
Négy évszak
2012. április 21-e szombati, bár nem igazi
„szabad szombat”, mert sokaknak munkanap
volt. Jó magam iskolában voltam aznap. Nem
keltem fel túl jó passzban, mert fáradt voltam
és leginkább szemetet szedtem volna a többi-
ekkel, de végül is az oktatási napom nagyon
jól telt. Visszaértem Nagykovácsiba délután
és családom, illetve szomszédságunk jelezte,
hogy az Amerikai Iskolában új balett bemu-
tató lesz, ha nem is megyek be az elôadásra
legalább autóval vigyem le a társaság egy
részét. Visszagondoltam Szabadi Edit és
Kutni Robi balett elôadásaira, azokra az
élményekre, amiket kaptam a hosszú évek
alatt úgy is, hogy nem vagyok sem anyuka,
sem nagymama. Élvezettel néztem az évek
alatt, ahogyan a pici virágokból, lassan fô-
szereplô balerina lett, láttam a családokat,
mekkora élmény még az apukának is egy-egy
elôadás. Jó látni, ahogyan a nagyobb
testvérek is kíváncsiak a kistesójukra és még
inkább, ahogyan a pici gyermekek tág sze-
mekkel csodálják a nôvérüket, bátyjukat az
elôadások alatt fegyelmezetten és lelkesen
tapsolva.
Szabadi Edit és Kutni Robi Nagykovácsiért
Emlékérmesek és ennél sokkal magasabb
rangú állami kitüntetéseknek is tulajdonosai,
amit én most nem sorolok fel, mert
nekem/nekünk a Nagykovácsiért Emlékérem
talán jelentôsebb. Sokan vannak, akik
tesznek a közösségünkért, a gyermekekért, a
környezetért a kultúráért, de Edit és Robi
igazi csodatévôk, ôk számomra varázslók.
Kifogyni nem tudó kreativitás, újra és újra
talpra állás képessége, és az a szeretet ener-
gia, amit mindannyinknak sugároznak a
tanítványok a színpadról igazi gyógyír!
Nekem aznap igazi gyógyír volt minden
fáradságomra és minden pesszimizmusomra!
Remélem Kedves Edit és Robi, hogy nektek
is van gyógyír a bajaitokra! Remélem, hogy
az a csapat, ami körétek szervezôdik ugyan-
úgy képes a megújulásra, ahogyan azt ti
tanítjátok!
A négy évszak jól kezdôdött itt a falunkban,
mert az elôadástól az igazi tavaszi pezsgést
és szépséget kaptuk!
Ez úton is köszönetemet fejezem ki, azért
amit tesztek nagykovácsiért!

Szeretettel 
Bencsik Mónika polgármester

83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermekkönyvnapok – 2012. június 7–11.
Idén is megrendezésre kerül az Ünnepi Könyvhét, a magyar irodalom és a minôségi
könyvkiadás egész Európában páratlan hagyományú rendezvénye. 
Az évtizedes múltra visszatekintô könyvünnep hagyományosan a magyar irodalom és
a kortárs írók seregszemléje.
Az Ünnepi Könyvhétre megjelenô új kiadványokból 20% kedvezménnyel
vásárolhatnak az érdeklôdôk a könyvtár nyitvatartási idejében!
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A jogorvoslati rendszer szabályozása az eljárási
„kódex” egyik legfontosabb tárgyköre ezért, ahogy
azt korábban ígértem részletesen szeretném a
tisztelt Olvasót az ügyfelek számára rendelkezésre
álló jogorvoslati eszközökkel megismertetni. 
Ebben a részben további jogorvoslati eszközöket
mutatok be.

A bírósági felülvizsgálat

A bírósági felülvizsgálat – a fellebbezéshez képest
– szıkebben vonja meg a jogorvoslati kérelem
(kereset) hivatkozási alapját. Ugyanis amíg a ren-
des jogorvoslat körében (fellebbezés) a törvény az
ügyféltôl csupán annak állítását várja el, miszerint
az elsôfokú határozat az ügyfél valamely jogát, jo-
gos érdekét vagy jogi helyzetét sérti, addig a
bírósági felülvizsgálat a jogszabálysértésre hi-
vatkozást követeli meg. A keresetlevélben az
ügyfélnek kifejezetten – jogszabály, jogszabályhe-
ly megjelöléssel – hivatkoznia kell a közigazgatási
döntés teljes vagy részbeni jogellenességére, pon-
tosabban fogalmazva arra, hogy megítélése szerint
jogszabálysértés történt. Értelemszerıen az ügyfél
keresetlevélbeli hivatkozása egyaránt takarhat
valós vagy vélt jogszabálysértést, ennek eldöntése
a bíróság feladata. 
A bírósági felülvizsgálat igénybevételének
alapvetô feltétele, hogy
- az ügyfél a közigazgatási eljárás során a felleb-

bezési jogát kimerítse, (azaz az ügyben másod-
fokú határozat született, s ennek ellenében lehet
bírósági felülvizsgálathoz folyamodni), vagy

- ha az adott közigazgatási ügyfajtában a fellebbe-
zés kizárt (azaz az elsôfokú közigazgatási
határozat ellenében közvetlen bírósági felülvizs-
gálatnak van helye).

A bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére irá-
nyuló keresetlevelet az ügyfél a közigazgatási
határozat közlésétôl számított 30 napon belül
nyújthatja be. 
A bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet az el-
sôfokú határozatot hozó szervnél kell benyújtani.
A Hivatal a keresetlevelet az ügy irataival együtt 
3 napon belül köteles a felügyeleti szervéhez fel-
terjeszteni. A felügyeleti szerv a kézhez vett kere-
setlevelet és iratokat 8 napon belül köteles továb-
bítani az illetékes bírósághoz.
A törvényi szabályozás értelmében a keresetlevél
benyújtásának a döntés végrehajtására nincsen ha-
lasztó hatálya. Fôszabály szerint végrehajtható,
azonban az ügyfél a bírósági felülvizsgálat iránti
keresetében kérheti a döntés végrehajtásának
felfüggesztését. A jogerôs közigazgatási döntés
végrehajtásának felfüggesztésére irányuló ügyféli
indítvány közvetlen jogi hatása, hogy az in-
dítvány elbírálásáig a végrehajtás nem foga-
natosítható. Ez nyilvánvalóan gyorsabb ügyme-
netet kíván, ezért a bíróság soron kívül, de
legkésôbb 8 napon belül köteles a megtámadott

határozat végrehajtásának felfüggesztése tárgyá-
ban határozatot hozni.    
A bíróság a felülvizsgálati eljárást nem a Ket. 
szabályai alapján, hanem a rá irányadó eljárási
szabályok figyelembevételével folytatja le,
melynek eredményeképpen a következô ítéleteke
hozhatja:
- jogszabálysértés esetén, hatályon kívül helyezi a

közigazgatási döntést;
- ha szüksége a hatályon kívül helyezéssel egyide-

jûleg új eljárás lefolytatására kötelezi a hatósá-
got,

- egyes ügyfajtákban megváltoztathatja a köz-
igazgatási döntést;

- az ügyfél (felperes) keresetét elutasíthatja.

Az újrafelvételi eljárás

Ezen eljárásnak kizárólag csak közigazgatási
hatósági határozat esetében van helye. Újrafel-
vételi kérelmet akkor lehet benyújtani, ha 
- a hozott döntés közigazgatási szakban jogerôre

emelkedett,
- az ügyfélnek csak a határozat jogerôre emel-

kedését követôen jutott a tudomására, vala-
mely a határozat meghozatala elôtt már meglévô,
az eljárásban még el nem bírált és az ügy el-
bírálása szempontjából lényeges tény, adat
vagy bizonyíték, és

- az újonnan felmerült lényeges tény, adat vagy bi-
zonyíték elbírálása esetén ez az ügyfélre nézve
kedvezôbb tartalmú határozatot eredmé-
nyezett volna. 

Az idôskálán mozogva az adott közigazgatási
határozat jogerôre emelkedésének napjától
számított 6 hónapon keresztül van lehetôség az
újrafelvételi eljárás iránti kérelem elôterjesztésére.  
Ezen idôtartamon belül másik fontos idôtényezô
az a nap, amikor az ügyfél tudomást szerez a
releváns új tényrôl, adatról, vagy más bizo-
nyítékról. Ugyanis az ügyfél tudomására jutását
követô naptól számított 15 napos idôtartam
alatt élhet az újrafelvételi kérelemmel. 

Méltányossági eljárás

Hasonlóan az újrafelvételi eljáráshoz a mél-
tányossági eljárás a jogerôs közigazgatási
határozat ellen terjeszthetô elô. A méltányossági
kérelem alapjaként az ügyfél azon állítása szolgál,
miszerint a jogerôs határozatban foglalt köte-
lezettség végrehajtása számára a határozat meg-
hozatala után bekövetkezett okból méltányta-
lanul súlyos hátrányt okoz.  
A határozat méltányossági alalpon történô mó-
dosítására vagy visszavonására csak kivételes jel-
leggel és a következô feltételek együttes fennállása
esetén kerülhet sor: 
- az eljáró hatóság hatáskörét megállapító jogsza-

bály ezt nem zárja ki,

- az ügyben nincs ellenérdekı ügyfél, vagy az el-
lenérdekû ügyfél hozzájárul a határozatnak a
kérelem szerinti módosításához, 

- a módosítás, vagy a visszavonás nem sérti a
közérdeket,

- a határozat jogerôre emelkedése óta egy év, vagy
ha a jogerôs határozatban megállapított teljesítési
határidô egy évnél hosszabb, a teljesítési határidô
még nem telet el. 

Méltányossági kérelem alapján hozott (módosított,
visszavonó, esetleg azt elutasító) újabb határozat
ellen sem fellebbezésnek, sem bírósági felülvizs-
gálatnak nincs helye. 

A következô részben a közigazgatási végrehajtás
szabályaival ismertetem meg Önöket. 
Továbbra is várom észrevételeiket, az ügyintézés
menetével kapcsolatban felmerülô kérdéseiket, és
kérem, forduljanak hozzánk bizalommal. 
Tisztelettel: 

Tóthné Pataki Csilla
jegyzô

Az ügyintézés menetének ismertetése 8.

BEINDULT A BRINGASZEZON
Április 22-én, a bringasuli szezonnyitó háziversenyén

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Érd Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének tájékoztatója,

az egyes tûzmegelôzési hatósági, szakhatósági eljárá-
sokért és szolgáltatásokért fizetendô igazgatási szol-
gáltatási díjról szóló  16/2012 (IV.3.) BM rendelet,
2012. május 3-tól a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
hatáskörét érintô ügyekben is megállapít igazgatási
szolgáltatási díj (továbbiakban díj) fizetési kötelezett-
séget, az alábbi esetekben:
- Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tûzvédel-

mi szakhatósági közremûködés esetén,
- Éghetô töltetû tárolótartály létesítési és használat-

bavételi eljárásaiban tûzvédelmi szakhatósági
közremûködés esetén,

- Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásban
tûzvédelmi szakhatsági közremûködés esetén.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi XCL. Törvény
38/A. § (3) bekezdése szerint:
„Ha a törvény vagy kormányrendelet eltérôen nem
rendelkezik,
a.) az ügyfél az illetéket és a díjat a közremûködô
hatóságnál köteles megfizetni…”
Fentiek alapján a díj befizetését Kirendeltségünk nem
tudja beazonosítani, ezért kérem, hogy díjfizetés ese-
tén az alábbi adatokat részünkre – elektronikus úton
vagy a megkereséssel együtt – minden esetben  meg-
küldeni szíveskedjenek:
- ügyfél vagy képviselô neve, címe és levelezési címe;
- eljárást kezdeményezô cég, vállalkozás vagy magán-

személy neve, címe, adószáma, pénzforgalmi szám-
laszáma;

- befizetés jogcíme, hivatkozási pontja és mértéke;
- eljáró hatóság megnevezése és székhelye.

Ivancsics Dénes tû.alezredes s.k.
kirendeltség-vezetô



Április 16-án délelôtt az Ügyrendi és Összefér-
hetetlenségi Bizottság, majd ugyanazon a
napon délután a Pénzügyi Bizottság is ülésezett.
Munkaterv szerinti testületi ülésre április 19-én
került sor 22 napirend tárgyalásával. Ezen a tes-
tületi ülésen az elôterjesztések témájából követ-
kezôen több meghívott vendég is részt vett.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló a (zárszámadási) rendeletet a Képviselô-
testület elfogadta. A zárszámadási rendelet
felülvizsgálatát és értékelését az Audit Service
Kft. végezte. A könyvvizsgáló cég vezetôje
részt vett az ülésen, ahol is az értékelés
összegzéseként kiemelte, hogy a beszámoló
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl
megbízható és valós képet ad. (Részletes
tájékoztatást Bencsik Mónika polgármestertôl
olvashatnak az érdeklôdôk.)
Magasabb szintû törvényi változások miatt a
helyi állattartási rendeletünket módosítani volt
szükséges. Szintén a törvényi elôírásoknak
megfelelôen a helyi önkormányzati rendeletek-
ben foglalt szabálysértési rendelkezéseket felül
kellett vizsgálnunk, mert 2012. április 15-tôl a
jegyzônek ilyen jellegû hatásköre megszûnt.
Annak érdekében, hogy a szabályszegôk ne
tudjanak kibújni a felelôsségvállalás alól, fi-
gyelembe véve az új törvényi lehetôséget a
Képviselô-testület a kirívóan közösségellenes
magatartásokról helyi rendeletet alkotott.
A jegyzô törvényi felhatalmazás alapján 2012.
évre – a hivatalra vonatkozóan – nyári és téli
igazgatási szünetrôl rendelet tervezetet készí-
tett, amit a testület elfogadott.
A község életét befolyásoló és nagyon nehéz
döntés meghozatalát a jelenlegi testületnek kel-
lett lezárni, amely alapján az ún. „Kecskeháti
tábla” belterületbe vonására vonatkozó rendelet
elfogadásra került.
A Kispatak óvodában a következô nevelési évre
a kisgyermekek beiratkoztatása folyamatában,
a Képviselô-testület figyelembe véve a magas
gyermeklétszámot, a növekvô igényeket, az
óvodai csoportlétszám kialakításánál a törvény
által engedélyezett maximális 20%-os cso-
portlétszám emelést támogatta. A döntésnek
megfelelôen 320 fô gyermek felvételét irányoz-
ta elô az óvodavezetônek.
Az iskola és az óvoda intézményvezetôinek
kötelezô óraszámát az elôzô évekhez hasonlóan
csökkentette a testület a szabályoknak meg-
felelôen.
Elkészült a Polgármesteri Hivatal és az Önkor-
mányzat fenntartásában lévô önállóan mûködô
költségvetési szervek (Általános Iskola, Kis-
patak Óvoda, Öregiskola Könyvtár és Közös-
ségi Ház) közötti Együttmûködési megál-
lapodás tervezet, amit a testület jóváhagyólag
elfogadott.
A Képviselô-testület döntött az Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatáról, melyben ki-
jelölésre kerültek a hivatal részérôl a Bizottsági
munkában résztvevô személyek, ugyanis a dön-
tést meghozó Képviselô-testületi tagok az új 
szabályozás miatt már nem lehetnek a döntési
folyamat elôkészítését végzô szerv tagjai. A
napirend tárgyalásánál bemutatkozott az önkor-

mányzat által megbízott közbeszerzési ügyvéd
és kollégája.
Szünet után a jegyzô által elkészített, Polgár-
mesteri Hivatal elmúlt évi tevékenységérôl
szóló beszámolót a testület elfogadta. Jegyzô
Asszony felhívta a testület figyelmét, hogy a
képviselôk egyéni munkájáról jövô évtôl
kötelezô a lakosságot tájékoztatni. Rendkívül
figyelemre méltó volt hogy minden hivatali
dolgozót személy szerint bemutatott az ülésen!
(Bôvebben lásd a külön jegyzôi beszámolót)
Tárgyalta a testület a 2011. évben megvalósult
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
beszámolóját, amit elfogadott.
A kiküldött napirendhez képest több ízben is
sor került napirend cserére a meghívottak
érkezéséhez igazodva.
Ezért végül 12-es napirendként a testület az Ál-
talános Iskola telekrendezésével kapcsolatosan
hozott döntést. Hosszú távú önkormányzati cél-
jaink megvalósítása érdekében a Nagykovácsi
Általános Iskola melletti területen két önálló
helyrajzi számú ingatlan kialakításáról döntöt-
tek a képviselôk, ami egyrészt a jövôben a biz-
tonság érdekét szolgálja.
A Képviselô-testület négy civil szervezettel,
azaz az Alapítvány Nagykovácsiért, a NATE, a
NOE Nagykovácsi Csoport, a Környezet a
Gyermekekért Alapítvány együttes kezde-
ményezésével Együttmûködési Megállapodást
kötött a Nagykovácsi Arany János utcai ját-
szótér felújítására. Az önkormányzati finan-
szírozáson túl vállalja a felújítás ütemtervében
a részfeladatok elvégzését, koordinálását.
Az Önkormányzat kiemelten kezeli a helyi civil
szervezetek mûködésének és anyagi támo-
gatásának kérdéseit. 2012. évben pályázatot
hirdetett a civil szervezetek számára, a költ-
ségvetésében 4 millió forintot különített el. A
beérkezett pályázatok alapján összességében
3.387.000,– Ft támogatást hagyott jóvá
részükre különbözô programok lebonyo-
lítására, taneszköz vásárlásra, idôsebb kor-
osztály szabadidôs tevékenységének segítésére,
kulturális, sport, ifjúsági táborokra, kapcso-
latépítô tevékenységek szervezésére.
A Budaörsi Rendôrkapitányság vezetôje és a
Budakeszi rendôrôrsparancsnok az elmúlt évi
közbiztonsági tevékenységüket szóban is
összefoglalták. Megállapítható, hogy Nagy-
kovácsi a környezô települések közül bûnügyi
fertôzöttség tekintetében a harmadik legjobb
helyen áll. Ez természetesen csekély vigasz
azon lakosoknak, akiknek otthonát álmukban,

vagy fényes nappal feltörték, vagy annak a fi-
atal édesanyának, akit Nagypéntek elôtt a
település központjában a saját kisgyermeke
szeme láttára „egy ideges ökölharcos” össze-
vert, tehát van min javítani, van min felhá-
borodni…
Nagykovácsi Köztemetôjének üzemeltetését a
Rex Salus Kft. végzi. A Kft. 2011. évi beszá-
molóját elfogadta a testület, a vállalkozó
tevékenységével elégedett. Az értékelésbôl a
cég vezetôje kiemelte, hogy évrôl-évre nô az
urnás temetések száma a koporsóshoz képest
továbbá (és ezt az önkormányzat is érzékeli)
egyre több a köztemetések iránti kérelem.
Ennél a napirendnél mondta el polgármester,
hogy a temetô Bánya utcai szakaszán a járda
rekonstrukciós munkáinak egyeztetése folyik,
és hamarosan lehet majd kulturált módon köz-
lekedni gyalogosan is azon a szakaszon, illetve
újabb parkolási lehetôséget is kialakítunk. Az
idei év feladatai között szerepel a ravatalozó
felújítása is.
A helyi termelôi piac elôzetes igényfelmérésére
két hétvégén „próba piac” került megren-
dezésre. A testület szakhatósági állásfoglalást
követôen úgy döntött, hogy a piac végleges
helyéül az öt megjelölt helyszínbôl az Általános
Iskola parkolóját jelöli ki. A piac elôreláthatóan
havi egy alkalommal kerül megrendezésre, arra
vonatkozóan, hogy az üzemeltetés hogyan
legyen megoldva még nem született végleges
döntés, az elôkészítés folyamatban van.
Továbbiakban zárt ülésen, az ügyfél jelen-
létében ingatlan túlkerítés ügyében a testület
határozatában a telekhatár eredeti állapotának
visszaállítására kötelezte a lakost, illetve
ugyanezen lakosának panaszára vonatkozóan
elfogadta a hivatali tájékoztatást.
Önkormányzati bérlôtôl kérelem érkezett egy
ingatlan megvásárlására vonatkozóan, amelyet
a testület nem támogatott.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy
Kiszelné Mohos Katalin óvoda vezetôt meg-
rovásban részesíti, pénzügyi és számviteli sza-
bályok megsértése miatt.

