára ismét elérkezett az
év talán legizgalmasabb hete, amikor össze-
mérhették erejüket, gyorsaságukat, ügyességüket,
bátorságukat és leleményességüket. Száva utcai
kisoviban immár hagyománnyá vált, hogy
Pünkösd ünnepét játékos vetélkedôkkel, király és
királynôválasztással ünnepeljük meg. Az erô és
ügyességpróbák mindig a nagycsoportos fiúk
körében zajlanak, az udvarhölgyek pedig, az elô-
készületekben és a lebonyolításban segédkezhet-
nek. 

Idén az elsô napi versengések a Víz és a Föld ôs-
elem jegyében teltek. Elsôként távolugrási
versenyt rendeztünk, ahol a lányok lelkesen segí-
tettek: Tekeredtek a gomolyagok, csattogtak az ol-
lók, amikor az ugrások nagyságát a fonalszálakkal
lemérték. Szorgalmasan gereblyéztek, hogy a
következô elrugaszkodás után az egyenletesre
simított homokban jól látható legyen az érkezés
lábnyoma. A következô feladatban szappanbubo-
rékot kellett átfújni hullahopp karikán. Végezetül
lépéseket és irányokat jelzô térképeken kiigazod-
va, kellett eljutniuk a fiúknak a kiscsibéhez és a
kistehénhez, akiket helyesen célzott karikadobás-
sal lehetett kiszabadítani a „börtönükbôl”. 
Szerdán a levegô és a tûz témájú játékokat játszot-
tunk. „Bemelegítô” feladatként vízibombát kellett
átdobni a karikákon. A lányok elképesztô bá-
torsággal tartották a karikákat a feléjük repülô,
vízzel megtöltött lufik „célköreként”. Bizony volt
egy-két lány, akit el is talált a bomba, de az csak a
jó hangulatot fokozta. A következô feladat a
kötélmászás volt, amelyet a mászókához és a
fához rögzített kötélen is ki lehetett próbálni.
Kemény kar- és lábizom munkával egyre feljebb
és feljebb húzódzkodva kellett megérinteni a
mászóka és a fa tetején raboskodó királykisasz-
szony kezét, hogy kiszabadulhasson. Majd követ-
keztek a tûzpróbák, elsôként egy kötélbôl szôtt
pókhálón keresztül kellett úgy átkelni, hogy a
lábuk ne érjen hozzá se a pókhálóhoz, se a háló-
kon belül elhelyezett mécsesekhez. Másodszorra a
felemelt pókháló alatt kellett úgy átkúszniuk,
hogy ne érjenek hozzá a földön elhelyezett mécse-
sekhez és a pókhálóhoz. A pók is felettük függött,
ezért nem volt szabad hozzáérniük a pók szôtte
csapdához, nehogy megcsípje ôket. A fiúk egymás
taktikáit ellesve, egyre bátrabban és rutinosabban
közlekedtek az égô lángok között. A locsolócsö-
vet azért a közelbe helyeztük, biztos, ami biztos,
de nem volt rá szükség! Az utolsó tüzes feladat
aktívabb mozgásra serkentette fiainkat. Köteles
lépkedô (technikájában a gólyalábhoz hasonló)
játékon egyensúlyozva, egymással versenyezve
kellett a lávaköveket kerülgetni. Ezután újra egy
célbadobós játék következett: egy labdával kellett
eltalálni a fáról lelógó másik labdát.
Már csak a várva várt bajvívás és íjászat maradt
hátra, amire csütörtökön sor is került. Erre a napra
belátogatott hozzánk Marika néni is, akinek na-
gyon örültek a gyerekek, hiszen lábtöréses bale-
sete következtében nagyon régen látták.  Marika
néni az íjászatot vezette: el kellett találni az
aranyalmafán lógó almákat. Mindenkinek 3 pró-
bálkozása volt. A bajvívás fakardokkal és fa-
pajzzsal történt, körmérkôzés-szerûen, mindenki
mindenkivel, 3 találatig küzdött. A lovagi tornán a
fiúk nagy lelkesedéssel vettek részt, de a szabá-
lyokat korrektül betartva vigyáztak is egymásra.
A fiúk mindhárom nap becsülettel kiállták a
próbákat, hôsiesen küzdöttek a pünkösdi király-
ságért. Az eredményhirdetést már csütörtökön,
ebéd után megtartottuk. A gyôztes, Zlinszky
Zsigmond lett a Süni csoportból, aki boldogan
foglalta el a trónt a nagyérdemû szülôi közönség
elôtt a pénteki ünnepélyes koronázási ceremónián.
Idén a legfiatalabb lányaink a Fülesmackó és a
Süni csoportból Láng Terike és Pál Orsolya
voltak. A hagyományokhoz híven ôket választot-
tuk királynôvé. Az udvarhölgyek ôket kísérték a
trónusukhoz, ahol a lányok rózsaszirmokat hintet-
tek rájuk. (Királyból is kettô szokott lenni, de mi-
vel idén a Süni csoportba csak egy nagycsoportos
fiú járt, így csak egy királyt választottunk. Hogy ô,
kettôjük közül melyik lányt tekintette szíve
választottjának, az, az ô titka maradt.?).
Úgy gondoljuk ez a vidám és játékos hét az óvo-
daév méltó lezárása lett. Öröm volt nézni a fiúk
becsületes küzdelmét, a lányok segítôkészségét, és
a szurkoló gyermekek lelkesedését ebben a négy
napban.