A Képviselô-testület következô ülését – a

Szíves tájékoztatásul:
Dékány Angella alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület 
áprilisi munkájáról
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Gondolatok testületi ülés után…

Milyen jó lenne olyan vezetônek lenni, akinek csak örömhírt okozó dön-
téseket kell tolmácsolnia és figyelni a körülötte nyíló mosolyokat az ar-
cokon… Milyen jó is lenne olyan zsákot cipelni, amit más tölt meg nekünk és
a mi feladatunk csak a zsák ajándék tartalmának szétosztogatása lenne és
fogadni a köszönetet… Milyen jó lenne felelôtlenül „csakis mások érdekére
tekin-tettel”, önhatalmúan, személyválogató módon jót tenni…és tudni, hogy
van még felettünk is vezetô, aki helyettünk majd megoldja…
Milyen jó lenne…

Bencsik Mónika polgármester

KÖZMEGHALLGATÁSÁT
2012. május 24-én tartja.



� 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 Ügyfeleink!

Az építményadó bevallások feldolgozása során megállapítható, hogy je-
lentôs számú bevallást adózóink még nem küldtek vissza. Felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy amennyiben bevallási kötelezettségüket nem teljesítik, mu-
lasztási bírságra számíthatnak.
További tapasztalat, hogy a korábban bevallott adótárgyakat (garázs,
mûhely, gazdasági épület, stb), a beküldött bevallásokban sokan nem tün-
tették fel.
Ezt pótlólag megtehetik, amennyiben ezzel a lehetôséggel nem élnek, úgy
Hivatalunk fogja a kötelezettséget megállapítani ellenôrzés keretében,
ebben az esetben adóbírságot is megfogunk állapítani.
Aki korábban, vagy most 2012-ben benyújtott bevallásában nem tüntetett
fel adóköteles építményt, vagy építményrészt azok szintén élhetnek rövid
ideig a pótlás lehetôségével.
A benyújtott bevallásokban feltüntetett adatok vissza ellenôrzését
Hivatalunk 2012 tavaszától folyamatosan ellenôrizni. Elsôsorban a koráb-
bi bevallás és az új bevallás közötti jelentôs eltérések esetében számít-
hatnak ellenôrzésre.

2011. december 15-én a Képviselô-testület elfogadta az új helyi adó ren-
deletet, mely alapvetôen a korábbi rendelet aktualizálása, megfelelve a
jogszabályi változásoknak.
Rendeletbe új elemként bekerült a külterületi telkek adózása, melyekbe
nem tartoznak bele a mezôgazdasági területek, ha a földhivatali nyilván-
tartásba aranykorona értékkel szerepelnek és ténylegesen mezôgazdasá-
gi célra hasznosítják (nem mezôgazdasági hasznosítás a gyommentesítô
kaszálás).
A bevallásokra felszólítást és a bevallási nyomtatványt május elsô felében
postázzuk.
Csak helyi iparûzési adó tekintetében nem adóalany a közhasznú, kiemel-
ten közhasznú szervezetnek minôsülô nonprofit gazdasági társaság a
többi helyi adó tekintetében igen.
Kedvezményeket építményadóban csak Nagykovácsi Önkormányzat
területére állandó lakosként bejelentett adózó vehet igénybe.
Építményadóban a 100 m2 lakás kedvezmény csak arra a lakásra vehetô
igénybe, melyben lakik az adózó, ha több lakása van Nagykovácsi
területén a többi után nem adózhat kedvezményesen. Több tulajdonos
esetében tulajdoni hányad arányában jár a 100 m2-es kedvezmény, akkor
is ha megállapodás alapján adóznak. A 10 m2 bejelentett lakosonkénti
kedvezmény csak akkor illeti meg adózót, ha 2012. január 01-én be volt
jelentve és a bejelentés idôtartama eléri 274 napot.
Változott az iparûzési adóban a törvényi elôírások miatt az adóalap
meghatározás módja.
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 fogja terhelni az érintetteket,
ezek a bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról letölt-
hetôk .
Tájékoztatjuk azon adózókat, akik adótartozással rendelkeznek, és nem
kezdeményeztek méltányossági eljárást Hivatalunknál, az ô esetükben
megindítottuk a behajtási eljárást.

A behajtás során az ART felhatalmazása alapján alkalmazhatjuk a bírósá-
gi végrehajtásról szóló tv. rendelkezéseiben foglaltakat.
Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül beje-
lentési kötelezettség van a helyi adóhatóság felé, építményadó be-
vallást kell benyújtani a tulajdonosnak.

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 2012. január 31-én elfogadott HÉSZ módosításban reményeink szerint
sikerült megoldást találnunk a kisebb beépíthetôségû kertvárosi övezetek-
ben jelentkezô tároló hely - problémára. Mivel ezeken a területeken
pinceszint általában nem épül, a kertes ház mûködtetéséhez szükséges
eszközök tárolása épületen belül nem megoldott. Az egyre több ingat-
lanon hatósági engedély- és szabályozás nélkül épülô tároló épületekbôl
következtetni lehetett a lakossági gondokra és szándékra. Végül hosszas
mérlegelés és egyeztetés után fogalmazódott meg az 1/2012 (I.31.)
Önkormányzati rendelet 5. § (1) (26) bekezdés n)  pontjának elôírása.
Eszerint a Nagyszénás és a Kálvária-kert területén telkenként 1 db max.
8 m2 alapterületû, max. 2,5 m építménymagasságú és 3,5 m gerincma-
gasságú kerti pavilon elhelyezhetô. Az építmény anyaga fa, tégla, kô,
üveg, cserép vagy zsindely anyagokból építhetô és a hátsó kertben kell
elhelyezni. Amennyiben a szomszédos telkeken már található ilyen épít-
mény, lehetôség szerint azokhoz igazodva, tömbösítve kell az újat elhe-
lyezni. Az építmény a fenti feltételek teljesülése esetén a kerti építmények
kategóriájába tartozik, így a beépítettségben nem kell számításba venni
és hatósági engedély nélkül elhelyezhetô. A cél azonban elsôdlegesen
az, hogy az új épületeknél a tárolást épületen belül oldják meg. Erre már
a tervezési fázisban érdemes gondolni.

Bálóné Botos Zsuzsanna

� 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

Tájékoztatás az állattartási rendelet módosításáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állattartásról szóló 24/2011. (XI.2.)
sz. Kt. rendelet kedvtelésbôl tartott állatok tartására vonatkozó közös 
szabályai hatályon kívül helyezésre kerültek 2012. április 25-ével, melyek
az ebek és macskák tartására vonatkozó részletszabályokat és az
ebtenyészetre vonatkozó speciális szabályokat tartalmazták. A macskák
és kutyák vonatkozásában megszûnt a korábbi létszámbeli korlátozás,
tehát nincsen maximálva az egy ingatlanon tartható kutya- és macs-
kaszám, és a kutya-és macskatenyésztés nem köthetô hatósági
engedélyhez.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kellene betartani a
kedvtelésbôl tartott állatok tartására vonatkozó országos szintû jogszabá-
lyokat. A kedvtelésbôl tartott állatok tartása a Polgári Törvénykönyvrôl
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az állatok védelmérôl és kíméletérôl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.), valamint a kedvtelésbôl tartott ál-
latok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
szabályainak betartásával történhet. 

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

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

Ügyfélszolgálat: Gróf Andrea, 110 mellék; grof.igazgatas@nagykovacsi.hu
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Tájékoztatásul alább olvashatják a kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet kedvtelésbôl
tartott állatok – kutyák, macskák, stb. – tartására és a velük való bánás-
módra vonatkozó rendelkezéseit: 
„A kedvtelésbôl tartott állatok tartására és az állatokkal való bánás-
módra vonatkozó rendelkezések
13. § Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelezô immunizálásra vonat-
kozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós meg-
jelöléssel rendelkezô állat esetében az állat azonosítására vonatkozó
adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz
kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az ál-
lat fajáról (fajtájáról), – ha ismert – az egyed nemérôl és koráról, továbbá
az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekrôl.
14. § (1) Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók
esetében a fogak koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak,
az egyed korának és élettani állapotának megfelelô minôségben, mennyi-
ségben és lehetôség szerint az adott faj természetes viselkedési szoká-
saihoz leginkább alkalmazkodó idôközönként kell biztosítani.
(2) A kedvtelésbôl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása
lehetôvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezô
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül
ne zavarja.
(3) A kedvtelésbôl tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának
naponta legalább egy alkalommal ellenôrizni kell. Az állattartónak gondos-
kodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok
megfeleljenek az állatok szükségleteinek. Állandó fényben vagy állandó
sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.
(4) A kedvtelésbôl tartott állat tartási helyének olyan méretûnek kell lennie,
hogy az állat fajára jellemzô mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és
eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthetô,
azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely
lehetôvé teszi az állat kedve szerinti mozgását.
(5) Tilos

a) ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb területen,
b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve,
c) gerinces állatot kör alapú kalitkában,
d) gerinces állatot gömb alakú akváriumban

tartani.
(6) Ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2

akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minôsül csopor-
tos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
(7) Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven mûködô 
szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának
összege nem lehet kevesebb 5 m-nél, valamint a futó rész nem lehet
rövidebb 3 m-nél.
(8) A csoportosan tartott állatok esetében – hacsak az adott fajra
vonatkozó tudományosan elfogadott ismeretekbôl más nem következik –
a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és
agresszió nélkül egy idôben hozzáférjen az etetô-, itató-, fürdô-, pihenô-,
illetve búvóhelyhez.
(9) A talajszinten élô állatok hálós aljzaton nem tarthatók, kivéve, ha füves
területen, illetve közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet.
(10) A nem kizárólag talajon, illetve vízben lakó fajok esetében legalább
két olyan polcot vagy ágat, ülôrudat kell elhelyezni, amelyek mérete és
kialakítása olyan, hogy az állat biztonságban és természetes testhely-
zetben tud rajtuk ülni, pihenni.
(11) Az akváriumot, amelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy
más arra alkalmas tárggyal kell lefedni, illetve az akvárium olyan mérték-
ben tölthetô fel vízzel, hogy a vízszint és az akvárium felsô pereme közti
távolság alkalmas legyen a hal kiugrásának megakadályozására.
(12) Patás állat és eb kivételével kedvtelésbôl tartott állatot kikötni tilos.
Patás állatot és ebet állandó jelleggel kikötve tartani tilos.
(13) Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az
állatra történô rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly
módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.
(14) Az (5) bekezdés a) pontjában, valamint a (6) bekezdésben foglalt ren-
delkezés nem terjed ki az állatmenhelyekre.
15. § (1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más ál-
latok – kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élô egyedek –, illetve
az ember biztonságát.
(2) Különbözô fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt – az (1)
bekezdésben leírtak figyelembevételével –, ha az állatok egymás testi ép-
ségét nem veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi megterhelést egyik fajhoz
tartozó egyed számára sem okoz, továbbá ha minden egyed rendelkezik
olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugalomban táplálkozhat

és pihenhet. Agresszív viselkedésû állatokat tilos más állatokkal együtt
tartani.
16. § (1) A kedvtelésbôl tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak
szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.
(2) A kedvtelésbôl tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek
kialakítása és a tartása során

a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni,
b) az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és

tartási céljának (használatának) megfelelôen olyan takarmánnyal ellátni,
amely annak jólétét szolgálja.
(3) A kedvtelésbôl tartott állat tartójának meg kell akadályozni azon álla-
tok szaporodását, amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák
fordulnak elô, melyek szenvedést okoznának az utódaiknak, vagy káros
egészségügyi hatással lennének rájuk nézve.
(4) Reklám, bemutatás, illetve a figyelem felkeltése céljából tartott állat az
állatkert és állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának
részletes szabályairól szóló külön rendeletben meghatározott tartási
feltételek mellett tartható.
17. § (1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt
területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására
képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem
más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása
érdekében – ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elô –
kizárólag az egyed jellemzôen agresszív magatartásának ismerete esetén
kell.”

Tájékoztatás 
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy 2012. április 15-tôl új szabály-
sértési törvény van hatályban: a szabálysértésekrôl, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II.
törvény. Az új szabálysértési törvény alapján a helyi önkormányzati ren-
deleteinkbôl kikerültek a szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések,
mivel a szabálysértés szabályozása állami monopóliummá vált. Ez azt je-
lenti, hogy az új szabálysértési törvényben rögzített egyes szabály-
sértések minôsülnek csak szabálysértésnek. Némely szabálysértés
elkövetése esetén (köztisztasági, csendháborítás, veszélyeztetés kutyá-
val stb.) a közterület-felügyelô továbbra is kiszabhat helyszíni bírságot,
ennek összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet, meg nem
fizetése esetén feljelentést tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendel-
kezô szervhez.
A korábban helyi rendeletben szabálysértésnek minôsített tényállá-
sok az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
18/2012. (IV.25.) számú Kt. rendelet alapján tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokká kerültek átminôsítésre. Büntetési
tételük ötvenezer forintig terjedô helyszíni bírság, illetve
százötvenezer forintig terjedô közigazgatási bírság.
Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012.
(IV.25.) számú Kt. rendelet 2012. április 25-én lépett hatályba. A rendelet
alapján ilyen tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minôsülnek a
következôk:

· Aki a nagyközség jelképei (címer, zászló, lobogó, pecsét) használatá-
nak rendjérôl szóló 26/1996. (VII. 29.) sz. Kt. rendelet alapján a község
jelképeit jogtalanul, engedélytôl eltérôen, vagy a közösséget sértô 
módon használja fel, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el.

· Aki a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14) számú Kt. rendelet 3.
§., 4. §, 5. § (1) és (4) bekezdés, 7. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 18/A.
§-ban foglaltakat megszegi vagy az abban foglaltaknak nem tesz
eleget tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el.

· Aki a Nagykovácsi helyi jelentôségû természeti területeinek és
értékeinek védelmérôl szóló 7/2004. (III. 05.) sz. Kt. rendelet mellék-
letében szereplô védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy
megrongálja, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el.

· Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési
közszolgáltatás szervezésérôl, valamint a közterületek tisztántar-
tásáról szóló 15/2006. (IX.18.) sz. Kt. rendelet 8-13. § és 18-20. §-ai-
ban meghatározott feladatokat és kötelezettségeket megszegi, illetve
nem tartja be, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el. 

· Aki a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról,
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és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megál-
lapításáról, és annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.) sz. Kt. ren-
delet alapján a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az
engedélytôl eltérô módon használja, tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el.

· Aki a Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött be-
hajtás rendjérôl szóló 30/2007. (XI.20.) sz. Kt. rendeletben meghatáro-
zott közútkezelôi engedély nélkül veszi igénybe a Nagyközség
területén a közutakat, vagy azt az engedélytôl eltérô módon használ-
ja, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el.

· Aki a köztemetôrôl és a temetkezés rendjérôl szóló 6/2009. (II.23.) sz.
Kt. rendelet 9. § és 11. §-ában foglaltaknak nem tesz eleget, vagy at-
tól eltérôen cselekszik, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el.

· Aki az állattartásról szóló 24/2011. (XI.2.) sz. Kt. rendelet 2.§, 4-6. §-
aiban foglalt szabályokat megszegi, tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el. 

Dr. Zakály Erzsébet 

2011. évi gyámhatósági tevékenység értékelése

A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében, a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelem és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Kormány rendelet 10. számú melléklete alapján, a helyi önkor-
mányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a
jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. A hi-
vatkozott Kormány rendelet melléklete az átfogó értékelés szempontjait
megadja. A Képviselô-testület által elfogadott, 2011. évre vonatkozó,
gyám átfogó értékelésrôl a Böngészô újság olvasói részére, tisztelettel az
alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Nagykovácsi Nagyközség állandó lakosainak száma  7.101 fô

Lakónépesség alakulása 0-éves kortól

0-3 4-6 7-14 15-18 19-24 25-50 51- Összes
425 362 720 304 541 2744 2005 7101

Keresôképes korosztály: 4.485 fô
Munkanélküliek száma: 98 fô

(Adatforrás: Népesség nyilvántartás Nagykovácsi)

Születési adatok
év Születések száma

fô
2004 76
2005 82
2006 93
2007 95
2008. 99
2009. 93
2010. 98
2011. 87

(Adatforrás: Védônôi szolgálat Nagykovácsi)

Nagykovácsi Általános iskolába beiratkozott tanulók létszáma: 360
Nagykovácsi Kispatak Óvodába beiratkozott kisgyermekek létszáma: 320

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások cél-
ja az, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévô családokat segítse
annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történô ellátása
biztosított legyen. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2011.
évben átlagosan 33 család 77 gyermeke részesült Rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatásban 46 család részesült összesen 785.000,– Ft
összegû támogatásban.

Gyermekétkeztetést az óvodás gyermekek részére önkormányzatunk az
óvodai fôzôkonyha kapacitásával oldja meg. 

Az általános iskolás gyermekek közétkeztetését külsô beszállító biztosít-
ja. Kedvezményes étkeztetésben, (három és többgyermekes családok,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ill. emelt családi pótlékban

részesülô gyermekek) átlagosan 239 gyermek részesül. Helyi rendeletben
szabályozott méltányossági alapon megállapított intézményi térítési díj-
csökkentés legfeljebb 50%-os mértékû lehet. 2011. évben 9 gyermek
részesült intézményi étkezési díjcsökkentésben. 