Száva utcai óvónôk
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Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda:

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

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

E-mail: kispatakovoda@freemail.hu

Tisztelt Szülôk!
A Kispatak Óvodában a nyári szünet 2012. július 9-tôl augusztus 3-ig tart. 

Augusztus 6-tól ismételten szeretettel várjuk az óvodásokat 
a Dózsa György utcai óvodában összevont csoportokban.
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Tájékoztatás az óvodai felvételi
eljárásról

A 2012/2013. nevelési évre jelentkezôk száma is-
mételten jelentôsen meghaladta a felvehetô gyer-
mekek számát, ezért az óvodában felvételi bizottság
alakult valamennyi vezetô helyettes bevonásával,
hogy objektív szempontok figyelembe vételével dön-
tést hozzon a felvételre, illetve elutasításra kerülô 
gyermekek számáról és személyérôl.
A felvételi bizottság az alábbi felvételi szempontok
alapján hozta meg döntését:
· A közoktatási törvény alapján az ötödik életévet

betöltô gyermekek felvétele kötelezô (1993. évi
LXXIX. tv. 24. §.), valamint nem tagadható meg a
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
felvétele (1993. évi LXXIX. tv. 65 §).

· A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló törvény alapján elônyben részesítettük
azon gyermekeket, akiket egyedülálló vagy
idôskorú személy nevel, vagy akiknek ellátásáról
szülôje, gondviselôje szociális helyzete miatt nem
tud gondoskodni (rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesül), illetve akivel együtt a
családban három vagy több gyermeket nevelnek,
kivéve, amely családban az édesanya GYES-en
van (1997. évi XXXI. tv. 41. §.)

· Azonnali elutasításra kerültek a nem nagy-
kovácsi bejelentett állandó lakcímmel, illetve
nem nagykovácsi tartózkodási hellyel rendelkezô
gyermekek, valamint, akik – más lakóhely esetén –
nagykovácsi munkáltatói igazolást sem tudtak be-
mutatni. 

A fenti szempontok alapján a 80 szabad férôhelyre
78 gyermek került felvételre, 100 pedig elutasítás-
ra. Az elutasítottak közül 7 család nem rendelkezett
nagykovácsi lakcímkártyával.
Az esetlegesen jogosan fellebbezôk, illetve az év
közben kötelezôen felvételre kerülô gyermekek
számára 2 férôhely maradt szabadon. A fellebbezô

kérelmeket Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
tának jegyzôje vizsgálja felül, és hozza meg helyben-
hagyó vagy elutasító döntését. A beérkezô közel 30
fellebbezés ügyében a jogorvoslati eljárás jelenleg
még folyamatban van, de elôre láthatóan a szabad
férôhelyek is betöltésre kerülnek az eljárás folyamán.
Ezúton köszönöm meg azoknak a szülôknek az
együttmûködését, akik jogosultak lettek volna 
gyermekük felvételére, de egyéni beszélgetéseink
alapján lemondtak ezen elôjogukról, mert megol-
dottnak látták gyermekük további otthoni nevelését.
Köszönet azon szülôknek is, akik nagyfokú tole-
ranciát tanúsítva, megértéssel és emberséges hoz-
záállással fogadták a családok számára nem kis ne-
hézséget okozó elutasító határozatokat, tudva azt,
hogy a férôhelyek megfelelô számú biztosítása nem
az óvodavezetô feladata.

Kiszelné Mohos Katalin
óvodavezetô

Nagycsoportosok köszöntése

„Lehet, hogy gyenge néha még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk: a szépet, jót akarjuk,
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van!”

(Juhász Gyula)

Minden évben különleges az a nap nagycsoporto-
saink életében, amikor róluk szól minden, ôket
köszöntjük, ôket „búcsúztatjuk”. Idén 80 nagycso-
portos gyermek kerül ôsszel iskolába, ôket ünne-
peltük négy különbözô helyszínen, négy külön-
bözô alkalommal. 
Elsôként a Száva utcai óvodások rendeztek
kedves, meghitt köszöntôt a nagyok számára, egy-
bekötve a Pünkösdi játékok lezárásával, játékos
„királlyá koronázással és lovaggá ütésekkel”. 
A Dózsa György utcai és Kaszáló utcai óvodások
egy napon ünnepelték az iskolába menôket, ôk
kedves mûsorral készültek, nagy-nagy büsz-
keséggel, a szülôk örömére. Mindhárom óvodában
megmutathatták a nagyok, hogy milyen sokat fej-
lôdtek, mennyi játékot, verset, éneket ismernek,
amiket fújnak is büszkén és nagy bátorsággal,
hogy mindenki láthassa, hallhassa ôket. 
A Cinege csoportosok – hagyományaikhoz híven
– különleges és egyedi, játékos évzárót szerveztek
az óvodán kívül, kint a természetben, ahol kalózos
játék kereteibe foglalva köszöntötték és engedték
iskolai útjukra nagycsoportosaikat. 
Tudom, óvodásaink sok-sok élménnyel gazdagod-
va, kíváncsisággal telve lépnek be az iskola ka-
puin, ahol újabb élmények várnak rájuk, megan-
nyi feladattal egyetemben. 
Kívánom, hogy minden volt óvodásunk az itt
megszokott védôszárnyakat kapja meg az isko-
lában is, ahol a szeretetteljes légkör az alapja az
eredményes tanulásnak. 

Kiszelné Mohos Katalin
óvodavezetô

Dr. Cesko Izabella 06-30-491-6833
Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.

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)

Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.

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)

Július 30–augusztus 17-ig  
dr. Cesko Izabella 

július 9–27-ig és augusztus 21–24-ig 
dr. Jakab Erika szabadságon lesz.

A nyári szabadságok idején az aktuálisan
rendelô doktornô a saját rendelési idejében
a saját rendelôjében várja a betegeket,
ezen idôszakban pénteki napokon csak
délelôtt lesz rendelés.

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.

TÁJÉKOZTATÓ
a KSH negyedéves területi tájékoztatója alapján
készült összeállításról, amelybôl kiderül, hogy
az ország minden 8. lakosa Pest megyében
él. A teljes cikk ITT olvasható:
http://www.pestmegye.hu/sport/egyre-tobben-
koltoznek 

Ambrus András sajtófônök
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala,

Elnöki Iroda

ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁS

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda fôiskolai
végzettségû óvodapedagógust keres

2012. szeptemberi kezdéssel. 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvény rendelkezései az irányadók. 
Szeretnénk, ha leendô munkatársunk gyermek-
szeretô, kreatív, önmagára és munkájára igényes,
mûvészetek iránt fogékony, természetkedvelô, lelki-
ismeretes kolléga lenne. 
Pályázni önéletrajz és motivációs levél beadásával
lehet. 
Feltétel: óvodapedagógusi diploma, büntetlen elô-
élet.
E-mail cím: kispatakovoda@freemail.hu
Érdeklôdni Kiszelné Mohos Katalin, óvodavezetônél
a 06/26-355-607 és a 06-30/3527132 telefon-
számokon, vagy személyesen a Nagykovácsi,
Kaszáló u. 16-18. sz. alatti óvodában lehet. 

Fotó: Somorjai Szilvia



Véget ért a 2011/12-es tanév, iskolánk június
végén –  miután a táborok is és a napközi ügyelet
is véget ért – bezárja kapuit. 
Minden kedves tanítványunknak, szüleiknek
vidám napsütéses élményekben gazdag nyári
szünidôt kívánunk: az iskola vezetôsége és dolgo-
zói.