Személyes gondoskodást biztosító ellátások közül a gyermekjóléti fe-
ladatokat 2011. évben a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intéz-
ményfenntartó Társulás keretein belül, a Városi Napos Oldal Szociális
Központ 1 fô családgondozóval látta el a településen. (2012. évben a fe-
ladatot az Ezüstkor Szociális Központ Solymár látja el.)
Az alapellátásban érintett gyermekek száma 13 fô, védelembe vett 3 fô,
tartós átmeneti nevelésbe 7 fô volt.  A gyermekjóléti szolgálat 16 családot
gondozott folyamatosan. A gyermekek veszélyeztetettségének okait
leggyakrabban anyagi, megélhetési, gyermekintézménybe történô beil-
leszkedési zavar, magatartászavar, teljesítményzavar, szülôk család éle-
te, szülôi elhanyagolás, szenvedélybetegség, szülô magatartása okozza.
A várandós anyák gondozását a községben jelenleg három fôállású
védônô látja el. Feladatuk az anya és a magzat egészségi állapotának
megôrzése, javítása, a várandós anya testi-lelki harmóniájának, szociális
biztonságának elôsegítése a veszélyeztetô tényezôk felismerése,
megelôzése, a családi életre, szülôi szerepre, szülésre, a szoptatásra és
a csecsemôgondozásra való felkészítése.

A jelzôrendszer tagjainak egymással jó a kapcsolata, probléma esetén
telefonon, illetve személyesen keresik egymást a probléma legjobb meg-
oldásának kialakítása érdekébe. A 2011-es évben  a jelzô rendszer  16 al-
kalommal élt jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat családgondozója felé. 

Gyermekek napközbeni ellátását településünkön az óvoda és az iskola
biztosítja, egyéb intézmény rendszer nem került kiépítésre. 
Jegyzôi hatáskörbe tett gyámhatósági intézkedés a védelembe vétel,
mint a gyermekvédelmi gondoskodás egyik formája. Ezt az intézkedést a
települési önkormányzat jegyzôje abban az esetben alkalmazza, ha a
szülô vagy más törvényes képviselô a gyermek veszélyeztetettségét az
alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem
akarja, de feltételezhetô, hogy segítséggel a gyermek fejlôdése a családi
környezetben mégis biztosítható.
2011. január 1 napjával 2 fô volt védelembe vétel alatt. A védelembe vé-
tel az év folyamán megszûnt, nagykorúság, illetve költözés miatt. Év
közben 1 fô védelembe vételére, az 50 órai iskolai hiányzás miatt került
sor. 

Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2011 évben nem került sor. Ideiglenes
hatályú elhelyezés akkor szükséges, ha a gyermek felügyelet nélkül
marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlôdését családi környezete
vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szük-
séges. 
A gyermek- és fiatalkorúak bûnelkövetôvé és áldozattá válásának
megelôzésében jelentôs szerepe van a családnak, a gyermek- és
ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelô intézményeknek, a civil sz-
ervezeteteknek, az egyházaknak, a helyi koordináció megteremtésében
az önkormányzatoknak és a rendôrségnek.
A lakosság és a fiatalkorúak bûnmegelôzési célú tájékoztatását az e célból
készített kiadványok, tévémûsorok, és a bûnmegelôzéssel foglalkozó szervezetek
együttmûködése nagymértékben elôsegíti. A fiatalkorúak által elkövetett bûncse-
lekményekre az elmúlt években az áruházi lopás bûncselekmény típus volt a
jellemzô, e bûnözési típus a 2011-es évre nem volt jellemzô. Összességében a
fiatalkorúak által elkövetett bûnelkövetés településünkön csökkent.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmûködés
témakörben számba vehetôk az aktívan mûködô egyházi – katolikus és
református - civil szervezetek, valamint a Nagycsaládos Egyesület, és a
Bázis és a Fejér György Alapítvány, mint a gyermekek hasznos és tartal-
mas idôtöltését elôsegítô szervezetek. 

� 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
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„Ültess fát”

2010-ben Nagykovácsi Nagy-
község Önkormányzata a
Gemenc Zrt.-vel megállapo-
dott abban, hogy a falu min-
den újszülött gyermekének fát
állít, lehetôséget teremtve ar-
ra, hogy egymással párhu-
zamosan 2 élet teljesedhes-
sen ki a nagyközség területén.
Ez a program lassan egy igen
szép hagyománnyá válik a

faluban. Idén április 20-án tartottuk a gyermekeknek szóló faültetést,
melyre igen sok szülô jelentkezett. A falu területén 3 különbözô helyszínt
jelöltünk ki, ahol 90 fát ültettünk el a szülôkkel együtt. 
Én mindössze 3 hónapja vagyok az önkormányzatnál és ez volt az elsô
ilyen programom. Ez az esemény már elejétôl fogva nagyon szimpatikus
volt a számomra és nagy lelkesedéssel vetettem bele a szervezésbe.
Hatalmas élmény volt látni pénteken, hogy a szülôk gyermekeikkel együtt,
ásókkal felszerelkezve megjelentek az eseményen és szorgosan, olykor
egymásnak segítséget nyújtva ültetgették a fákat. Nagyon köszönöm
azoknak a szülôknek, akik megjelentek ezen az eseményen. Számomra
igazán egy hatalmas élmény volt.
A faültetésrôl készült fényképek megtekinthetôek a község honlapján.

Kis Benjámin településmérnök

Szemétszedés

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2012. április 21-én tartotta a
Föld Napi szemétszedést, melyen rengeteg civil szervezet, diák és
lakos, a kisgyerekektôl egészen az idôs korosztályig, vett részt. Mintegy
300 zsáknyi szemét került összegyûjtésre a település és környéke
területén. A Pilisi Parkerdô Zrt. Budakeszi Erdészete és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. zsákokkal, kesztyûkkel és láthatósági mellényekkel, a
Saubermacher Bicske Kft. az összegyûlt szemét elszállításával támogat-
ta Nagykovácsi tisztábbá tételét. Köszönjük minden résztvevônek,
hogy a hûvösebb idôjárás ellenére is részt vett a megmozduláson.

� 2012. június 30-ig elkészül a Bánya utcai járda felújításának elsô
üteme. A felújítás elsô része a temetô melletti közel 120 m-es szakaszt
érinti. A VIACOLOR burkolatú 1,5 m széles járda, valamint parkolók
kialakítására kerül sor, így a jövôben a mostanra rossz állapotúvá vált jár-
daszakasz akár babakocsival is kényelmesen járható lesz.

Sümegi Zoltán

Kedves Olvasók!

� A gyepmester heti rendszerességgel jár ki a településre és a
közterületen lévô gazdátlan ebeket befogja. Az elveszett, vagy elszállított
kutyák után érdeklôdni hivatali idôben a 06-314-3196-os telefonszá-
momon, vagy Csavar Attila gyepmester elérhetôségén a 06-30-325-4274
számon lehet.
� Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a 3/2002. (II.14.).sz. Kt. rendelet 
szerint október 01-tôl április 30-ig lehet a kertben komposztálással nem
hasznosítható hulladékokat égetni.
A kerti hulladékok égetésének lehetôsége lejárt, kérem vegyék ezt fi-
gyelembe a tisztelt ingatlantulajdonosok.

� Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra nyomatékosan fel-
hívnám. 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.

� A ház körüli munkák egy másik sarkalatos pontja a gépekkel végzett za-
jos munkák kérdése. Itt idézném az ide vonatkozó fenti számú helyi ren-
deletet: 

15. §
(1) A község belterületén belül tilos hétköznap 20.00-7.00 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 (fûnyírógép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép,
stb.) végzése.
A mostani kedvezô idôjárás miatt már el kell kezdeni az ingatlanok gaz-
és gyommentesítését.  Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a
hét végére, ezen belül is szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást.
Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így sokak nyu-
galma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt.
A fentebb idézett helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt
megszegi joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni
bírságra a hétvégén is.

Erôs Kálmán közterületfelügyelô

� Pénzügyi Csoport

Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 mellék;
penzugy@nagykovacsi.hu

Baráthné Nagy Judit ,109 mellék; barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Csernusné Turai Judit,102 mellék; csernusne.penzugy@nagykovacsi.hu
Fülöp Györgyné, 119 mellék; fulop.gyorgyne@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité, 124 mellék; pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Tóth Katalin, 133 mellék; koltsegvetes@nagykovacsi.hu

� Titkárság

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

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységérôl:

A Képviselô-testület 128/2011. (IX. 29.) számú határozatával elfogadta
Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, mely
alapján kialakult az új hivatali szervezet, a munkakörök osztályok alá
történô csoportosításával átláthatóbbá tették a Hivatal egészét, valamint
az egyes szervezeti egységek fôbb feladatait. A jegyzô részletes feladat-
és hatásköreit a jogszabályok és a képviselô-testület döntései határozzák
meg. 
Személyi feltételek:
A hivatalban jelenleg 25 fô köztisztviselô és 3 fô fizikai állományú
„személyzet” dolgozik. A  köztisztviselôk közül két fô 6 órában lát el fe-
ladatokat, az átlagéletkor 43 év. 13 fô rendelkezik felsôfokú végzett-
séggel, melybôl 6 fô másoddiplomát is magáénak tudhat. 
Az önkormányzat mûködésével kapcsolatos legfontosabb feladatok:
A Polgármesteri Hivatal feladata a testületi és a bizottsági ülések
elôkészítése, az ülésekrôl készült jegyzôkönyvek elkészítése. A testület
és a bizottságok számára 2011. évben 168 db elôterjesztést készített elô
a hivatal.
A képviselô-testület ez évben 21 alkalommal tartott ülést / ebbôl ---- rend-
kívüli 9/. Zárt ülések szám 6 volt, és 1 esetben volt közmeghallgatás. A
hozott határozatok száma 184 db, a rendeleteké pedig 33 db. A képviselô-
testület bizottságainak üléseire az alábbiak szerint került sor: Ügyrendi
Bizottság 9, Közbeszerzési Bizottság 4, Pénzügyi Bizottság 14 ülést tar-
tott. 
A döntésekrôl a kivonatokat az SZMSZ szerint elkészítettük, azokat nyil-
vántartásba vettük és a honlapon is elérhetôvé tettük. A határozatok vég-
rehajtásáról, valamint a folyamatban lévô jogügyletekrôl rendszeresen
számot ad Polgármester Asszony. A döntésekrôl az érintetteket minden
esetben kiértesítjük.
Ügyiratforgalom:
2011. december 31.-ig a beiktatott ügyiratok száma fôszámon 3785 db,
alszámon pedig 17759 db volt. Ez összesen: 21544 db, ami azt jelenti,
hogy átléptük a „bûvös” 20 ezres számot, valamint, több mint 3800 db-bal
meghaladta a korábbi 2010. évi ügyirat mennyiséget. 
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Az ügyiratforgalmon felül a személyes ügyfélforgalom is jelentôs, sokszor
fordulnak hozzánk személyesen, illetve telefonon információkért az
ügyfelek, illetôleg sok esetben már az is némi megelégedést jelent, ha van
valaki, aki meghallgatja ôket.
A beiktatott ügyiratokból önkormányzati hatósági ügyben 515, jegyzôi 
(államigazgatási) hatósági ügyben 6254 esetben történt határozattal dön-
tés, mely az összes ügyiratforgalom 33%.-a. A határozatokkal az ügyfelek
részére valamilyen jogot vagy kötelezettséget, illetôleg valamilyen ellátást
állapítunk meg vagy utasítunk el. 346 esetben végzéssel született döntés.
Véleményem szerint szakmai munkánk minôségi színvonalának egyik
fokmérôje a hozott határozatok elleni jogorvoslati kérelmek száma, ami az
elmúlt évben 26 esetben történt fellebbezés formájában került benyújtás-
ra. Egyéb jogorvoslattal ügyfeleink nem éltek. 
Az iktatás a POLIS számítógépes rendszerben történik, melyhez a techni-
kai felszerelés teljes mértékben biztosított.
Az iktatott ügyiratok megoszlása szakterületenként:

Fôszámra Alszámra
Pénzügy/adó 8 10466
Egészségügy 15 9
Szociális 337 231
Építési, környezetvédelmi 586 853
Közlekedés és hírközlés 434 727
Vízügyi igazgatás 130 251
Belügyi  igazgatás 954 1256
Lakásügyek 15 23
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 114 69
Ipari igazgatás 1 0
Kereskedelmi igazgatás 32 51
Földmûvelésügyi, állat- növényvédelem 49 81
Munkaügyi 75 94
Általános 1046 3532
Közoktatás 39 98
Sportügyek 6 5
Honvédelem, polg. védelem, katasztrófa 14 13
Összesen: 3785 17759

Igazgatási Osztály körében végzett feladatok:

Szabálysértések:
2011-ben az elôzô évhez képest csökkenô tendencia volt megfigyelhetô a
szabálysértési ügyek számában, a beérkezô szabálysértési feljelentések-
ben. Míg 2010-ben 222 db szabálysértési feljelentés érkezett, addig a
2011-es év folyamán 154 szabálysértési feljelentés alapján indított
eljárást a hivatal, nem számítva ebbe a folyamatban lévô – vagyis az
elôzô évrôl áthozott – ügyeket. 
A csökkenô ügyszámnak egyik lehetséges oka, hogy a lakosság egyre
jobban megismeri a helyi rendeleteket, az együttélés írott és íratlan nor-
máit és ezeket a szabályokat betartva próbálja elkerülni a kisebb jogsértô
magatartásokat.    
A tulajdon elleni szabálysértések és a magánlaksértés 2010. augusztus
19-tôl kikerült a jegyzô hatáskörébôl, így ez a körülmény kétség kívül hoz-
zájárult a 2011-ben a csökkenô ügyszámhoz.
Közterület-használati engedélyek:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévô közterületek
használatához engedély szükséges, mely a tavalyi évben 2.200,- forintos
illeték leróvása mellett formanyomtatványon leadott kérelemmel volt
igényelhetô. Az engedélyezési eljárás nem változott, csupán a díjtételek
vonatkozásában történt módosulás 2011-ben: az 5/2011. (II.21.) számú
Kt. rendelet módosította a közterület-használat engedélyezésével kapcso-
latos eljárásokról, és a közterület használati díj mértékének és fizetési
módjának megállapításáról, és annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.)
számú Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletét, mely
a közterület-használatért fizetendô díjakat tartalmazza tételes felsorolás-
ban. Ennek alapján 2011. március 1-jétôl drágultak a közterület-használati
díjak. Ugyanezen módosító rendelet iktatta be a Rendelet 16. § 9-11.
pontját, mely a hirdetôtáblák kihelyezésének szabályait tartalmazza.

2011-ben összesen 50 kérelmet nyújtottak be, amely a Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévô közterületek használatára
irányult. A kérelmek döntô hányadában építkezéssel kapcsolatos
közterület-foglalás miatt került sor engedélyezésre: 38 ilyen eset volt,
amikor építôanyagot, földet, konténert helyeztek ki vagy egyéb hasonló,
építési céllal igénybevett közterület-foglalás történt térítési díj megfizetése

és engedély kiadása mellett. A maradék 12 engedélyezési eljárás a
következô közterület-használati céllal került kiadásra: 1 termékbemutató,
2 mozgóárusítás, 3 mozgóbolt, 1 filmforgatás, 2 vendéglátó-ipari elôkert,
2 gyümölcsárusítás és egy ingyenesen kiadott óvodai rendezvény.
A közterület-használatért fizetett díjakból befolyt összeg: 835.480,– forint
volt, amely összegben benne van a Family Frost által a tavalyi évben
2012. elsô negyedévére igényelt mozgóárusításért fizetett 32.500,– forint
is. Ha ezt nem számítjuk, akkor a befolyt összeg: 802.980,– forint.
A 72 órát meg nem haladó, közterület-használat 10 m2 alapterületig
ingyenes, csak bejelentési kötelezettséggel jár. 2011-ben 63 esetben
került kiadásra ilyen irányú kérelemre közterület-használati engedély.
Közúthasználat, behajtási engedélyek:
A jelzôtáblán meghatározott össztömeg-határ feletti gépjármûvekre
közúthasználati engedély igénylése szükséges és közúthasználati díjat
kell fizetni. 
2011-ben a közúthasználat díja emelkedett: a 8/2011. (II. 21.) számú Kt.
rendelet 1. §-a módosította a Nagykovácsi Nagyközség területén súly-
korlátozáshoz kötött behajtás rendjérôl szóló 30/2007. (XI.20.) számú Kt.
rendelet 1. számú mellékletét, mely tartalmazza a közúti behajtási 
engedélyhez kapcsolódó térítési díj táblázatot. Ennek alapján a korábbi
300,– forint helyett 330,- Ft/nap/megkezdett tonna díjat kellett fizetni a
Nagykovácsiba behajtani kívánó teherautók után 2011. március 1.
napjától. Az egy hónapra fizetendô díj 6000,- forintról 6600,– forintra, az
éves díjtétel pedig 60.000,– forintról 66.000 forintra emelkedett
megkezdett tonnánként.
Közútkezelôi engedélyek 2011. évben az alábbi mennyiségében és érték-
ben kerültek kiadásra:

- éves engedély 11 db – 121.000,– Ft összegben
- havi engedély 24 db – 0,– Ft összegben
- napi és heti engedélyek 1066 db – 9.631.283,– Ft összegben

Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok:
- anyakönyvezett halálesetek száma: 22
- házasságkötések száma: 35
- anyakönyvezett születések száma: –
- honosítottak száma: 18

Kiadott anyakönyvi kivonatok
- házassági 81 db
- születési 7 db
- halotti 28 db
- válás 13 db

Teljesített utólagos bejegyzések: 28 db 
Hagyatéki ügyek:
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján belföldi
hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha
pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy az nem állapítható meg, a
hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyzô intézkedik.
A leltározást – mint leltár elôadó – a jegyzô által megbízott személy
végezheti.
A magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont, illetve
háromszázezer forintot meghaladó ingó vagyont leltározni kell. A
leltárelôadónak a halálesetrôl szóló értesítésnek (halottvizsgálati bi-
zonyítványnak, holtnak nyilvánító határozatnak stb.) illetôleg a megke-
resésnek a jegyzôhöz érkezést követôen harminc napon belül kell a
hagyatéki leltárt elkészítenie.
2011. évben a hagyatéki ügyek  száma: 109 db fôszám és 175 db alszám
került iktatásra.
Szociális és gyámügyi igazgatási feladatok: 
Szociális és gyámügyi igazgatás ügykörben 651 db iktatott ügyirat
érkezett 2011. december 31-ig, ebbôl: szociális igazgatásra: 337 db
fôszámra és 231 alszámra történô iktatás, gyámügyi igazgatásra 14
fôszámra és 69 alszámra történô iktatás történt.
Érdemi döntés önkormányzati ügyekben szociális igazgatási ügykörre:
252 esetben, gyámügyi ügykörben 68 esetben történt.
Önkormányzati államigazgatási ügyben: Szociális igazgatás ügykörben
214 döntés, gyámügyi igazgatásban 68 döntés született.
Sajátos nevelési igényû tanulók fejlesztésére, illetve tanulmányaik
megsegítésére 19 esetben történt megkeresés, 18 esetben állapítottunk
meg egészségügyi szolgáltatásra történô jogosultságot szociális rászo-
rultság alapján.
Társhatóságok 20 alkalommal kérték fel hatóságunkat környezettanul-
mány elkészítésére.
A szociális alapellátások tekintetében az a változás történt, hogy a
Képviselô-testület a 126/2011. (IX. 29.) számú határozatával Pilisvörösvár
és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulással kötött társulási
megállapodást 2011. december 31-i hatállyal felmondta.