Az utolsó tanítási napon június 15-én búcsúz-
tattuk nyolcadikosainkat:

Kedves Búcsúzó Nyolcadikosok!
Rendhagyó órára gyûltünk ma össze…
a mai nap ünnepnap az életetekben, a mai nap
rólatok szól, minden szem rátok szegezôdik,
családtagjaitok, tanáraitok, diáktársaitok nektek
szentelik figyelmüket.
Utoljára nyolc évvel ezelôtt volt ez igazán így,
amikor elsôsként elôször ültetek az iskolapadban
– igaz akkor egy sokkal kisebben.
Nyolc év… milyen hosszú idô, és milyen hosszú
út!
Mennyi minden történt veletek, mennyit tanulta-
tok, változtatok, mennyi akadályt kellett leküz-
denetek, hogy azon az úton, amelyen jártok, most
rövid idôre megállhassatok. Az ünnepi pillanat al-
kalmas arra, hogy visszanézzetek, ugyanakkor
elôre is tekintsetek, mert az út még nagyon
hosszú: olykor sima, gyakran göröngyös lesz, de
mindenképpen tovább kell lépni.
S az úton lévô akadályok nem véletlenül vannak
ott, ahol éppen vannak.

Gondolod, hogy kerül életed útjába 
Egyetlen kô is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba ezért tette, 
Hogy te megállj mellette.

A jelképes köveket pedagógusaitok és osztály-
fônökeitek: Kojnokné Éva néni, Csejk Marika
néni, Dutkai Gabi néni, Mészáros Ildikó néni és az
osztályösszevonás után Smetana Erika néni
helyezte elétek, de megköszönjük ezt most nekik,
mert nagy-nagy szeretettel kövezték utatokat, a
rajta lévô akadályok azért voltak, hogy gondol-
kozzatok el, gyûjtsetek erôt, hogy ezeket leküzdve
jobbá válhassatok, tovább léphessetek. Nem lehet
az utunkba kerülô köveket egyszerûen félrerúgni,
nem lehet a megoldatlan problémákról, gondokról
tudomást sem véve továbbhaladni, mert akkor a
nagy köveket bizony meg sem tudjuk mozdítani.
Tudom, a mai világ nem arról szól, hogy min-
denért meg kell küzdeni, hogy mindenért meg kell
dolgozni, hiszen látszólag mindent készen kaptok.
Bízom abban, hogy iskolánk falai közt példát kap-
tatok arra, hogy bizony a tudásért, neveltségért
meg kell küzdeni.  Ahhoz, hogy tovább léphes-
setek sok-sok apróbb, s olykor nagyobb követ kell
megmozgatni, még ha jelképesen is.
Fiatalok, erôsek vagytok, szeretô szülôk, barátok
vesznek körül benneteket, nem kell egyedül
járnotok az úton, köszönjétek ezt meg nekik, és
kérjétek az ô segítségüket is!

Vigyétek magatokkal útravalóul azt, amit taná-
raitoktól kaptatok, használjátok fel, gyûjtsetek
belôle erôt, ha majd nehézségekkel találjátok
szemben magatokat!
Kívánok nektek olyan utat, amelyen sikerrel, ered-
ménnyel jártok, de legyen erôtök, kitartásotok
akkor is, ha olykor akadályokkal találjátok szem-
ben magatokat!
A tanítás a Nagykovácsi iskolában számotokra
most véget ért, nagy költônk Arany János
szavaival búcsúzom:
„Elôtted a küzdés, elôtted a pálya,
Az erôtlen csügged, az erôs megállja.
És tudod az erô micsoda? – Akarat.
Mely elôbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

Akiktôl búcsúztunk:

2012. június 19-én a tanévzáróval véget ért a
20111/12-es tanév.

Kedves Kollégáim, Kedves szülôk,
Vendégeink, Kedves Gyerekek!
Néhány napja még találgattuk, hogy ezen a nyáron
végre megékezik-e a jó idô, és vele együtt a tanév
vége? Örömmel jelenthetem, a szünidô elsô napjá-
val megérkezett végre a nyár is, vele a jókedv és
pihenés.
Felkerült a táblára a vakáció felírat utolsó betûje,
elballagtattuk nyolcadikosainkat és most itt ál-
lunk, hogy búcsút mondjunk a 2011-12-es tanév-
nek.
A búcsú mindig nehéz, de azt hiszem, az elmúlt
tanévtôl, fôleg, ha azt a jól megérdemelt pihenés
követi mégsem olyan nehéz elköszönni. Ilyenkor
azonban megállunk néhány gondolat erejéig és
visszatekintünk a megtett útra, összegezzük ered-
ményeinket. Bizony azóta, hogy itt álltunk és a
megvalósult álmainkról beszéltem, sok diákunk-
nak születtek újabb álmai, bátrak, merészek, vagy
egészen egyszerûek.
Milyen álmok voltak ezek? Megnyerni egy tanul-
mányi versenyt, elmondani egy szép verset az ün-
nepségen, sikeresen helytállni a sportversenyeken,
vagy egyszerûen megszerezni egy vágyott jobb
érdemjegyet? Egészen hétköznapi dolgok, de egy
iskolás életében apró csodák, fôleg, ha tetteiteket
siker követi.
Ezek a hétköznapi sikerek varázsoltak a minden-
napokból ünnepnapokat, a komoly gyermekar-
cokra nevetést, a pedagógus szívekbe elégedett-
séget, büszkeséget, mely tanítványainkat látva
töltött el bennünket. 

A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül: a
Bólyai és Zrinyi matematika versenyek, a vers-és
prózamondó területi megmérettetés, a sport-
versenyek, amelyeken iskolák közötti, és az orszá-
gos versenyeken is eredményesen szerepeltek
tanítványaink, a FIT német nyelvvizsga, a titok
versenyek, melyeknek eredménye természetesen
nem maradt titokban. Az daléneklési verseny,
meseíró verseny, ahol új tehetségek születtek.
Szeretném átadni a Zrinyi matematika verseny
legeredményesebb versenyzôjének Bonifert
Balázs 3. c osztályos tanulónak és felkészítô taní-
tójának, Kôrösi Évának a szervezôk oklevelét.
Akik „csak” sikeresen zárják a tanévet, azt sem
nevezhetjük kis teljesítménynek, itt ülnek elôttem
az elsô osztályosok, akik nagy lépést tettek a tudo-
mány felé vezetô úton, hiszen megtanultak írni,
olvasni, igazi közösségé értek az elmúlt tanév
során. 
Szeretettel köszönöm meg ezt minden kollégám-
nak, hiszen a gyermeki sikerek a ti munkátok 
nyomán születtek. Kellett hozzá a ti hitetek, bíz-
tatásotok, a kiváló eredményekhez kevés a
megszokott hétköznapi munka.
A sikerek nem maradtak el tanulmányi téren sem,
nyolcadikos tanulóink felvételi eredményei is ezt
igazolják, hiszen 26 tanítványunkból 22-en gim-
náziumban, 4-en szakközépiskolában folytatják
tanulmányaikat, gratulálunk nekik.
Ebben a tanévben 80 tanítványunkat köszön-
thetem, hiszen ôk azok, akik minden tantárgyból
kiválóan teljesítettek, emellett, még példát mutat-
tak magatartásukkal és szorgalmukkal is társaik-
nak.

Nevelôtestületi dicséretben részesültek:

1.a Fehér Bálint, Fülöp Orsolya, Ulmann Ádám,
Ulmann Gergely, Vajdics Fanni

1.b Balázsi Fanni, Hajduska Marcell, Kôvári
Melinda,  Milbauer Panna, Stefán Lilla,
Trencsánszky Natasa

1.c Bányai Dóra, Bonifert Anna, Huszár Károly,
Kenyeres Anna, Kovács Virág, Stefán Rita,
Trencsánszky Zsófia

2.a Bauer Léna, Dajka Bálint, Rákóczi Bianka,
Telek Bence

2.b Dézsi Bettina, Ducsai Boglárka, Láng
Borbála, Nagy Sára, Ollé Panna, Szalontai
Tímea, Tory Anna, Papp Csenge, Zlinszky
Miksa
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Bartus Tamás
Császár Dominika
Ducsai Bálint
Eördögh Viktória 
Ganzer Olivér
Gôczey Lili
Grubits Fanni
Györffi Attila
Hazai Virág
Ignácz Máté Flórián
Kardos Lili
Kuti Imre
Losonczi Réka Hajnalka
Lukátsy Benedek
Lukátsy Máté

Mester Noémi
Molnár Alexandra
Pinczel Attila
Pintér Dániel
Szabó Viktória
Szende Zsombor
Turcsányi Tamás 
Vámos Virág Diána
Varga Mária
Végh Orsolya
Zsuzsanna
Veres Márton  

Osztályfônökük
Smetana Erika volt.
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3.a Becze Krisztián, Imre Dorina, Lisztovszky
Anna, Stefán Anna, Várai Zita

3.b Havasi Richárd, Márta Zsombor, Németh
András

3.c Géró Csenge, Horgas Johanna, Kis Bence,
Kovács Réka, Nagy Kristóf, Szadeczky Lili

4.a Földesi András, Gerlei Anita, Gyôrffy Emese,
Kovács, Márta, Környei Luca, Segui-Fábián
Eszter, Simon Kíra

4.b Golda András, Holczer Iringó, Kenyeres Sára,
Kisida Júlia, Tófalvy Maja, Török Álmos