A szociális alapellátások és a gyermekjóléti ellátások folyamatos biz-
tosítása érdekében a Képviselô-testület a 127/2011. (IX. 29.) számú
határozatában döntött arról, hogy Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
val intézményfenntartó társulást hoz létre, a közös feladatellátás 2012.
január 1. napjával kezdôdött meg.
A társulás keretében szociális ellátást biztosító Ezüstkor Szociális
Gondozóközpont, a Gyermekjóléti Szolgálat és Családgondozási felada-
tok ellátását 1 fô családgondozó, illetve 2 fô házi szociális gondozónô napi
8 órában történô foglalkoztatásával az ellátás szakmai színvonalának
emelését biztosítja. 
A népesség-nyilvántartásról és mûködési engedély kiadásáról
Lakcím-népesség nyilvántartás
Lakóhelyváltozás bejelentés ügyintézés az elôzô évhez képest (495) 
jelentôsen nôtt: 790 db
A címnyilvántartási rendszer cím bejegyzés/változás: 65 db
Lakcímigazolások: 68 db
Legtöbbször a felsôoktatásban résztvevô diákok részére szociális támo-
gatások igénybevételéhez kért lakcímigazolások.

NAGYKOVÁCSI DEMOGRÁFIA

Kereskedelem
Üzletmûködési engedélyek/módosítások/megszüntetések száma: 19.
A kereskedelmi tevékenységek közül leginkább a gyorsabb és egysze-
rûbb bejelentés-köteles eljárás szerint mûködtetik üzletüket a kereskedôk.
Birtokvédelmi ügyek
A birtokvédelmi ügyek száma 2011. évben: 22 db
A birtokvédelmi eljárás fô célja, hogy vitás birtoklási helyzetben fenntartsa
az eredeti, gyakorlati birtoklási állapotot, amíg a vitatott jogkérdés eldôl.
A nagykovácsi lakosok és a Nagykovácsi közigazgatási területén ingat-
lannal rendelkezô által elôterjesztett birtokvédelmi kérelmek elbírálása
során, a tényállás felderítését követôen, Hatóságunk elsôdleges célja,
hogy a felek között, egy esetleges egyezség révén megállapodás szü-
lessen, így elkerülhetô a hatósági határozat meghozatala. Az emberi
kapcsolatok ugyanakkor számos esetben úgy is alakulhatnak, hogy a
hatóság érdemi döntésének meghozatala nem elkerülhetô. 
A fenti 22 db birtokvédelmi ügybôl 2 esetben sikerült a feleknek
egyezséget kötni, 3 esetben hozott a kérelemnek helyt adó határozatot
Hatóságunk. A többi esetben az eljárás megszüntetésével vagy a kérelem
elutasításával zárult Hatóságunk munkája.
Építéshatósági tevékenység 
Kiadott határozatok száma összesen: 260
Hatósági bizonyítványok száma: 34
Kiadott végzések száma: 162
Szakhatósági állásfoglalások száma: 17
Másodfokra felküldött döntések száma: 6
Önálló (nem az adott ügyfajtához kötelezôen elôírt) ellenôrzések száma: 144
Az ellenôrzések eredménye szerint: 
További intézkedés szükségtelen volt: 125 esetben
Építésrendészeti és kötelezési eljárás indult: 8 esetben
Fennmaradási engedélyezési eljárás indult: 11 esetben
A hivatal két építéshatósági ügyintézôje részt vett a HÉSZ módosítás
elôkészítésében: javaslattevésben, szövegezésben, valamint az adócso-
port által 2011. évben elindított ellenôrzés elôkészítésében a magántulaj-
donban lévô ingatlanok helyrajzi számainak összegyûjtésével és a ki-
gyûjtött ingatlanok tulajdoni lapjainak letöltésével.
A mûszak illetve az igazgatás (szabálysértések, hagyatéki ügyek) részére
a tulajdoni lapok lekérdezése is az építéshatóságon történik a TAKAR-
NET rendszer segítségével.

Önkormányzati osztály feladatkörébe tartozó ügyek:

Munkaügyi feladatok:
Az elmúlt évben a munkavállalói oldalon nagy volt a fluktuáció. 
A szeptemberben elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzat alapján
a közterület-felügyelô, a településmérnökök, a közterület-fenntartók, a
takarító, illetve a közfoglalkoztatottak, és közérdekû munkát végzôk tar-
toznak az osztályhoz, mely munkavállalók feladat ellátásának koordi-
nálása az osztályvezetô feladata.
A közterület-felügyelô által kiszabott helyszíni és távollétes bírságok:
119 esetben történtek, 1.753.000 Ft összegben. Ebbôl befizetésre került:
1.559.675 Ft. 
A befizetések összege tovább fog emelkedni, mivel a lekönyvelt összegek
korábbiak, valamint a bírságoltaknak további 30 nap áll rendelkezésre a
befizetéshez. 
Tehát példaként a decemberben bírságolt szabálysértô 2012-ben is kifi-
zetheti az összegét.
A közterület használati engedélyek ellenôrzése is eredményesen
alakult, az igazgatásnál ismertetett adatok szerint. A súlykorlátozási 
engedélyek ellenôrzésére, valamint a környezetvédelmi rendeletben 
szabályozott úgynevezett „csendrendelet” betartatása végett a napi el-
lenôrzéseken kívül, hétvégi és munkanapokon korábbi munkakezdés el-
rendelésére is sor került (kb. 136 túlmunka óra). 
Az ellenôrzésekben részt vettek a helyi polgárôrség tagjai elôre tervezett
beosztás szerint, valamint Kürtösi Pál r.ftörm. körzeti megbízott is.
A szigorúbb ellenôrzés miatt a kiváltott engedélyek száma 2011. 12. 23-
ig: 1067 esetben, 9.631.283 Ft összegben valósult meg. Szabálysértési
feljelentések száma: 124 esetben, amelyeknek a büntetési tételeit a sza-
bálysértési elôadók határozzák meg.

A közterület-felügyelô munkájával kapcsolatban említést érdemel, hogy
közbiztonsági akció keretében szeptember hónapban az általános isko-
la elôtt 1 hónapon keresztül forgalomirányítást végzett a Polgárôrséggel
karöltve a gyalogosátkelôknél.
Az állattartási szabályok – ezen belül is az eb tartási szabályok betartása
miatt a gyepmesteri szolgálatot ellátó Csavar Attilával, heti rendszeres-
séggel tartottunk ellenôrzést a településen. Az elszállított kutyák doku-
mentálása folyamatos, melyrôl a honlapon is megtekinthetôek a készült
fotók.
Az év közben történt hivatali átszervezés után a településmérnökökkel és
az építéshatósággal szorosabbá vált az együttmûködés. Ennek keretén
belül egyes feladatokat közösen végzik el, amelynek egyik példája a
közös szemlék és helyszíni ellenôrzések végrehajtása. Ugyancsak közös
ellenôrzéseket hajtott végre a közterület-felügyelô a helyi adócsoporttal is
egész évben, valamint az ERSTE Bank helyi fiók megszûnésével szük-
ségessé vált a pénzszállításban való közremûködése is. A 2011-es évben
487 db iktatott ügyben tett intézkedést. 

Település mérnöki, településüzemeltetési feladatokról, (a sokrétû
munka miatt inkább felsorolás szerûen a teljesség igénye nélkül):
Út felújítások és útkarbantartás az alábbi tartalommal és helyeken
történt meg:
· Meleg aszfaltos utak:
Kátyúfelmérés és azok kijavítása az év folyamán három ízben: tavasszal,
nyáron és ôsszel történt a teljes település területén. 
Útjavítás és ahhoz kapcsolódó elôkészítô munkák kivitelezése
Sport utca és Antónia utca csatorna rekonstrukciók utáni felújítása, Ady
Endre utca Kálvária sétány, Petôfi utca, Forrás utca, Erdô sétány utca,
Árvácska utca,  
· Földutak javítása:
Murvázás: Soproni utca, Erdôalja utca, Lombos utca, Puskin köz, Szamos
utca, Berkenye utca, Muflon utca, Kálvária sétány, Hidegkúti út, Telki út,
Tinódi keresztezôdés
· Martaszfaltos útjavítás:
Telki út, Medve utca, Farkas utca, Kökörcsin és Rózsa utcában
· Kossuth L. utca páros oldali járda felújítása
A kollegák a fentiek vonatkozásában mûszaki ellenôri feladatokat és ko-
ordinációs feladatokat látnak el.
· Egyéb:

– Forgalomtechnikai táblák beszerzése és kihelyezése
– Rákóczi és Petôfi utca padka rendezése
– Katica utcai sárvetô kiépítése
– Duna utcai szivárgó víz rendezése
– Barack utcai vízfolyás rácsatlakoztatása a Forrás utcai árokra
– Udvari homlokzat ereszcsatornájának cseréjére, elôtetô, rámpa
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aljában csôtörés javíttatásra, bojler cserére, tárgyalóban a mosogató
tálca cserére, kazánkarbantartás, éjszakai világítás javítására,
elôtetô építésre, viacoloros burkolat készítésére, szegélykövezésre,
ügyfélszolgálati helység átalakítására, víznyelôk kiépítésére. 

Az alábbi pályázatok adminisztrációja, kapcsolattartás a projektmenedzs-
menttel, a támogató szervezettel és a kivitelezôkkel szintén fela-
datkörükbe tartozott:

– Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a KMOP-3.3.1/B-10-
2010-0028 számú, „Nagykovácsi belterületi felszíni vízren-
dezése”  

– „Nagykovácsi Általános Iskola hôszigetelése és fûtési rendsze-
rének felújítása” KEOP-5.3.1/A/09-2010-0008

– „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások in-
frastrukturális fejlesztése” tárgyú KMOP-4.5.2-11 jelû pályázat, új
két csoportszobás bölcsôde létesítésére.

– Vállalkozói Inkubátorház HUSK 1.1 1. es pályázat beadása.
– „Napelemes rendszer és biomassza alapú fûtés fejlesztése a

Nagykovácsi Önkormányzatnál” KMOP-3.3.3-11. 
Pályázatok és közbeszerzés mûszaki tartalmának ellenôrzésére
került sor 

– Általános Iskola takarításának megpályáztatása
– Általános Iskola energetikai korszerûsítése
– Felszíni vízrendezés a Forrás, Rózsa, Vértes és Kökörcsin utcában
– Óvodák tisztasági festésének pályáztatása, felügyelete
– Séta u. ivóvízvezeték rekonstrukció tervezésének pályáztatása
– Tinódi utcai szennyvízvezeték rekonstrukció pályáztatása
– Öregiskola pince felújítás pályáztatása, kivitelezés felügyelete,

átadás-átvétel
– Óvodai játszóterek karbantartásának pályáztatása, javítások felü-

gyelete, átadás-átvétel
– Közvilágítás bôvítése, fejlesztése – pályáztatás kivitelezés ellenôr-

zése
– Vízjogi engedélyezések intézése 

Árokkarbantartás keretében 
Nyílt árok kotrása és átereszek tisztítása. Rákóczi utca, Telki út, Petôfi ut-
ca, Bánya utca, Forrás utca, Turista utca, Pók utca, Szeles utcai burkolt
árok helyreállítása, aszfaltos folyóka kiépítése a Kálvária sétányon, egy
beton folyóka elemek beépítése a Dózsa György utcában, Medve
utcában. 
Hulladékgazdálkodás

– A lakossági kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos felada-
tok, a lakosság tájékoztatása, reklamáció kezelése, kapcsolattartás a
közszolgáltatóval. 

– Az elektronikus és a veszélyes hulladék idôszakos lakosságtól való,
ingyenes elszállíttatása.

– Kapcsolattartás Duna-Vértes Közre Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulással

– Elektronikai és veszélyes hulladékok lakosságtól történô elvitele
Víziközmû Beruházási Terv meghatározott feladatainak koordinálása

– Sport–Antónia utca szennyvíz csatorna rekonstrukció
– Petôfi utca ivóvíz bekötô vezeték csatlakozási szerelvényének cse-

réje
– Új tûzcsapok létesítése, és a régiek cseréje
– Séta utcai ivóvíz és Tinódi utcai szennyvíz rekonstrukció tervezé-

sének pályáztatása
Közvilágítással kapcsolatos feladatok

– A Kültelek utcai közvilágítási hálózat kiépítése
– Kossuth utcai tervezett zebra közvilágításának kiépítése
– A közvilágításban újabb lámpatestek kihelyezése 

Parkfenntartás és szükség szerinti favágási munkák
– Rákóczi utca 1. tereprendezése, vadszôlô telepítés
– „Minden született gyermek után egy fa akció’ lebonyolítása
– Kossuth Lajos utcai fák gallyazása
– Lakossági bejelentések alapján történt gallyazási feladatok

elvégzése
– A síkosság mentesítést akadályozó növényzet, fák gallyazási fela-

datainak elvégzése

Pénzügyi Csoport
A pénzügyi iroda területérôl távozott dolgozók helyére 2011. évben két új
dolgozó érkezett, így az iroda létszáma 6 fô munkatársból áll.
Összetételüket tekintve 3 fô pénzügyi és költségvetési ügyintézô, és 3 fô
pénzügyi ügyintézô.
A pénzügyi területen 2011. évben is jelentôs munkát jelentett az Uniós
beruházásokhoz  kapcsolódó bizonylattömegek feldolgozása, a projek-

tekhez tartozó szerzôdések, kimenô és bejövô számlák kezelése, új
bankszámlák nyitása,  pénzügyi elszámolások, az analitikus nyilvántartá-
sok vezetése, az elkülönített könyveléssel kapcsolatos teendôk. 
A munkatársaim 3091 db szállítói számlát rögzítettek, teljesítésigazolást
gyûjtöttek, utalványoztattak, ellenjegyzetek, érvényesítettek és gondos-
kodtak a határidôben történô kifizetésekrôl. 
Vevôink felé kiállítottak és postáztak 1513 db bizonylatot. Számos eset-
ben egyenlegközlôket, fizetési felszólításokat küldtek ki az ügyfeleknek.
Majd figyelemmel kísérték a befizetéseket. Rögzítették a ki- és be-
fizetésekhez kapcsolódó szerzôdéseket, megrendeléseket, nyilvántartá-
sokat vezettek. 
A bizonylatokkal való munka utolsó fázisaként 13 914 db tételt könyvel-
tek le.
Kollegáim az év során közel 30 db bankszámlát, és átlagosan 5 db 1-3-
hónapos idôtartamra lekötött betétet kezeltek. A mûködési célú
pénzeszközök átadásával kapcsolatban a határozatlan idôre kötött szer-
zôdések esetében biztosították a támogatások idôben történô utalását, az
egyszeri támogatások esetében pedig kezelték a támogatott szervezetek
elszámolásait. Egyeztették az önkormányzati vagyonban bekövetkezett
változásokat a földhivatali adatokkal és a külsô ingatlangazdálkodási
szakértôvel, illetve megtörtént azok átvezetése.
A napi munka mellett továbbra is feladatot jelentett a csatorna beruházá-
sokkal kapcsolatos ügyintézés, az ügyfelek felvilágosítása, a közmû iga-
zolások kiadása. 
Az év minden hónapjában, idôben megtörténtek a lakosság felé a külön-
féle rendszeres és nem rendszeres segélyek, ápolási díjak, támogatások
kiutalásai. 
2 602 db tétel került számfejtésre, majd a megfelelô bizonylatolás után
utalásra az év folyamán. 
A házipénztár kezelése mellett havi rendszerességgel a pénzügyi
elôadóra hárult a dolgozóknak járó melegétkezési utalványok nyilván-
tartása, számfejtése, megrendelése, kiosztása. 
Új feladatként jelentkezett 2011-ben, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülések
jegyzôkönyveit pénzügyes kollega vezeti, valamint a pénzügyes doku-
mentumok iktatása is a csoport munkáját képezte az elmúlt idôszakban.
Az ezzel járó plusz terheket fôleg a több száz megrendelô iktatása során
érezték a kollegák. 
A 2011. tavaszán bevezetett központi beszerzés nagy terheket rótt a
pénzügyi csoportra, de eredményes volt a tekintetben, hogy a szállítóktól
árengedményeket kaptunk, mind a tisztítószer, mind a papír- és egyéb áru
vonatkozásában. Egy pénzügyes kollega ideje jelentôs részét kiteszi a
havonta, majd negyedévente jelentkezô igények felmérése mind a hivatal-
ban, mind az intézményeknél, majd az árajánlatok bekérése, a legked-
vezôbb ajánlat kiválasztása, megrendelôk gyártása, számlák befogadása,
a beérkezett áru rendszerezése, stb. 
Szintén új feladatként jelentkezett a jogszabályi változások miatt az
Alapító Okiratok aktualizálása, mely szintén pénzügyes ügyintézôre hárult
2011-ben. A feladat átcsoportosítást azért ide irányoztam, mert a szakfe-
ladatok és az azokhoz tartozó szakfeladatszám változások leghaté-
konyabban itt követhetôk nyomon.  
A belsô ellenôrzés kapcsán szeptember hónapban szükségessé vált több
pénzügyeket és gazdálkodást érintô szabályzatok elkészítése, továbbá
a régiek aktualizálása, úgy mint Pénzkezelési szabályzat, Leltározási sza-
bályzat, Beszerzési szabályzat, Bizonylati rend, Leltározási szabályzat,
Telefonhasználati szabályzat, Gépkocsi elszámolási szabályzat, Köte-
lezettségvállalási szabályzat, Számviteli politika. 
A pénzügyi területen napi feladatot jelent a feldolgozott adatokról informá-
ció szolgáltatása a Magyar Államkincstár, a Polgármester, a munkatársak,
és egyéb szervezetek felé. Az adatok naprakész feldolgozása ezért is
kiemelt jelentôségû. 
Az év elsô hónapjaiban jelentôs munkát jelentett az elôzô év zárása, a
beszámoló elkészítése, a költségvetés tervezése, ezen túlmenôen a ne-
gyedéves, majd a féléves zárás és beszámoló elkészítése. 
A 2011. évi költségvetés öt ízben került módosításra a pénzügyi dolgozók
közremûködésével. Az állami normatívák igénylése és lemondása április
30-i határidôvel megtörtént. A jövedelempótló támogatások igénylésére
havonta került sor. 
Az év utolsó hónapjaiban már elkezdôdtek az évzárási munkálatok, a
mérleg összeállítása, a mérleg alátámasztások összegyûjtése a könyv-
vizsgálók részére. 

Adócsoport
A 2011-es adóévvel kapcsolatban az alábbi mutatók illetve számok
jellemzik az adócsoport munkáját.
2011 évben 10522 ügyiratot dolgoztak fel. A feldolgozott iratok alapján
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8644 határozat illetve végzés született. Adóhatósági döntések közül 8-val
kapcsolatban érkezett fellebbezés, mely másodfokra került.
Az adónemek bevételei  az alábbi táblázat tartalmazza az elôirányzatok
teljesülésének százalékos feltüntetése mellett.