5.a Kontra Fanni,Papp Inez, Rácz Dorottya,
Richly Árám, Tory Eszter, Vajai Mónika,
Várai Tünde 

5.b Fehér Lili,  Gergely Ambrus, Grubits
Rebeka,Kovács Hunor Bendeguz, Nagy Petra,
Steigervald Tímea

6.a Kurt Levente, Segui-Fábián Diego
6.b Fejes Boldizsár, Kis Janka
7.a Faragó Teodóra, Telek Flóra
7.b Kovács Lili, Réthy Boglárka
8.o Losonczi Réka, Lukátsy Máté

Természetesen az iskolai élet nem csak a szigorú
tanulásról szól, hiszen délután a napköziben volt
idô játékra, mókázásra, lazításra, számtalan olyan
programon vehettek részt a gyerekek, ahol kézü-
gyességüket, sport szeretetüket élhették ki, kirán-
dultak, nyuszi-buliztak, számháborúztak, a színes
programok szervezéséért köszönet illeti Erzsike
nénit, és valamennyi napközis kollégámat. 
Rengeteg programunk volt, ahol játékos keretek
között tanulhattatok, hiszen idén is volt nagysi-
kerû témanapunk, részt vehettetek a Föld napja al-
kalmából rendezett akadályversenyen, mulatság-
ban sem volt hiány, hiszen jót táncoltunk a Katalin
bálon, az alsós és felsôs farsangon.
ÖKO iskolai hagyományainkat is ápoltuk egész
évben, a Zöldfülûek programjai megmozgatták a
természet szeretô ifjúságot és szüleiket. Ver-
senyek, rendezvények tették még színesebbé az
iskolai életet.
Szeretném most köszönteni azokat az osztályokat,
akik az egész éves versenyben a legjobb ered-
ményt érték el:
Az év környezetvédôje címet kapta a 3.a osztály,
of. Balássy Dávid, napk. Kleinné Turcsányi
Tünde, az 5. a osztály, osztályfônökük Balázs
Lászlóné.
Minden évben megköszönjük egy kedves szülô
környezetvédô munkáját, ebben az évben Ferenczi
Mónikát, Imre Dorina és Imre Bernadett édes-
anyját kérem, hogy vegye át az ezért járó szerény
elismerésünket. Köszönetemet fejezem ki Gomola
Zsoltnak és csapatának, akik az átriumban kialakí-
tott szabadtéri tanterem padjainak felállítását aján-
lották fel segítségül az iskolának. A ballagás és
tanévzáró virágdíszítését Kôvári Orsolyának
köszönjük.
Sokan vannak még rajtuk kívül, akik egész évben
támogatják munkánkat, szeretettel köszönjük meg
nekik is erkölcsi, valamint anyagi támogatásukat,
melyet az alapítvány javára tettek.
Sorolhatnám még az eredményeket, eseményeket,
köszöneteket, ha rajtam múlna, egészen reggelig,
de nem akarom elvenni kollégáim kenyerét,
hiszen a bizonyítvány osztáskor még számtalan
elismerô szó hangzik el, és gondolom erre már
minden diákunk nagyon vár.
Kedves Gyerekek!
Most, hogy mindjárt elhangzik az a mondat, amit
magam is nagyon szeretek, mert mondhatok bár-
mit, a legnagyobb sikert, örömöt és tapsot ezzel az
egyetlen mondattal váltom ki a hallgatóságból, ar-
ra szeretnélek kérni benneteket, hogy vigyázzatok
magatokra a szünidôben, pihenjetek, játszatok,
használjátok ki a nyár nyújtotta lehetôségeket, de
vegyétek számba a veszélyeket is, hogy ne rontsa
el sérülés, baleset a nyaralásotokat.

Az elmúlt tanév terheit az iskolatáskával együtt
letettétek, az eredményeket néhány perc elteltével
megtudjátok. 
Az elkövetkezô szünidôre kívánok pedagógusnak,
szülônek és gyermeknek jó pihenést, élmények-
ben, feltöltôdésben gazdag napsütéses napokat,
hogy kipihenten, megújultan vághassunk neki az
új tanévnek szeptember 3-án, ugyanitt.
A 20111/12-es tanévet ünnepélyesen bezárom.

Dér Zsuzsanna igazgató

AZ ÉV DIÁKJA 2012.