Terv Tény %
Építményadó: 80 350 eFt 87 290 eFt 108,64
Telekadó: 93 230 eFt 94 927 eFt 101,82
Hipa: 95 000 eFt 122 911 eFt 129,38
Gépjármûadó: 61 200 eFt 65 666 eFt 107.30
Késedelmi pótlék: 3 450 eFt 4 072 eFt 118,03
Bírság: 1 057 eFt
Talajterhelés: 660 eFt 902 eFt 136,67
Összesen: 333 890 eFt 376 825 eFt 112,86

A fenti kimutatásból kitûnik, hogy a költségvetésben megállapított és
erôteljesen megemelt elôirányzatot, 2011. december 31-i állapot sze-
rint 112.86%-val teljesítettük. 
Behajtási tevékenység keretében 3043 db fizetési felszólítást küldtünk ki,
melynek hatására 8 868 eFt adóhátralék folyt be.
Azonnali beszedési megbízást 2055 esetben nyújtottunk be, melybôl az
alábbi adónemekben történtek beszedések:

Helyi iparûzési adó: 5.525.707,– Ft
Építményadó 2.988.666,– Ft
Telekadó 3.120.300,– Ft
Gépjármûadó 1.306.251,– Ft

Azon adózók esetében, akiknél gépjármûvük éves adótételét az adótar-
tozásuk meghaladja, kezdeményeztük a gépjármû forgalomból kivonását.
168 gépjármû forgalomból kivonását kezdeményeztük, melyeknél az adó-
tartozás 4 711 217,- Ft volt , ebbôl 67 tulajdonos fizette meg hátralékát,
ennek összege 2 018 463,– Ft volt.
Építményadó ellenôrzés során 38 db ingatlan esetében derült ki, hogy
nem fizetnek építményadót.
Elôírás szerint 6 041 365,– Ft, 
Ebbôl befolyt: 2 768 645,– Ft,
Telekadó esetében 44 db telek került felderítésre:
Elôírás szerint: 9 081 110,– Ft,
Ebbôl befolyt: 6 882 313,– Ft.
Az ellenôrzések során megállapított hibákat kijavítottuk, a
hiányosságokat folyamatosan pótoltjuk. A feltárt büntetôjogi kategóriá-
ba tartozó ügyben megtettük a szükséges intézkedéseket.

Összegzés
A lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében közösen „szerkesztjük” a
megújult önkormányzati honlapot (a külsôs rendszergazda segítségével),
valamint a Böngészô újságban az önkormányzati híreket.  
Az önkormányzati, az igazgatási és a pénzügyi területen is kiemelt je-
lentôsége van a szakmai felkészültségnek. Fontos, hogy a köztiszt-
viselôk tisztában legyenek az aktuális jogszabály-változásokkal,
naprakészen tartsák ismereteiket minden területén. 
Gyorsan változó világunkban, s ezen belül a közigazgatással szem-
ben folyamatosan megfogalmazott elvárásoknak bizony csak úgy
tudunk megfelelni, ha mindezt kihívásként éljük meg, a munka iránti
kellô alázattal végezzük feladatainkat, figyelünk a lakossági
észrevételekre, végrehajtjuk a Képviselô-testület döntéseit, és
folyamatosan képezzük magunkat, melyre az elmúlt évben is nagy
hangsúlyt fektettünk. Folyamatosan részt veszünk a Kormányhivatal, il-
letve egyéb szervezetek által szervezett szakmai konzultációkon, konfe-
renciákon, a jogszabályok által elôírt kötelezô képzéseken. Az elmúlt
évben két munkatársunk tett szert közigazgatási menedzser szakon má-
soddiplomára, egy fô építési szakvizsgára és szintén ketten vettek, ill.
vesznek részt pénzügyi, számviteli ügyintézôi, illetve mérlegképes
könyvelôi képzésen.

Még sok-sok oldalon keresztül sorolhatnám a Polgármesteri Hivatalhoz
tartozó feladatok bemutatását, de úgy gondolom, hogy ez a jó néhány
oldalnyi ismertetô is kellô információt szolgáltat a feladatok sok-
színûségérôl, a kihívásokról, a követelményekrôl. 
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat és kérem, forduljanak hozzánk biza-
lommal.

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

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

Az Alaptörvény Asztala

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

Ügyintézô: Fábos Éva 

HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre.
ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés-,
idézés, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog,
vezetékjog  bejegyzések, stb.)
A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági végrehajtó, NAVH, 
illetve más hivatalos szerv, közigazgatási hatóság által kifüggesztés
céljából megküldött hirdetmények  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 ismeretlen
helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetô
hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,
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)

BUDAKÖRNYÉKI KÖRZETI FÖLDHIVATAL
HIVATLALVEZETÔJÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA

A Budakörnyéki Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje 
2012. április 1. napjától megváltozott, ennek megfelelôen:

hétfôi napon: 8.30–11.30 és 13.00–15.30 óráig

szerdai napon: 8.00–11.30 és 13.00–15.30 óráig

pénteki napon: 8.30–11.30 óráig adunk ki sorszámot

ügyfeleinknek az ügyintézés érdekében

dr. Deák Dalma hivatalvezetô

Bencsik Mónika polgármester 
fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén

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

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

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

Közjegyzôi elérhetôségek:
dr. Komáromi József - 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: 06-23-457-032
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Zárszámadás tájékoztató
Kedves Lakosok!

Tájékoztatásul Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóból, azok számára
akiket érdekel valóban az adóforintjaik közösségi elköltése.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2011. évi
költségvetését – a Magyar Köztársaság költségvetésérôl szóló 2008. évi CII.
Törvényben, illetve a 249/2000. (XII. 24) számú Kormányrendeletben foglaltak fi-
gyelembe vételével – a 4/2011. (II. 21.) számú rendeletével 1.434.326 ezer
forint bevételi és kiadási elôirányzattal fogadta el. A költségvetés bevételi-ki-
adási egyensúlyának biztosításának megteremtését a Képviselô-testület 20.000
ezer forint likviditási hitel felvételével kívánta biztosítani. A Képviselô-testület
11/2011. (IV. 28.) számú rendeletében módosította költségvetését, amely mó-
dosítás után a bevételi, illetve kiadási fôösszeg 1.530.004 ezer Ft-ra változott. A
2. számú rendeletmódosítás után (13/2011. (VI. 23.)) 1.757.803 ezer Ft-ra, míg
a féléves beszámoló (115/2011. (VIII. 25.)) határozattal történô elfogadása után
1.759.954 ezer forint lett úgy a bevételi, mint a kiadási fôösszeg. A 4. számú ren-
deletmódosítás után (20/2011. (IX. 29.)) 1.742.643 ezer forintra, az 5. számú ren-
deletmódosítás (7/2012. (II. 28.)) elfogadása után a költségvetés bevételi és ki-
adási fôösszege 1.691.736 ezer forintra változott. Mindezekbôl látható, hogy a
Képviselô-testület az Önkormányzat költségvetését év közben öt alkalommal mó-
dosította. A módosított elôirányzat év végére 1.691.736 ezer forintra válto-
zott, ami az eredeti elôirányzathoz képest 17,95 %-os emelkedést jelent.
Az Önkormányzat és fenntartásában mûködtetett intézményeinek 2011. évi
összes bevétele 1.532.233 ezer Ft-ban, míg összes kiadása 1.439.882 ezer
Ft-ban teljesültek.
Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen
történt, az intézmények mûködése és a feladatellátás biztosított volt. A
bevételek az elôzô évi teljesítéshez képest 33 %-kal növekedtek, míg a ki-
adások vonatkozásában 12,5 %-os csökkenés mutatkozott. A tervezett
bevételek teljesülésének és a kiadások felmerülésének idôbeni eltérô üteme mi-
att sem volt az önkormányzatnak likviditási problémája.
A nevelési és közoktatási, valamint a könyvtári és közmûvelôdési feladatellátás
intézményi formában történik. Az igazgatási feladatok, a város és község-
gazdálkodás, a helyi közutak üzemeltetése, az ingatlanok hasznosítása, a
védônôi szolgálat és a szociális feladatok egy része a Polgármesteri Hivatal
keretében valósultak meg. Az egészséges ivóvizet az Önkormányzat 51%-os tu-
lajdonában lévô Nagykovácsi Víziközmû Kft-n keresztül biztosítja. A közvilágítás,
a köztemetô fenntartása, valamint a köztisztasági (ide értve a szemétszállítást,
hó tolást és síkosságmentesítés) feladatait külsô vállalkozók látják el.
Az egészségügyi alapellátást (háziorvosi- és fogorvosi szolgálat) vállalkozó or-
vosok nyújtják. A gyermekorvosi szolgálatot az egyre növekvô gyermeklétszám-
ra tekintettel két körzetben látják el. A házi segítségnyújtást, a családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat mûködtetését, azaz a szociális alapellátás feladatait a
Többcélú Kistérségi Társuláson belüli Intézményfenntartó Társulás tagjaként biz-
tosítja az Önkormányzat. Továbbá a Többcélú Kistérségi Társulás keretében lo-
gopédiai és gyógytestnevelési szolgáltatást is igénybe vettek a nagykovácsi ok-
tatási intézmények. A kötelezô feladatok megfelelôen, magas színvonalon
kerültek ellátásra!
Az Önkormányzat feladatait 3 db szakmailag önállóan mûködô költségvetési
szerve, valamint az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal útján látta el. Az
intézmények a 2011. évben is maradéktalanul látták el szakmai alapfeladataikat.
A kötelezô feladatellátás mellett a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola
részére továbbra is támogatást nyújtott az önkormányzat 2.691 ezer Ft összeg-
ben.
A helyi civil szervezetekkel való együttmûködés keretében, a sportélet fel-
lendítéséhez 2.000 ezer Ft-tal járultunk hozzá. A közbiztonság javításához, 
vagyonvédelemhez, 1.000 ezer Ft-tal, míg a római katolikus plébánia felújításá-
nak támogatásához szintén 2.000 ezer Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.
Alapítványok támogatására 2011 évben 2.340 ezer Ft-ot fordítottunk, ezzel is
segítve a közösségi élet fejlôdését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére
szintén 2.000 ezer Ft-ot adtunk át, amibôl a Nagykovácsi Búcsú került megren-
dezésre.
Meg kell említenünk azt a tényt, hogy a meglévô belsô tartalékok feltárásá-
val és kiaknázásának segítségével, a korlátozó tényezôk mellett is költ-
séghatékonyabbá vált az önkormányzati gazdálkodás. Ezt az is jól mutatja,
hogy a 2011. évben befejezett Általános Iskola energetikai korszerûsítés pá-
lyázat elszámolt költségének jelentôs, önkormányzatot megilletô része,
összegszerûen 76.247 ezer Ft nem érkezett meg az önkormányzat szám-
lájára a beruházás idôszakában, sôt azt követôen sem 2011-ben, ez a tény
mégsem rendítette meg a költségvetést. A clashflow egyensúly fenntartása
érdekében fenntartott – a 2011. évi költségvetésben tervezett – 10.000 ezer
Ft-os likvidhitel néhány napos intervallumban lett igénybe véve, de auto-
matikusan visszatöltésre került, a 10.000 Ft-os munkabérhitel igény-
bevételére nem került sor.

Saját mûködési bevételek

Intézményi mûködési bevételeink 81.775 ezer Ft összegben realizálódtak,
melynek elemei kamatbevétel, áfa bevétel, étkezési díjbevétel, bérleti díjbevétel,
valamint az ehhez kapcsolódó egyéb bevételek voltak. Intézményi mûködési
bevételeink, az eredeti elôirányzathoz képest 130,94%-ban, a módosított
elôirányzathoz képest 98,4%-ban realizálódtak.

· Az intézményi térítési díjak 10,47%-kal maradtak el az eredetileg tervezett
összegtôl (32.075 ezer forintban realizálódtak).

· bérleti díjakból származó bevétel az eredeti elôirányzathoz képest 127,78%-
ra teljesültek (elôirányzat módosításra itt nem került sor).

· Az ÁFA bevételeknél a teljesítés a módosított elôirányzattal szemben 
97,3%-ra teljesült, az eredeti elôirányzathoz képest a változás 192,38%.

· A kamat bevételeknél a teljesítés a módosított elôirányzathoz képest 
100,13%, míg az eredeti elôirányzathoz képest a teljesítés 159,13%.

Fenti két bevételi tétel – bár a mûködési bevételek között szerepel – valójában
nem jelent ténylegesen elkölthetô pénzforrást, ugyanis az ÁFA-t a központi költ-
ségvetésbe kell utalni, a kamatbevételek pedig jellemzôen a felhalmozási célokra
elkülönített bankszámlákon képzôdtek meg, így e pénzeszközök értékállan-
dóságát vannak hivatva biztosítani.

Sajátos mûködési bevételek

Sajátos mûködési bevételeink 391.059 ezer forintban teljesültek, mely az erede-
ti elôirányzathoz képest 111,61%-on, míg a módosított elôirányzathoz képest 100
%-on teljesültek. Sajátos mûködési bevételek között számoljuk el a helyi adókat,
bírságokat, pótlékokat, gépjármû adót, talajterhelési díjat, valamint az önkor-
mányzati lakások bevételeit. A 2011 évi adóbevételeink alakulását az alábbi
táblázatban mutatjuk be. A teljesülést összehasonlítottuk az elôzô 2010. év be-
fizetéseivel. Az adatokat ezer forintban kell érteni.
Megnevezés 2010. teljesítés 2011. teljesítés Változás
Építményadó 60.258 87.290 27.032
Telekadó 74.145 94.927 20.782
Iparûzési adó 94.389 122.911 28.522
Pótlékok,bírságok 2.861 5.128 2.267
gépjármûadó 58.897 65.666 6.769
Szabálysértési bi. 2.659 3.543 884
talajterhelés 676 902 226
lakbérbevétel 725 732 7
Egyéb bérbeadás 9.879 5.242 – 4.637
Egyéb sajátos 3.825 4.718 893
ÖSSZESEN 308.314 391.059 82.745

Felhalmozási és tôkejellegû bevételek

Ilyen címen bevétel az Önkormányzat eredeti költségvetésében 346.990 ezer Ft
összegben került betervezésre, amely az év folyamán rendeletmódosítással
309.287 ezer forintban került megállapításra, aminek teljesítése 328.449 ezer
forintban realizálódott, ez 106%-ot jelentett. Ezen belül ingatlanértékesítésekre
nettó 193.627 ezer Ft összeg került betervezésre, mivel fejlesztési elképzelé-
seinek megvalósításához az elnyert támogatások önrészét forgalomképes ingat-
lanok eladásából kívánta az önkormányzat biztosítani, így a befolyt bevétel
193.627 ezer Ft-ban realizálódott. A módosított elôirányzat és a teljesítés %-os
aránya 100 %. Üzemeltetésbôl származó felhalmozási bevételek között található
a Víziközmû Kft-tôl kapott eszközhasználati díjból származó bevétel, mely a mó-
dosított elôirányzat szintjén érkezett be, tehát a teljesítés 100%-os volt,
összegszerûen 48.175 ezer forint bevétellel.

Átengedett központi adók

Az Önkormányzat bevételeinek 22,24%-a, összesen 417.433 ezer Ft központi
költségvetési támogatásból származott. A településen képzôdött személyi
jövedelemadó helyben maradó része (8%) jelentôsen lecsökkent a 2011. évben.
Az erre kapott támogatás 168.301 ezer Ft volt, míg ugyanezen bevétel 2010.
évben 195.936 ezer Ft volt.
2011 évben ezért jövedelem mérséklés címen önkormányzatunk 5.234 ezer Ft-
os kiegészítô támogatásban részesült. Ezzel együtt is 11,44%-os csökkenés
következett be ezen a támogatási formán.

Állami hozzájárulás

A központi költségvetésbôl kapott támogatások kétféle formában illetik meg az
önkormányzatot. Egyrészt a településre jellemzô mutatók alapján – népes-
ségszámra lebontva –, másrészt feladat ellátásához kapcsolódóan és alapvetôen
egy fô ellátott létszámhoz kötötten. A település üzemeltetési, igazgatási, sport és
kulturális, valamint az önkormányzat építésügyi hatóság mûködési kiadásaihoz
való hozzájárulás címen, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához,
szociális ellátások keretében nyújtandó támogatásokra, valamint az önkor-
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mányzat által fenntartott nevelési intézményekben ellátott gyermekek gondo-
zásához való hozzájárulás címen illetik meg az önkormányzatot ezek a támo-
gatások.

- 2011. évben lakosságszámhoz kötötten 18.395 ezer Ft támogatást kapott
önkormányzatunk, ugyanerre a feladatra a 2010. évi teljesítés 12.780 ezer Ft
volt, amely 143,58%-os növekedést mutat.

- 2011. évben a feladatmutató alapján járó támogatás 166.321 ezer Ft volt,
addig 2010. évben ezen a címen 152.659 ezer Ft illette meg az önkor-
mányzatot, ami 108,95 %-os teljesítést eredményezett.

- Egyéb központosított támogatás címén 2011. évben 59.182 ezer Ft-ot
kapott önkormányzatunk, míg ugyanerre 2010. évben 75.059 ezer Ft illette
meg a településünket. A teljesítés itt jelentôsen csökkent, csak 78,84%-os.

A központosított támogatások jellemzôen elôre nem pontosan tervezhetôk,
így azok elôirányzat módosítások során, konkrét összegekkel kerülnek be
a költségvetési elôirányzatok közé.

Mûködési célú pénzeszköz átvétel

Támogatás értékû mûködési célú pénzeszköz átvételre 2011. évben 37.651 
ezer forint bevétel képzôdött, amit az alábbiakban mutatunk be.

· A védônôi szolgálat fenntartását, és az iskola egészségügyi tevékenységét
finanszírozó, OEP támogatásból átvételre került 11.001 ezer Ft.

· Egyéb mûködési célú pénzeszköz átvétel alatt mozgássérültek közleke-
dési támogatásra (98 ezer Ft) közmûvelôdési támogatásra (300 ezer Ft)
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatására (210 ezer forint) támo-
gatás érkezett be.

· A Remeteszôlôstôl (együttmûködési szerzôdések alapján) átvett pénz-
eszköz 783 ezer Ft összegben realizálódott.

· 2010. évi normatíva elszámolásból mutatkozó különbözet címén az
Önkormányzat részére utalásra került 5.592 ezer Ft.

· Az EU-s beruházásokból (ÁROP, TÁMOP) mûködésre kapott összeg 12.343
ezer Ft támogatási összeg jutott.

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

Támogatásértékû felhalmozási bevétele az önkormányzatnak 2011. évben
181.766 ezer forint összegben képzôdött.

· A felszíni vízelvezetô rendszer kiépítésére az elôirányzott 80.000 ezer
forinttal szembe 79.148 ezer Ft bevétel származott, mely 98,94%-os telje-
sítést eredményezett.

· Az óvoda beruházásra a módosított 39.427 ezer Ft-os tervezethez igazod-
va a teljesítés 100%-os volt

· A Fôtér 2011. évre áthúzódó 35.880 ezer Ft-os elôirányzathoz a bevétel is
100 %-ban teljesült.