Minden tanév végén egységesen kialakított pon-
tozási rendszer alapján, melybe beletartozik a ta-
nuló tanulmányi eredménye, magatartása, az isko-
lai és iskolán kívüli elért verseny eredmények, az
osztályfônökök és a diáktársak szavazatai is – dôl
el az, hogy ki kapja meg abban a tanévben az év
diákja címet.
A tanévzáró ünnepségen alsó és felsô tagozaton az
elsô három helyezettet részesítjük könyvjutalom-
ban, majd fényképük kikerül az iskolában elhe-
lyezett dicsôségtáblára is.
A 2011/12-es tanévben  az alábbi diákjainknak
gratulálunk:

Alsó tagozat
1. Kovács Réka 3.c 38,2
2. Földesi András 4.a 35,8
3. Környei Luca 4.a 32,7
4. Gyôrffy Emese 4.a 31,7
5. Golda András 4.b 31
6. Kisida Júlia 4.b 29,6
7. Tory Anna 2.b 29
8. Géró Csenge 3.c 28,8
9. Lisztovszky Anna 3.a 26,5

10. Stefán Anna 3.a 26,5

Felsô tagozat
1. Fejes Boldizsár 6.b 47,5
2. Faragó Teodóra 7.a 42,8
3. Kovács Hunor Bendeguz 5.b 42,5
4. Tory Eszter 5.a 41,7
5. Vajay Mónika 5.a 33,3
6. Papp Inez 5.a 32,5
7. Richly Ádám 5.a 32,1
8. Telek Flóra 7.a 31
9. Rácz Dorottya 5.a 30,5

10. Metz Laura 7.b 30,1

Reindl Gyula
igazgatóhelyettes

A nyári szünet idején az alábbi
idôpontokban tartunk ügyeletet:

Július 4-én 9-11 óráig
Július 18-án 9-11 óráig
Augusztus 1-jén 9-11 óráig
Augusztus 15-én 9-11 óráig

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

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA
Július 16-tól július 31-ig zárva.

Július 2-tôl július 13-ig és augusztus 1-tôl augusztus 31-ig
a nyitva tartási idô:

Szeptember 3-ától az eredeti nyitva tartás szerint várjuk olvasóinkat.

Hétfô 14–19
Kedd 9–13
Szerda 9–13

Csütörtök 14–18
Péntek 9–13
Szombat zárva

Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat, 
jó pihenést kívánunk!

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda
könyvtáros

* * *

Nyárelô, forróság...
2012. június 20-án este az Öregiskola kertjében
lépett fel Ferenczi György Rackajam együttesé-
vel. Tikkasztó idôben, kezünkben csapolt sörrel
terültünk el székeinken, hogy percek múlva, a
zene hallatán már mindenki saját ringó-rángásába
merüljön.
A koncert mindenkit alapjaiból kiforgatott. Azt
kaptuk, amit ez a huncut tekintetû, kerek szemü-
veges, kopasz zenész bandájával ígért: frenetikus
hangulatot, sodró ritmust, provokációt. Mindezt
dicséretes tiszta hangok kíséretében. Ritkán hallok
szájharmonikát. Ferenczi játéka, ördögi szívó-
fúvó hangvarázsa minden gátat ledöntött bennem.
Az ihletett estén körülöttem mindenki önmaga
lett, Ferenczi György és a Rackajam otthonra lelt
Nagykovácsiban…
Köszönjük az estét!

Dr. Solymosi Péter 

Irány Párkány!
Az Önkormányzat által kiírt civil pályázaton a
Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub a Línum Alapítvány
nevében Szomolányi Attila segítségével vett részt,
ezáltal támogatást kaptunk egy párkányi kirán-
dulásra.
Nagy izgalom elôzte meg utunkat, ugyanis ezen a
napon nagy volt a hôség, de tudtam, hogy a
nagykovács i”lányok, fiúk” a jó társaságban min-
dent kibírnak. A kirándulás fô uticélja a párkányi
fürdô volt, ahol hûsölhetett akinek nagyon melege
volt. Aki nem akart fürdôzni, az sétálgatott, pihen-
hetett egy hûvös ligetes parkban a közelben. A
strand gyönyörû, a kellemes termálvíz nagyon jól
esett mindenkinek. Esztergomban ebédeltünk,
majd megnéztük a Szent várost, amit a Duna ölel
körül.
Kellemesen elpilledve sok élménnyel, az együttlét
örömével kora délután értünk haza. 
Mindenkinek köszönjük a segítséget, lehetôséget!

Tompos Józsefné Marika 
a Tiszta forrás klubvezetôje



Anyakönyvi hírek

Halottaink

Karkus Benedek (84)
(1928. 03. 21. – 2012. 05. 20.)