· Az iskola energetikai beruházása 2011. évben befejezôdött, az elôirányzott
103.245 ezer Ft-os bevétellel szemben 25.811 ezer Ft érkezett meg
önkormányzatunkhoz. A teljesítés 25 %-os volt. (A záró elszámolás 2012
évben várható.)

· Magyar Posta Zrt-tôl 1.500 ezer Ft érkezett támogatásként a posta épület
elôtti parkoló viacolorral való lefedésére.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

· Zsíros-hegyi csatorna hozzájárulásból, illetve a víz-csatorna utólagos hoz-
zájárulásából 6.863 ezer Ft bevétel, míg a Kecskehát háttérfejlesztésébôl
57.772 ezer Ft bevételünk származott.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A 2011. évben az Önkormányzat összes kiadása 1.439.882 ezer Ft volt, melybôl
- költségvetési kiadás: 1.407.756 ezer forint,
- finanszírozási kiadás: 32.126 ezer forint volt.

A költségvetési kiadáson belül a mûködési kiadás 936.589 ezer Ft, míg a fel-
halmozási kiadás 503.816 ezer Ft volt.
Kiadások részletezése a mûködési kiadásokon belül:

- személyi juttatások 36,26%
- munkaadót terhelô járulékok 9,30%
- dologi jellegû kiadások 44,59%
- szociális ellátások 3,26%
- mûködési célú pénzeszközátadások és támogatások 6,22

Személyi juttatások
A személyi jellegû kiadások 99,75 %-on teljesültek 339.382 ezer Ft-ot fordítot-
tunk erre a kiadási feladatra.
Munkaadókat terhelô járulékok
A személyi jellegû ráfordítások járulékterhei 87.079 ezer Ft-ot képviseltek a ki-
adások között, a teljesülés a módosított elôirányzathoz képest 96,63 %.
Dologi jellegû kiadások és egyéb folyó kiadások
Együttes összege 417.419 ezer Ft, ezen belüli megoszlás:

- készletbeszerzések 41.375 ezer Ft 89,11%
- szolgáltatások 174.244 ezer Ft 92,27%
- különféle dologi kiadások 159.851 ezer Ft 91,75%
- egyéb folyó kiadások 41.949 ezer Ft 92,34%

A dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a
mûködéssel kapcsolatos közüzemi díjak, a fizetett adók, a kamatkiadások
összegei is. A költségvetés tervezésekor a hitelek kamatai, mint felhalmozási ka-
matkiadások is a dologi kiadások között lettek tervezve, ezért az elszámolásuk is
itt történt meg. 2011-ben a kamatkiadásokra – mely magában foglalja a hitelek és
a kötvény kamatait is – 25.018 ezer Ft került kifizetésre.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Itt kerülnek elszámolásra a rászorultságtól a függô támogatások, a szociális és
gyermekvédelmi területen rászorulók részére. 2011. évben itt betervezésre került
23.128 ezer Ft, mely rendeletmódosítás után 30.748 ezer Ft-ra változott. A tel-
jesítés 99,25%-os lett, összesen 30.519 ezer Ft összegben.

Pénzeszköz átadások

Itt megkülönböztetünk államháztartáson belüli (6.855 ezer Ft a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás
részére) és államháztartáson kívüli (52.520 ezer Ft Víziközmû Kft. csatornadíj tá-
mogatás, és Bursa Hungarica ösztöndíj, és egyéb civil szervezetek támogatása),
valamint mûködési és felhalmozás jellegû kiadásokat. Az összes átadott
pénzeszköz 59.375 ezer Ft volt, melybôl mûködési 58.190 ezer Ft, felhalmozási
1.185 ezer forint a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak.

Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között kiemelkedô szerepet tölt be a
beruházások és felújítások teljesítése 473.983 ezer Ft-tal, és itt kerül elszámolás-
ra a fejlesztési célú hitel törlesztése is 28.649 ezer Ft összegben, valamint az
egyéb finanszírozási, felhalmozási kiadásokra fordított 1.185 ezer Ft összeg is.
A 219.436 e Ft-ot kitevô felújítások közül kiemelkedik az uniós támogatással
megvalósított energetikai felújítás az Általános Iskolában, melynek 2011-es ki-
adásai elérték a 127.666 ezer Ft.ot, és pályázaton kívüli tételek is kiegészítették
közel 16 milliós Ft értékben. A víziközmûveken végzett felújítási munkák elvég-
zésére is sor került 37.560 ezer Ft értékben. Elkészült az Öregiskola pince
szigetelése, a Száva utcai óvodában parkettáztak, a védôtetôt felújították, a
Dózsa György utcai óvodában ablakot cseréltek és felújították a szivattyút.
Ablakcserére került sor az orvosi és fogorvosi rendelôben, üvegbeton keresztet
építettek be a Kálvária kápolnába. Új burkolatot kapott a Petôfi, a Sport, az
Antónia és a Bánya utca egy része több mint 22.000 ezer Ft értékben.
A beruházások mindösszesen 254.547 e Ft-ot tettek ki, melyek közül kiemel-
kedett a felszín vízelvezetés kiépítése a Forrás, Vértes, Rózsa, Kökörcsin utcák-
ban, melyre 100.699 ezer Ft-ot költött 2011-ben az Önkormányzat. Kifizetésre
került a Tisza István tér földkábel kivitelezése 18.631 ezer Ft értékben. Az Ál-
talános Iskola melletti parkolóba lámpatesteket helyeztek el, kerítést és kaput
készítettek. 27.227 ezer forinttal növelte a vagyont a 4420/115 hrsz-ú ingatlan
kisajátítása. A Polgármesteri Hivatalban viacolorral burkolták a szelektív kukák
alatti területet, illetve elôtetô épült az építési hatóság és a fôépület között. Faxot
szereztek be, a népszámláláshoz laptopot, és pályázat segítségével beszerzésre
került 8 db felújított számítógép. Az óvodában kialakították a sószobát, fôzôüstöt,
mosógépet, élelmezésvezetôi programot és fûkaszát vásároltak. Az iskolában
táblákat, laptopot, projectort vettek. A víziközmû beruházásokra közel 10 millió
forintot költött az Önkormányzat. A védônôk munkájának megkönnyítése céljából
laptopok beszerzésére került sor. A beadandó Európai Uniós projectek elô-
készítésére a bölcsôde kapcsán 3.925 ezer Ft-ot, az iskolabôvítésre 1.781 ezer
Ft-ot, az inkubátorház beruházáshoz 2.390 ezer Ft-ot költöttünk tervekre. A
Keskeny köz viacolor burkolatot kapott, iszapfogó akna került építésre a Bánya
utca–Zsíros-hegyi útnál, 16.457 ezer Ft-ot költött az Önkormányzat felszíni víz-
rendezésére több utcában.

VAGYON ALAKULÁSA

2011-ben az önkormányzati ingatlanvagyon nominális értékben összes-
ségében növekedett. Míg 2010. évben befektetett eszközeink értéke
13.235.723 ezer Ft volt, addig 2011. évre 13.538.659 ezer Ft lett. Az ingatlanok
és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékû javak értéke 2010. évben 12.429.399
ezer Ft volt és ez 2011-ben 12.730.459 ezer Ft-ra változott, elsôsorban a nagy
beruházási és felújítási projekteknek köszönhetôen.

PÉNZMARADVÁNY

A 2011 évi költségvetés záró bankszámla és pénztárszámla egyenlege 146.477
ezer Ft volt melyet az aktív pénzügyi elszámolások növelnek és a passzív pénz-
ügyi elszámolások csökkentenek, valamint befolyással van a záró pénzkészletre
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az alul illetve felülfinanszírozás is, valamint az elôzô években képzett költség-
vetési tartalék is.
Záró pénzkészlet 146.477 ezer Ft
Költségvetési aktív 28.698 ezer Ft
Költségvetési passzív 15.906 ezer Ft
Elôzô évi tartalék 149.494 ezer Ft
Többlettámogatás 40 ezer Ft
Kiutalatlan támogatás 5.054 ezer Ft
A 2011. évi gazdálkodásból származó helyesbített pénzmaradvány 14.787
ezer Ft lett. A 14.787 ezer Ft pénzmaradványból 12.895 ezer Ft kötelezettséggel
terhelt, melybôl 9.801 ezer Ft mûködési célú, 3.094 ezer Ft felhalmozási célú.
Szabad pénzmaradványunk 1.894 ezer Ft, amit a felhasználásig javasolunk
mûködési tartalékba helyezni.

HITELMÛVELETEK ALAKULÁSA, A HITELÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat 2011. évi nyitó hitelállománya 440.675 ezer Ft volt. 2011.
évben a hitelekbôl törlesztésre került 28.649 ezer Ft kamatok nélkül! 350 millió
Ft-os kötvényállományunk év végi árfolyamváltozás miatti felértékelése meg-
történt, melynek következtében átértékelési különbözettel növelt kötelezett-
ségünk 383.531 ezer Ft-ra változott. 2010. évben a Tisza István tér rekonstruk-
ciójára felvett hitelbôl 34.597 ezer Ft törlesztés még nem történt. Az Önkor-
mányzat év végi hitelállomány kötelezettsége a változások átvezetése után
451.803 ezer Ft, melyek a következô gazdasági év fejlesztési célú beruházások
fedezetét biztosítják.

2011. évi 2011. évi 2011. évi 2011.12.31. Mérleg-
nyitó törlesztés záró árfolyam érték

állomány állomány kül. 2011.12.31.
OTP Bank Nyrt.
Zsíros-hegyi csatorna 0 0 0 0 0
OTP Bank Nyrt.
Öregiskola átépítés 12.816.058 4.840.000 7.976.058
OTP Bank Nyrt.
Útépítés 20.160.000 4.240.000 15.920.000
OTP Bank Nyrt.
Felszíni vízelvezetés 8.105.822 1.706.484 6.399.338
MFB Zrt.
XXI sz. Iskola 4.055.000 675.000 3.380.000

45.136.880 11.461.484 33.675.396
MFB ref. Hitel 2011. 34.596.827 0 34.596.827
Összesen: 79.733.707 11.461.484. 68.272.223
Fejlesztési célú 
kötvénykibocsátás 
EUR 360.941.389 17.187.686 343.753.703 39.777.493 383.531.196

ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében elmondható, hogy a 2011. évi gazdálkodásban fennakadás
nem volt. Az intézmények mûködôképessége a takarékos gazdálkodással,
valamennyi forrás-kiegészítô pályázati lehetôség kihasználásával biztosí-
tott volt, az Önkormányzatunk a kötelezô feladatellátásának eleget tett és
ezen túlmenôen még különbözô fejlesztéseket is végrehajtott. 2011 évben
az Önkormányzat mûködési hitel felvétele nélkül, több területen is több-
letkiadásokat felvállalva tudta biztosítani a kötelezô feladatok ellátását.

Az Európai Uniós támogatásokat az alábbi táblázat foglalja össze
Cím Ôsszes 2011. elôleg 2011-ben Fennmaradó

támogatás beérkezett támogatás
támogatás

Óvoda beruházás 250.000.000 39.427.004 0
Tisza István tér 
felújítás 86.332.154 35.879.992 0
TÁMOP 6.939.034 3.758.569 0
ÁROP 19.964.000 8.584.525 0
Felszíni 
vízrendezés 79.148.032 19.787.008 59.361.024 0
Iskola energetikai 
korszerûsítés 102.058.498 25.811.367 0 76.247.131

Összefoglaló az önkormányzat és hivatalának
a 2011. évi gazdasági évben végzett munkájáról

Ügyiratok kezelése területén:
- kimenô levélpostai küldemények száma  összesen 25.233 db levél,
- iktatott ügyiratok száma: 23.461 db, ebbôl igazgatási 3350, mûszak és építés-

hatósági 2276, pénzügy és adócsoport 14.004, polgármester és jegyzô 1856,
szabálysértés 490, közterület felügyelet 578, munkaügy 853, polgárvédelem
23, elôterjesztések száma 31.

Gyámhatósági és szociális területen:
Rendszeres szociális segélyben 2 fô, foglalkoztatást helyettesítô támogatásban
4 fô részesült. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 33 család, 77 gyer-
meke részesült.
Ápolási díj 22 fô részére került megállapításra (20 normatív, 2 méltányosság
alapján). Lakásfenntartási támogatásban 33 fô, rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatásban 46 fô részesült. Temetési segélyt 16 fô kapott.
Közterület felügyelet területén:
Közterület rendjének tisztaságára vonatkozó szabályok betartatása, illetve tiltott
tevékenységek megelôzése tartozik a fô feladatai közé. Folyamatos kapcsolatot
tart a Készenléti szolgálattal, közremûködik az állat-egészségügyi és eb ren-
dészeti feladatok ellátásában, közremûködik a társadalmi bûnmegelôzési felada-
tok megvalósításában, fokozottan ellenôrzi a közterületek, használati engedélyek
meglétét.
Adóhatósági területen:
Feldolgozott ügyiratok száma 10.522, hozott határozatok száma 8644 db. Az
adóhatósági döntések közül csak 8 esetben érkezett fellebbezés, mely másod-
fokra került. Behajtási tevékenység keretében 3043 db fizetési felszólítás került
kiküldésre.
A behajtás hatására 8.868 ezer Ft adóhátralék folyt be. Azonnal beszedési meg-
bízás 2055 db esetben került benyújtásra, melybôl iparûzési adóra 5.525 707 Ft,
építményadóra 2.988.666 Ft, telekadóra 3.120.300 Ft és gépjármûadóra
1.306.251 Ft folyt be.
Pénzügyi területen:
2011. évben 3091 db szállítói számla került rögzítésre, vevôk felé kiállított szám-
lák száma 1513 db. Könyvelési tételek száma 13.914 tételbôl állt, és 30 db
bankszámlát és átlagosan 5 db 1-3 hónapos idôtartamú lekötött betétet
kezeltünk. 2602 db tétel került számfejtésre és utalásra, Az év folyamán 5 ízben
került módosításra a költségvetés, az állami normatívák igénylése és lemondása
a törvényi jogszabályoknak megfelelôen történt.
Igazgatási területén tevékenységi körönként:
A 2010. évvel szemben csökkent a szabálysértési feljelentések száma, már csak
154 esetben indított eljárást a hivatal, az ügyben érintettek száma 194 fô. A sza-
bálysértési eljárások során 76 esetben pénzbírsággal, 53 esetben fi-
gyelmeztetésben részesültek az eljárásban résztvevô személyek. A kiszabott
1.073.000 Ft kiszabott pénzbírságból 285.000 Ft hátralék, melyek adóbehajtása
folyamatban van.
Önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok száma 343 db, államigaz-
gatási ügyekben hozott határozatok száma 18.717 db volt.
Birtokvédelem területén:
2011. évi birtokvédelmi ügyek száma 22 db (fô cél a vitás birtoklási helyzetben az
eredeti gyakorlati birtoklási állapot fenntartása, a vitás ügyek rendezése).
Közterület használat területén:
2011. évben 50 db kérelem került benyújtásra. A közterület használatáért fizetett
díjakból befolyt összeg 835.480 Ft volt. 2011. évben közútkezelôi engedélyek
száma: éves engedély 11 db, melybôl 121.000 Ft származott, míg napi és heti
engedélyek száma 1066 db ügybôl, a befolyt összeg 9.631.283 Ft volt.
Anyakönyvezés területén:
Kiadott házassági anyakönyvi kivonatok száma 81 db, születési anyakönyvi
kivonatok 7 db, halotti anyakönyvi kivonatok száma 28 db, válási bejegyzések 
13 db. Az anyakönyvezett halálesetek száma 22, házasságkötések száma 35,
sajnos anyakönyvezett születések száma nem volt, ellentétben a honosítottak
száma 18 fô volt.
Népesség nyilvántartás területén:
Lakóhely változás bejelentés ügyintézés jelentôsen nôtt, 2011. évben 790 db
volt, míg cím bejegyzés változás 65 db volt, a kiadott lakcímigazolások száma 
68 db. Nagykovácsi állandó népességének nemenkénti megoszlása 2011. évben
3411 férfi, 3643 nô, összesen 7054.

*

A fent leírtakból remélem minden jó szándékú, a tényeket tiszteletben tartó lakos
számára világos, hogy a 2008. óta folyó rendkívüli gazdasági változások
következményei mellett is az Önkormányzat teljesítménye a 2011. évben is figye-
lemre méltó volt.
Itt kell kiemelni azt, hogy az önkormányzat szerveinek munkájától függetlenül a
helyi közösség teljesítôképessége, saját boldogulás és életkörülményei javítása
érdekében példaértékû és dicséretre méltó.
Véleményem szerint a ránk bízott feladatok nagy részével sikeresen megbirkóz-
tunk és a nagykovácsi polgárok együttmûködô, tenni akaró magatartás egész
településünkön látható!

Ez úton is köszönetemet fejezem ki a képviselô társaimnak, az önkor-
mányzati dolgozóknak, külön a polgármesteri hivatali dolgozóknak, a civil-
szervezeteknek és minden aktív, adófizetô nagykovácsi lakosnak a 2011-es
évben nyújtott teljesítményéért!

Bencsik Mónika 
polgármester 
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Legyen Ön is önkéntes segítô
Nagykovácsiban!

Sok szeretettel várunk minden olyan érdeklôdôt, aki szívesen segítene 

a Nagykovácsiban lakó rászorulóknak
a Magyar Hospice Alapítvány és a Linum Alapítvány által közösen 

szervezett önkéntes képzésére!

A tanfolyam idôpontja: 2012. június 1-2.
Helyszíne: Nagykovácsi Öregiskola

P R O G R A M

E l ô a d ó Az elôadás címe Idôpont

PÉNTEK – 2012. június 1.

Dobó Kata (színésznô, Köszöntô 13.00
a Magyar Hospice Alapítvány kurátora)

Dr. Muszbek Katalin A hospice ellátás alapelvei, 13.00-13.45
(igazgató, Magyar Hospice Alapítvány) ellátási formái

Dr. Szondy Klára (onkológus, A rákbetegség kialakulása, 13.45-14.30
tüdôgyógyász, Semmelweis Egyetem) megjelenési formái, 

kezelési lehetôségek 

Dr. Solymosi Péter (bel- Az orvos beteg kapcsolat 14.30-15.15
és tüdôgyógyász, háziorvos, Törökbálint) – konfliktuskezelés nehéz beteggel,

családdal

Kávészünet 15.15-15.45 

Kalló Barbara (programvezetô, Az önkéntes munka, az segítôk 15.45-16.30
Magyar Hospice Alapítvány) feladatai és kompetencia–határai

Dr. Muszbek Katalin és Siposs Zoltán Kommunikációs csoport 16.30-18.00
(Magyar Hospice Alapítvány)

SZOMBAT – 2012. június 2.

Dr. Muszbek Katalin (igazgató, A rákbetegség pszichológiai 09.00-09.45
Magyar Hospice Alapítvány) vonatkozásai, kommunikáció

halálközelben

Dr. Solynóczki Katalin Tüneti kezelés, fájdalomcsillapítás 09.45-10.30
(háziorvos, Nagykovácsi)

Ruttkai Eszter (pszichológus) A segítô én 10.30-11.15

Kávészünet 11.15-11.45

Jakus Nikoletta (Hospice Súlyos betegek nôvéri ellátása 11.45-13.15
koordinátor, Magyar Hospice Alapítvány)

Dr. Muszbek Katalin és Siposs Zoltán Kommunikációs csoport 13.15-14.45
(Magyar Hospice Alapítvány)

Jelentkezni lehet:

Kalló Barbaránál 

a barbara.kallo@hospicehaz.hu e-mail címen

A tanfolyam támogatója 
a Nagykovácsi Önkormányzat.

T Ü D Ô S Z Û R É S
A szûrôvizsgálatok célja a lakosság egészségének
védelme és az egyén életminôségének, illetve élettar-
tamának növelése a rejtett betegségek, az egyes
betegségeket megelôzô kórállapotok, valamint az ar-
ra hajlamosító kockázati tényezôk korai – lehetôleg
panaszmentes – szakaszban történô aktív felkutatásá-
val és felismerésével. A tüdôgyógyászok a tüdôszû-
résnek ma is fontos szerepet tulajdonítanak, mivel
sok esetben a röntgenvizsgálatnak köszönhetôen
derült fény olyan daganatos folyamatra, amellyel a
páciens még nem fordult volna orvoshoz, mert az
nem produkált különösebb tüneteket, illetve a jelent-
kezô panaszokat a beteg a dohányzás szükségszerû
mellékhatásának értékelte. A tüdôrák elôfordulási
aránya évrôl évre növekedô tendenciát mutat az
egyre fiatalabb korosztályban és nôknél is, ami
nagymértékben a dohányzással van összefüggésben.
A tüdôrákok jelentôs hányadát a tüdôszûrô állomá-
sok fedezik fel, ám sokan nagyon késôn kerülnek or-
voshoz.
Nagykovácsi Nagyközségben a Törökbálinti Tüdô-
gyógyintézet Ernyôfényképszûrô Szolgálata végzi a
tüdôszûrést.

június 18. hétfô 12-18 óráig
június 19. kedd 8-14 óráig
június 20. szerda 12-18 óráig
június 21. csütörtök 8-14 óráig
június 22. péntek 8 14 óráig
június 25. hétfô 12-18 óráig
június 26. kedd 8-14  óráig

A tüdôszûrésre személyi igazolványát, lakcím kár-
tyáját, TB kártyáját, és az elôzô évben kapott iga-
zolást hozza magával.
A tûdôszûrés helye: Nagykovácsi Általános Iskola 

Ferencz Andrásné 

Fejér György
Nagykovácsi

Szociális
Közalapítvány

A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzatának Képviselô-testülete alapí-
totta, abból a célból, hogy a létminimum
határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének
javítása, valamint az elszegényedésnek kitett
nagykovácsi lakosok támogatása érdekében
anyagi és természetbeni juttatást nyújtson.
A támogatásra jogosultak többek között: a vál-
ságban lévô emberek és családok; a mun-
kanélküliek; a társadalom perifériájára szorult
emberek; a hátrányos helyzetük miatt veszé-
lyeztetett gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!
Kérjük Önöket, amennyiben lehetôségük van,

támogassák hagyományunkat, hogy minél több
családnak tudjunk örömet szerezni!

Tisztelettel megköszönjük a felajánlott 1%-ot.

A „Fejér György” 
Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

számlaszáma

10200823-22221915-00000000

(1766-1851)
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� Vannak még becsületes emberek: értékkel és
sok igazolvánnyal teli pénztárca elveszett, és tel-
jes tartalmával leadták. A becsületes megtaláló
neve: NAGY ATTILA (Tinódi utca) Köszönöm
szépen, jó érzés, hogy laknak közöttünk ilyen em-
berek! 

Ladányi Gábor



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

Eseménynaptár – 2012. áprilisi történések a Kaszáló utcai óvodában
Egy kora tavaszi péntek délutánon közös családi kertészkedés keretében egy gyönyörû színpompás
virágoskertet varázsoltunk csoportszobánk ablaka elé. A gyerekek szorgosan ásták a gödröket és ül-
tették bele a nekik legjobban tetszô virágpalántákat. Azóta minden nap szorgos kiskertészként ön-
tözik, ápolgatják ôket. Veteményeskertünkbe is elszórtunk különbözô zöldségmagokat, amiket
naponta érdeklôdve figyelünk, hogy mikor bújik ki a hajtás a földbôl.
Nagy izgalommal készültünk a Húsvéti ünnepre is. Csoportszobánkba egy közös tojásfát állítottunk
a Békás tónál gyûjtött ágakból, amit a gyereke munkájával díszítettünk. Tojáshájba zsázsamagot ül-
tettünk, ami 2 nap alatt gyönyörûen ki is hajtott a gyerekek gondoskodásának köszönhetôen. A gye-
reke közül többen még ma is ápolgatják a növényt saját otthonukban.
A Föld napja alkalmából egy közös, képzeletbeli utazáson vettünk részt a gyerekekkel. Utazásunk
elengedhetetlen kellékei voltak a papírmasé technikával készült léghajóink. A gyerekek napokon át
kitartó, közös munkával formálták, alakították ôket. Az elkészült alkotások most csoportszobánkat
díszítik, utasaik pedig egy kis kenguru és egy kis mackó, akik nem láttak még világot.
Az elkövetkezendô két hétben az Anyák napi készülôdés izgalma járja át napjainkat. Édes titkolózás-
ban készítjük az ajándékokat anyának, nagymamának, és szorgalmasan tanuljuk a köszöntésre szánt
verseket, dalokat.

Utazás a Világûrbe
A Gesztenyefa Palota csemetéi Csillag – túrára indultak, hogy felfedezzék a Tejútrendszert és a neve-
zetesebb bolygókat. Holdjáróval elérkeztek az elsô állomásra, ahol fel kellett ismerni a Föld Nevû
bolygót, amit kirakó segítségével össze is lehetett álltani. A második próbatétel a Mars nevû bolygón
várta a lelkes felfedezôket; egy kráterlabirintuson kellett végigvezetni az ûrhajót. A harmadik próba-
tétel helyszíne a Merkúr volt, ahol homokba rejtett üveggolyók megtalálása volt a feladat. Negyedik
próbatételként csillagokat kellett gyûjteni, lezárásként pedig a Holdon járást lehetett kipróbálni.
Ûrkutatók csoportja, indulhat a felfedezés!
Egy Gesztenyefa csoportos kislány apukája, Bernáth Dénes, vagyis az Ùrkutatók Csoportjának
vezetôje, ûrutazásra vitte a gesztenye csemetéket. Az ûrhajóval elrepültek a Merkúr, a Vénusz és a
Mars nevû bolygókra, ahol különbözô vizsgálatokat végeztek annak feltérképezése végett, hogy mi,
földlakók képesek lennénk-e másik bolygón élni. Megvizsgálták a kiválasztott bolygók felszínét,
légnyomását, hômérsékletét és fényviszonyait. Végül megállapították, hogy legjobb, ha a Földön
maradnak.
Nem mind szemét, ami hulladék
Az újrahasznosítás jegyében kicsik és nagyok különbözô hulladékokból rakétát, bolygókat, repülô
csészealjakat és idegen bolygón lakó lényeket készítettek, melyekbôl kiállítást rendeztünk.
„A Föld gömbölyû nagy labda”
A Föld Napját követô hétfôn a zöld szín volt a divat a Gesztenyefa csoportban. Alkotásaink e napon
is kidobásra szánt tárgyakból készültek (karcos cd, dugó, kupak…). A nap fénypontját pedig a dél-
utáni zöldbújócska jelentette. A Csillagfürt játszótérre rejtôzködtünk az izgatott szülôk elôl, akik az
óvodában kifüggesztett vaktérkép segítségével juthattak el hozzánk. 
Nimfák és Fabulák
A Gesztenyefa palota lakói az Öregiskolában rendezett kiállítás alkalmával megcsodálhattak egy
csodás mesebeli világot festmények és faragott szobrok által.

Rózsafának tövébôl…
Rózsavizet hoztunk, és lányainkat azzal öntözték fiaink. Egy szál virágot belemártva illatos
vizünkbe, hintették lánykáinkra a szépítô cseppeket. Künn a kertben ezalatt nyúlapó serényen dol-
gozott, mert igazi saláta és káposztalevélbe csomagolta az ajándékba szánt csoki tojásokat, amiket
gyerkôceink a nagy fûben kutattak igazi elszántsággal.
Túl, túl messze túl, mi van a hegyen messze túl….
No, mi ezt bizony meg is néztük! a Föld napja közeledtével elindultunk felfedezni az óvodával
átellenben lévô hegyeket. uticélunk a Kôbánya titkokat rejtô világa volt. A táj szépsége megigézte a
gyerekeket, a kôbánya holdbéli képe és a természet üde zöldjének kontrasztja varázslatos volt. Igazi
bányászként köveket keresgéltünk, megcsodáltuk a színüket és arról beszélgettünk mit rejthet még a
Föld belseje.
A Föld adta kincsekkel alkottunk. Nagykovácsi agyagos földje tálcán kínálja a szobrászkodás alapa-
nyagát. gyúrtuk, formáztuk, s munkánk gyümölcs egy-egy apró tálka, kancsó, bögre lett, de készült
belôle vitorlás hajó és repülô is.
Égig ér a paszuly
Csak hogy nagyon nem mindegy hová ültetjük! Kísérleteztünk, vajon agyagba, homokba, kavicsok
között, nyakig vízben, tôzegben hogyan érzi magát a babszem. Kiderült, hogy vacakul, mert elfelej-
tett életre kelni. Bezzeg nedves anyagba takargatva, termôföldbe bújtatva, mindjárt vidámabb lett az
élet babéknál. Azóta már minden gyerkôcünk saját cserépben nevelgeti paszulyát, lesve, vajon eléri-e
az égboltot, mint mesebeli társa.
Szent György legendája
Varázslatos mese keretében ismerkedtek meg gyerekeink Sárkányölô Szent György történetével. E
naptól kezdve a titkok birodalmában fogunk barangolni, ahol kalandos teteink által fogunk eljutni az
Érzelmek tengeréhez.

Március 27-én a nagycsoportosok a Tropicariumba mehettek a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai
Alapítvány jóvoltából. Ez minden évben nagy élmény óvodásainknak.
A húsvéti készülôdés során zsírkrétát melegítettünk és a tojásra különbözô színeket vittünk fel, majd
a gyertya lángja fölött összefolyattuk ôket. Nagyon szép alkotások születtek. A gyerekek örömmel és
büszkén vitték haza.
Április 12-én Esztergomba kirándultunk a Duna múzeumba. Vonattal mentünk, a gyülekezô a
Nyugati pályaudvaron volt. Mindenki izgalommal szállt be a vonatba. Az állomáson kisvasút várt
minket és a nap folyamán mindenhova elszállított. A múzeum után pizzát ebédeltünk. A napot egy
„maratoni” játszóterezéssel zártuk.
Április 26-án a Budapesti Bábszínházba látogatunk különbusszal, ahol a Csizmás kandúr elôadást
tekintjük meg.

Barackfa
csoport

Gesztenyefa
csoport

Diófa
csoport

Almafa
csoport

Egy teljes napot 

Esztergomban töltött 

az Almafa csoport

Azért választottuk ezt a helyszint, mert a víz
világnapja alkalmából ellátogattunk a Duna
Múzeumba is.
A kirándulást már 1 hónappal elôtte elkezdtük
szervezni, és a gyerekek nagy örömére vonattal
utaztunk.
Nagy volt az izgalom amikor a szülôk a gye-
rekeket a Nyugati pályaudvarra elhozták. A
pályaudvar hangulata és a vonatok látványa telje-
sen izgatottá tette ôket. Alig várták, hogy felszáll-
hassunk rá. Nagyon nagy volt a boldogság, min-
denki elfoglalta magát. Volt aki nagy beszélgetés-
be kezdett, volt aki evett, ivott, és volt olyan is aki
alig tudott betelni az örömtôl, hogy a vonaton ül-
het.  Amikor megérkeztünk és leszálltunk egy
újabb meglepetés fogadta a gyerekeket. Az ál-
lomásra értünk jött Esztergom Városnézô
Kisvonata, és elvitt bennünket a Duna Múzeumba.
Már nagyon vártak minket. Györgyi néni a
múzeumpedagógus nagyon sok új ismeretet nyúj-
tott és nemcsak elmondta hanem mindent be is
mutatott nekünk. A legérdekesebb és a leglát-
ványosabb rész a vizezô terem volt. Itt mindent ki
lehetett próbálni, de mindenekelôtt mindent elôbb
elmagyarázott. Így pl. megtanultuk, hogyan lehet
felduzzasztani a vizet, hogyan lehet és miért
lezárni vagy megnyitni a zsilipet, miért építenek
mólót a nagy vizeknél, hogyan lehet létrehozni és
miért kell elkerülni az örvényt.  A jó játék után
megnéztük a vízimadarakat és az élôhelyüket, 
majd megfigyelhettük a csatornarendszert.
Györgyi néni nagyon meg volt velünk elégedve,
mert nagyon sok ismereteink voltak és sok-sok
okosságot tudtunk mondani és kérdezni.
A múzeum után nagyon megéheztünk. Egy pici
sétáltunk, majd beültünk egy pizzázóba, ahol már
meg volt terítve nekünk. Ezen a helyen gyakorol-
hattuk és be is mutattuk, hogy hogyan kell kul-
turáltan viselkedni és étkezni. A pincér bácsi itt is
megdicsért bennünket. 
Ebéd után ismét értünk jött a városnézô kisvonat
és elvitt bennünket a Máltai Szeretetszolgálat által
mûködtetett gyönyörû és izgalmas játszóterére. Itt
aztán volt mindenféle játék. Többfajta hinta,
csúszda, különféle építmények, kötélmászók, és
egy kötélpálya  is.  Aki társasozni, kártyázni, ki-
rakózni vagy rajzolni szeretett volna az beme-
hetett egy erre kialakított fûtött helységbe is. 
Ezután eljött az idô az indulásra. Ismét értünk jött
a városnézô kisvonat és egy kis utazgatás után 
visszavitt bennünket az esztergomi pályaudvarra.
Felszálltunk a vonatunkra és csak meséltük és
meséltük egymásnak az élményeinket, amit aznap
tapasztaltunk. A vonatról Solymáron szálltunk le,
mert itt vártak bennünket a szüleink.
Nagyon jól éreztük magunkat aznap. Este, újra
csak meséltünk és meséltünk az élményeinkrôl.

Almafa csoport óvó nénije

* * *

A Föld Napja 

a Dózsa György utcai óvodában

Köszönet illet minden kedves szülôt, aki hozzá-
járult lelkes munkájával a Föld Napja alkalmából
meghirdetett projektünk megvalósításához.
Segítségetekkel elkészülhetett szûkebb hazánk,
Nagykovácsi terepasztala, mely a gyerekek és fel-
nôttek körében óriási sikert aratott. 
Külön köszönjük a szülôi munkaközösség szer-
vezésében megrendezésre kerülô tavaszi udvar-
szépítô délutánt. A sok tenni akaró szülô, nagy-
szülô és gyermek, a jó hangulat és a kedvezô

16 2012. MÁJUS



idôjárás hozzájárultak a szervezôk elképzelé-
seinek megvalósulásához. 
Fontos megemlítenem, hogy kicsi és nagy együtt,
összedolgozva tevékenykedett a cél érdekében.
Ebben az életkorban a gyermek a minta alapján
sajátítja el a helyes magatartásformákat. Azok a
gyerekek, akik ezen a napon megtapasztalták az
összefogás erejét, és dolgoztak óvodájuk szebbé
tételéért, felnôttként is környezetüket óvó és

környezettudatosan gondolkodó, aktív emberekké
válnak. 
A családok keze nyomán megszépültek a kerti bú-
torok és fajátékok, a balkonládák kivirágoztak, a
fák és bokrok megfiatalodtak és az egész óvoda-
kert rendezettebbé vált. 
Reméljük, lelkesedésetek a jövôben is megmarad,
és továbbra is számíthatunk Rátok!
Köszönettel:

Szabó Éva
Tagóvoda vezetô

Tudnivalók néhány betegségrôl
Az utóbbi idôben megszaporodtak a skarlátos, Rota vírus fertôzésben, ill. bárányhimlôs betegségben
szenvedô gyermekek száma. A legfontosabb tüneteket, kezelést, megelôzést leírnánk: 

Skarlát:
A skarlát Streptococcus baktérium által okozott
fertôzô betegség. Cseppfertôzéssel terjed.1 hét
lappangás után láz, torokfájdalom, nyaki nyirok-
csomó -duzzanat, majd pontozott, apró elemû,
grízes tapintatú bôrkiütés lép fel. 
A kiütés leginkább a hajlatokban-a melegnek
kitett helyeken-látható, és az egyébként össze-
folyó pírral borított orcák mellett szintén jellemzô
módon megkímélt-sápadt-a száj körüli terület.
A nyelven elôször vaskos fehéres lepedék, majd
annak leválása a kissé fellazult ,úgynevezett mál-
nanyelv látható. Mivel baktérium okozza, antibi-
otikummal gyógyítható, másodlagos betegségként
vese ill. szív érintettsége lehet. 
Az antibiotikummal kezelt beteg a 2. naptól
kezdve már nem fertôz, kezelés nélkül viszont
csak a 3. hét után válik fertôzésmentessé.
Védôoltás, megelôzés ( aktív immunizáció) nem
áll rendelkezésre.
A beteggel érintkezettek ( kontaktok) antibi-
otikum kezelése a tünetek megjelenéséig nem
szükséges.

Bárányhimlô:
A bárányhimlô Herpes zoster vírus által okozott
megbetegedés, lappangási ideje 2-3 hét. A
kiütések megjelenése elôtt két nappal már néhány
esetben jelentkezhet enyhe láz, enyhe rosszullét,
hasi és torokfájdalom.
Ebben az akár tünetmentes idôszakban már fer-
tôzô a beteg, ami a hólyagok ún. pörkösödéség
tart.
A betegség rendkívül ragályos, cseppfertôzéssel
terjed, és a használati tárgyak is közvetítik.

Az egész teste beborító, viszketô pöttyök mellett
gyakori a nem túl magas láz (38 fokig), a
gyengeség, az étvágytalanság, és a hasfájás. A
kiütése jellegzetesek. Elôször színes, gombostûfe-
jnyi foltok, majd göbcsék észlelhetôk, melyekben
többnyire egy napon belül megjelennek a harmatc-
seppre jellemzô hólyagok. A hólyagok testszerte
mindenütt, a hajas fejbôrön, a törzsön, a tenyéren,
a talpon, sôt még a nyálkahártyákon, pl. a szájban
is megjelenhetnek. A kiütés belsejében lévô
folyadék 2-3 napon belül zavarossá, majd geny-
nyessé válik, közepe behúzódik, utána pörkké
szárad.
A gyógyulást kimondani a pörkök leválása után
lehet, de maguk a pörkök már élô kórokozót már
nem tartalmaznak. Ha nincsenek jellegzetes
tünetek, akkor gyanú esetén a vérbôl Varichella -
antigén kimutatásával lehet a betegséget diagnosz-
tizálni.
A betegség kezelése viszketéscsillapításból, láz-
csillapításból áll.
Megelôzésre védôoltás áll rendelkezésre, melyet 
2 alkalommal kell, 6 hét különbséggel beadatni.