Király Istvánné (75)
sz.: Minya Magdolna

(1937. 01. 26. – 2012. 05. 18.)

Cseh Piroska (38)
(1974. 05. 21. – 2012. 05. 28.)

Nagy Ferenc (67)
(1945. 04. 02. – 2012. 05. 24.)

Krajcsi János (83)
(1929. 08. 02. – 2012. 06. 03.)

Juhász Sándorné (87)
sz.: Sofrong Anna

(1925. 05. 28. – 2012. 06. 04.)

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:
Július 13.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Július 20.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Július 27.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Augusztus 3.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Dr. Sorbán András július 2-13-ig, 
Dr.Koltay Angéla július 16-29-ig 

szabadságon lesz, betegeiket az aznap
rendelô mindkét orvos saját rendelési 

idejében fogadja!

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

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvosok
betegeit az aznap rendelô  orvos fogadja!
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Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

� Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Nagykovácsi, Kossuth L. u-i csapadékvíz
elvezetô rendszerének felújítása a 11104. j.
országos közút 14+241 – 14+720 km sz.
közötti szakaszán 2-3 héten belül elkezdôdik.
A 431,5 m hosszú árokszakaszon elôre gyár-
tott betonelemek kerülnek lerakásra, melyek
az elemhez illeszkedô fedlappal lesznek
lefedve. A közút 50 cm-rel ki lesz szélesítve
a Tisza István kastély felöli oldalon, az út
kiemelt szegéllyel kerül lezárásra. Az úton
összegyülekezô csapadékvíz 28 db folyókán
keresztül jut az árokba.

Az építés 4 ütemben 50 m-es szakaszon fog
zajlani, mely szakaszon félpályás útlezárásra
és jelzôlámpás forgalomirányításra lehet 
majd számítani. A munkálatok elôre látha-
tólag 60 napig fognak tartani.

A munkálatok befejeztével az egyeztetésnek
köszönhetôen az érintett szakaszon a Magyar
Közút NZrt. teljes szélességben felújítja az
útpályát.
� 2 héten belül megkezdôdik a Kolozsvár tér
17. szám (volt Kultúrház) alatt található épü-
letek bontása. A környéken lakóknak kérjük
szíves türelmét a keletkezô por és zaj miatt.

� Jelenleg zajlanak a Mátra u.–Kálvária
sétány– Turista u. útvonalon az útjavítási
munkálatok. A javítások elôre láthatólag
június 30-ig befejezôdnek, ezután egészen a
Muflon utcáig teljesen felújított felületı útpá-
lyán közlekedhetnek az autósok.
Július hónapban várható a Mogyoró utca fel-
színi vízelvezetési problémájának a meg-
oldása, mely után az útpálya felújítása követ-
kezik.
� Elkezdôdik a Bánya utcában a járda
felújítása a temetô melletti szakaszon.
Viacolor burkolatú járda kerül kiépítésre, az
úttesttel párhuzamos parkolók kialakításával.

Inkubátorház pályázat
A Képviselô-testület 2011. szeptember 29-ei ülésén döntött a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló
HUSK/1101/1.1.1 pályázat benyújtásáról.
Nagykovácsi Önkormányzata a Komárno-i gesztor partnerrel közösen üzleti infrastruktúra fejlesztése
tárgyában Inkubátor házak megvalósítását tızte célul. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatát érin-
tôen a projekt összköltsége elôzetes becslések alapján 850.000 Euro.
Az Inkubátorház Komárno és a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által beadott pályázat ered-
ményérôl 2012. 06. 13-án értesült az önkormányzat. A Váti Nonprofit Kft, mint támogató szervezet a
benyújtott pályázatot – összességében a gesztor partnerrel – 11  557799  558800,,5500  € összegben ítélte támo-
gatandónak. 
A pályázat célja a kezdô kis- és középvállalkozások támogatása. A szlovák oldalon az inkubátorház pá-
lyázat elsôsorban az iparban tevékenykedô kisvállalkozókat célozza meg, míg Nagykovácsiban a
mezôgazdasági kistermelôk (gyümölcstermelôk) – hangyaszövetkezetek részére nyújt majd szolgáltatá-
sokat.
A projekt javítja a kis és középvállalkozók esélyeit. Továbbá lehetôvé teszi a vállalkozások beindítását
a határ másik oldalán is. A létesített inkubátorházak majd mindkét partner térsége vállalkozóinak ren-
delkezésére állnak, közös workshopok, tanácsadás, helyiség-kihasználás kapcsán.

Útfelújítások – bontások