Rotavírus:
Vírus által okozott fertôzô betegség, melynek
tünetei hányás, gyakori vizes hasmenés és magas
láz, mely órák alatt súlyos kiszáradáshoz vezethet.
Terápiája a diéta, hányáscsillapítás, sópótlás,
szükség esetén infúzió. 
Megelôzésre 2 fajta védôoltás áll rendelkezésre,
melyeket 6 hónapos korig be kell fejezni. Az
egyik humán eredetû, 2 oltásból áll, melyet szájon
át adunk be. A másik szarvasmarha eredetû, mely
3 oltásból áll. 

A tavaszvárás és a Húsvét az illatokról szólt. Illatos locsoló vizet készítettünk reszelt citrom és
narancshéjból, illóolajból, virágszirmokból és rozmaring ággal szórták a fiúk a lányok fejére, hogy
el ne hervadjanak.
Tudod-e, hogy a fogkrém a fogmosáson kívül mire való? Ha nem, akkor elárulom: bidres-bodros
bárányok festésére. Nem kell más csak egy kartonból kivágott forma és fogkrém, amit az ujjunkkal
rákenhetünk.
A „Föld” hetén
Borotvahabból készült Jeges-tengeren, tejszín és tojáshab szigeteken át a sivatagi homokba gázolva,
az indiánok tábortûzénél megpihenve útközben sok-sok csodát felfedezve a 8. napon megérkeztünk
Nagykovácsiba, és felfedeztük, hogy a „manó tisztáson” már bújik elô a pilisi len.

Cinege
csoport

Gennyes agyhártyagyulladás:
C típusú Neisseria baktérium okozta agy-
hártyagyulladás, melynek tünetei magas láz, kife-
jezett fejfájás, hányás, tarkókötöttség, testszerte
megjelenô bôrvérzések, órák alatt romló idegrend-
szeri tünetek, epilepsziás görcs, keringési légzési
problémák.
A gyógyult betegeknél is gyakran észlelhetô
maradványtünet. Megelôzésre védôoltás áll ren-
delkezésre. Ha 1 éves kor elôtt kezdjük az alapim-
munizálást akkor 3 oltásra van szükség, 1 éves kor
után kezdve 1 oltás elegendô az alapimmu-
nizáláshoz.
Az a gyermek aki 6 éves kora elôtt részesült
alapimmunizálásban Meningitec,  Menjugate
vagy NeisVac-C oltással azt az utolsó oltáshoz
képest 3 év múlva kell emlékeztetô oltásban
részesíteni.
Az aki 6 éves kora után kapta a gennyes agy-
hártyagyulladás elleni oltását azt 5 év múlva kell
emlékeztetô oltásban részesíteni. A 2 éven aluliak
számára 70%--os TB támogatással felírhatók ezen
konjugált vakcinák. A serdülô korúaknál a
Menveo nevû oltás ajánlott.

Kullancs okozta megbetegedések:
A beteg kullancsok 2 fajta betegséget okoznak. Az
egyik a Lyme-kór, amely tartós antibiotikum
kezeléssel gyógyítható. A másik betegség a kul-
lancs okozta agyvelôgyulladás amely ellen 
2 fajta védôoltás áll rendelkezésre (FSME,
Encepur). Az oltásokat a kullancsok tavaszi aktiv-
itása elôtt, lehetôleg télen kell elvégezni.
Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az 1. oltást
követô 1-3 hónap múlva kell beadni a 2. oltást és
az ezt követô 9-12 hónap múlva a 3. oltást.
A védettség fenntartása érdekében az alapimmu-
nizálás után az elsô emlékeztetô oltás beadására 
3 év múlva van szükség, ezt követôen 49 éves 
korig 5 évenként kell emlékeztetô oltást adni, 
49 éves kor felett az emlékeztetô oltások beadása
3 évenként esedékes.
12 éves kor felett a felnôtt típusú FSME ill.
Encepur oltóanyag javasolt.

Köszönettel: 
Dr Jakab Erika 

Húsvéti meglepetés 
a gyerekeknek

Április 7-én az Öregiskola és
a Nagykovácsi Önkormányzat
szervezésében Húsvéti mese
és bábelôadásra vártuk a
gyerekeket és szüleiket.
Baráti Ilona szeretetteljes és

közvetlen játékába az apróságok is bekapcsolód-
tak.
Az igazi meglepetés a Közösségi Ház udvarán
várta a gyerekeket ahol igazi nyuszikkal
találkozhattak, és a bátrabbak meg is simogat-
hatták ôket.
Az ottfelejtett kosarakban elrejtett csoki tojások
pillanatok alatt gazdára találtak.
Emlékezetes délelôtt volt nemcsak a kicsi-
nyeknek, hanem, a szervezôknek és a gyermek-
lelkû felnôtteknek is.

Köszönöm a támogatást 
Alladdin Vegyesbolt, Csépány Sárinak (Honi
ABC), Halkó Ferencnek, Mlinkó Nándornak a
(gyönyörû kölcsön nyuszikért), Tóth  Ákosnak
(Annamari Vegyesbolt)

Dékány Angella alpolgármester
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Témahónap: „Szelek szárnyán”

Szülôi értekezletek hete 7-11.
Madarak és fák napja
OKÉV mérés (4., 6., 8. évfolyamon) május 30.
(szerda)

* * *

Iskolai daléneklési verseny

helyezettjei

2012. április 18-án ismét dal zengte be iskolánk
elôadóját.
A szép számú versenyzô izgalommal készült a
megmérettetésre, örömmel hallgatta a zsûri és a
jelenlevôk a csodálatos produkciókat.

Köszönjük a résztvevôknek a sok szép dalt, és
gratulálunk a díjazottaknak!

Bedô Gyöngyike
ének-zene tanár

Vers- és prózamondó verseny

2012. március 31-én került megrendezésre
Pátyon, a területi vers- és prózamondó verseny,
ahol az alábbi diákjaink képviselték iskolánkat.

1-2. osztály vers Tory Anna
3-4. osztály vers Kovács Réka II. helyezett
5-6. osztály vers Horváth Nikolett

1-2. osztály próza Bertalan Tamás IV. helyezett
3-4. osztály próza Sipos Márton IV. helyezett
5-6. osztály próza Császár Viktória

A helyezetteknek és a résztvevôknek köszönjük,
hogy öregbítették iskolánk hírnevét.

Kakukné L. Emília
magyartanár

Labdarúgó diákolimpiák

Április 13-án, pénteken Telkibe utaztunk a II. kor-
csoportos diákolimpiára. Kellemes napsütéses
idôben játszhattunk. A sorsolás után a Perbál
csapatával kezdtünk. A mérkôzés elsô félideje
egyenlô küzdelmet hozott. A második félidôben
megszereztük a vezetést., de sajnos nem sikerült
azt megtartani, így 2:1-re kikaptunk. A második
meccset Telki csapatával játszottuk. Jó játékkal
4:2-re gyôztünk. A fiúk ügyesen alkalmazták a
letámadásos taktikát. A harmadik mérkôzést

Budajenô csapatával játszottuk, ami már tét
nélküli volt. Nagyon könnyed játékkal 7:1-re
nyertünk. A továbbjutás sajnos nem sikerült, ami
annak is köszönhetô, hogy nem megfelelô pályán
játszottunk. 30x50 m-es pálya és 5x2 m-es kapu
helyett kézilabda pályán zajlottak az események.
Rendes pályán nagy valószínûséggel az elsô
helyen végeztünk volna.
A csapat tagjai: Szalontai Bence, Nagy Marci,
Kiss Marci, Golda András, Lukátsy Péter, Éliás
Milán, Tóth Máté, Németh András, Bihari Dávid,
Baráth Gábor
Április 17-én, kedden Piliscsabára utaztunk az I.
korcsoportos diákolimpia 2. fordulójára. Az elsô
fordulót Budajenôn játszottuk, ahonnan könnye-
dén jutottunk tovább. Piliscsabán 4 csapat mérte
össze a tudását. Az idôjárás igen hidegnek bi-
zonyult, de szerencsére az esô nem esett. A
mérkôzéseket 2 pályán játszottuk, ennek köszön-
hetôen a gyerekek folyamatosan mozgásban
voltak. Az elsô meccset Pilisszántó csapatával ját-
szottuk, ahol 3:1 nyertünk. A második mérkôzést
a késôbbi gyôztes Piliscsabával játszottuk, itt
sajnos alul maradtunk az ellenfél sokkal jobbnak
bizonyult. Az utolsó játékot Budaörs csapatával
vívtuk. Ha nyerünk, vagy ha döntetlent játszunk,
akkor mi leszünk a másodikok. Az ellenfél az
utolsó pillanatig vezetett, de a végén mégis sike-
rült a döntetlent elérnünk, így megszereztük az
ezüstérmet, de csak képletesen, mert ebben a for-
dulóban nem osztottak ilyet.
A csapat tagjai: Bencsics Máté, Bertalan Csongor,
Bertalan Tamás, Fodor Csanád, Golda Márton,
Györffy Attila, Kosztoványi András, Márta
Zsombor, Molnár Gellért, Ormay Soma, Varga
Domokos

Erdei Sándor
testnevelô tanár

Föld napja 2012. április 21.

Idén Erdei Sándor testnevelô tanárral úgy gondo-
ltuk, egy kicsit másképp bonyolítjuk a Föld napját.
Összekötöttük a tájfutást és az akadályversenyt.
Ez a mix jól sikerült, mert a 3-5 fôs csapatok min-
degyik tagjának aktívan részt kellett venni az ese-
ményeken. A csapat maga dönthette el, hogy a 
6 állomást milyen sorrendben cserkészi be. A
térképolvasás nem kevés csapatnál okozott gon-
dot. Öröm volt nézni a kipirult arcokat, a vitáktól
villámló tekinteteket, az összekaszabolt lábakat,
ahogy a gyerekek egy-egy állomásra meg-
érkeztek. A feladatok rövidek és velôsek voltak.
Sajnos a tudás iránti olthatatlan szomj igen kevés
gyereknél jelentkezett, a faliújságra kitett 3 db A4-

es lapot (a tudnivalókat) sokan úgy gondolták nem
érdemes elolvasni. Volt olyan csapat, akik végig-
futottak villámgyorsan (1 ó 10 perc), csak épp a
feladatokhoz nem tudtak hozzászagolni. A meg-
fontoltan haladók között viszont volt, aki több
mint 3 ó alatt teljesítette a távot. Dicséret illeti az
5. a osztályosokat, akik gyorsak és okosak is
voltak egyszerre.
Összegezve: elônye volt ennek a lebonyolításnak,
hogy nem volt potyautas az osztályokban és
pergôsebb volt az egész. Hátránya volt, hogy az
osztály nem osztályként vett részt, kevesebb a
közös élmény.

Smetana Erika 

1. évfolyam
I. Stefán Rita (1.c)
II. Bacsó Nándor (1.b)
III. Stefán Lilla (1.b) 

és Kenyeres Anna (1.c)

2. évfolyam
I. Bertalan Csongor (2.b)
II. Szalontai Tímea (2.b)
III. Bertalan Tamás (2.a)

3. évfolyam
I. Géró Anna Csenge (3.c)
II. Füzesy Rebeka (3.a)
III. Lisztovszki Anna (3.a)   

és Stefán Anna (3.a)

4. évfolyam
I. Ladányi Bíborka (4.a)
II. Környei Luca (4.a)

és Gyôrffy Emese (4.a)
III. Kácsik Júlia (4.b) 

és Kenyeres Sára (4.b)

5. évfolyam
I. Kôvári Zsófia (5.b)
II. Fehér Lili (5.b)
III. Valentin Kamilla (5.a)

Különdíj:
Gerely Boróka (6.b)

GGYYEERRMMEEKKNNAAPPII  
MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves
Családját, a Zsíroshegyi Egyesület által 
szervezett Gyermeknapi rendezvé-
nyünkre,
2012. május 26.-án szombaton, 15:30-tól, a
Zsíroshegyi Csillagfürt Parkba (Erdôsétány,
Gerecse u. sarok).

Programjaink: 
Kamilla Karamella és Fogas Bohócok,

Zenés mûsor, 
Süni zenebölcsi, 

kézmûves foglalkozás, arcfestés, 
tombola, utcabál, zene, szalonnasütés

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

� Ú j d o n s á g a i n k b ó l
Néhány ajánlat a XIX. Nemzetközi Könyvfesztivál új-
donságaiból, melyek a könyvtárban is megtalál-
hatók és kölcsönözhetôk:

Stefan Banulescu, Stefan: A milliomos könyve
Ez a regény a próza ünnepe, az elbeszélés
mûvészetének és tudományának olyan áradása, ami-
lyent ritkán látni. Banulescu regénye 1977-ben íródott,
bemutatja a románok által kedvelt déli balkáni világot,
ahol minden kavarog, s ahol mindent lehet. A XX.
századi román regények toplistáján a kilencedik helyre
került, melyet írók, irodalomtörténészek, kritikusok állí-
tottak össze.

Kubiszyn Viktor: Drognapló
A szerzô saját élményei alapján írja le a kábítószerek
hatását az emberre, kapcsolatainak alakulására, s en-
nek szépirodalmi visszatükrözôdését. Bemutatja a füg-
gôség kialakulásának egyéni és társas útját, a vissza-
esésekkel szabdalt pokoljárást, s végül a tisztává válás
gyötrelmeit és eredményeit.
Vathy Zsuzsa: Columbo hajója
Roland a szerencse fia, még akkor is, ha egy milliós
nyereséggel kecsegtetô kvízjátékon elbukja a kérdést:
milyen márkájú Columbo hadnagy autója? A József
Attila- és Márai Sándor-díjas Vathy Zsuzsa új könyve a
budapesti Kén utcába, a Dzsumbuj közepébe kalauzol-
ja az olvasót. Itt él szüleivel és három lánytestvérével
Roland, a tehetséges, remekül rajzoló, szavaló, zenélô
cigányfiú. Vajon ki lehet-e törni a nyomorból? Van-e 
esély a felemelkedésre? Mire elegendôk a kiváló
adottságok? Mi hiányzik ebbôl a kedves, olykor link és
vagány, de folyton álmodozó fiúból?

Gyermekeknek ajánljuk:
Brezina, Thomas: Delfinkaland és nyelvtanulás
Pennyt majd szétveti a düh. Nem így képzelte a vaká-
cióját: a szülei a megkérdezése nélkül beíratták egy
szünidei nyelvtanfolyamra, Angliába. Nem csoda hát,

hogy elôször mindent pocséknak talál: "a festôi tenger-
parti kisváros" valójában egy unalmas porfészek, a
vendéglátó család pedig ki sem látszik a káoszból.
Penny legszívesebben azonnal hazaindulna, ám egy
napon két delfin bukkan föl az öbölben. A delfinek
sürgôsen Penny segítségére szorulnak. 
Duey, Kathleen: Lódobogás
A sorozat második részében Katie és musztángja
megkezdik veszélyekkel és viszontagságokkal teli
útjukat Nyugatra, ahol mindketten megtalálni remélik
igazi otthonukat. Bármerre járnak, a hatalmas,
gyönyörû ló és törékeny gazdája felkeltik az emberek
érdeklôdését. Sokan szeretnék megszerezni a
musztángot, és Katie-nek nem egy nehézséggel kell
szembenéznie különleges útitársa miatt. Ô azonban el-
határozza, hogy megvédi barátját, és kitart mellette
tûzön-vízen át. 

Osvát Erzsébet: Meglepetés 
Osvát Erzsébet elbeszéléseinek hôse Te is lehetnél,
Kedves Olvasó! Hiszen rád hasonlít Zsófi, aki az elsô
igazi ötöst kapja az iskolában, Jutka, aki sünit rejteget
a szobájában vagy Annapanna, aki meglepetést tarto-
gat édesanyja születésnapjára. Bezzeg Karcsi, Bezzeg
Lajcsi meg az undok, nyafogós Dani persze nem rád
hasonlít, csak az írónô meg a rajzoló találta ki ôket.

� Adatbázis ajánló:
Néhány ajánlat a szabadon elérhetô adatbázisokból:
Gyerekirodalmi adatbázis
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) 
Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) 
Magyar Periodika Adatbázis (IKB)
MANDA 
MATARKA
Mûelemzés adatbázis 
Országgyûési dokumentumok
Pedagógiai Adatbázis

� A  ”7 mérföldes csizmában heted 7 határon át”
Országos Mesevetélkedô Mesevetélkedô területi dön-
tôjéhez érkeztünk április 20-án. A döntô Pilisvörösváron
került megrendezésre 12 csapat részvételével.
Herceghalom, Nagykovácsi, Pilisborosjenô, Pilisszent-
iván, Pilisvörösvár és Solymár csapai közül Pilisszent-
iván csapata jutott tovább az országos döntôre. Ezúton
is gratulálunk nekik és a többieknek is! Minden csapat-
nak köszönjük hogy jelentkeztek és félkészültek az
egyes fordulókra.
Andrea néninek és Dávid bácsinak is köszönet a gye-
rekek felkészítéséért.
Akik most nem jutottak tovább, ne szomorkodjanak,
hiszen sok-sok mesével lettek gazdagabbak és ôsszel
várhatóan ismét 7 mérföldes útjára indul az Országos
Mesevetélkedô, amire várjuk jelentkezéseteket!

� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n
megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. � A Nagykovácsi
Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. �
HELYTÖRTÉNETI DVD – Greszl Ferenc: Emlékeink:
Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen
kölcsönözhetô. � Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének
emlékére 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 könyvtár-
ban 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 könyvtár – katalógus fül alatt. A könyvtár ál-
lományán kívül saját kölcsönzési adataikat is figyelemmel
kísérhetik, valamint arról is információt kaphatnak, hogy a keresett
könyv vagy egyéb dokumentum (DVD, CD, CD-ROM, hangos-
könyv, video) kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a kölcsönzés
ideje. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen adunk
tájékoztatást személyesen, e-mailben és telefonon is.

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda
könyvtáros

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Állandó programok:

� A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban
(Templom köz 6.):
Kézmûves foglalkozás gyerekeknek hétfôn és kedden
14.00-17.00 óráig, korongozó-kerámia tanfolyam fel-
nôtteknek hétfôn és kedden 17.00-20.00 óráig Kiss
Juliánnával
Fonó csütörtökön délelôtt 9.00 órától Kiss Juliánna 
(06-30-452-8192) vezetésével
Korongozás felnôtteknek – 10 alkalmas fazekas tan-
folyam szerdánként 18.00-21.00 óráig és péntekenként
9.00-12.00 óráig, gyerekeknek szerdán 16.30-18.30 és
pénteken 16.00-18.00 óráig. Szakoktató: Lisztovszki
Borbála (06-30-463-2487) 
Tûzzománc ékszerkészítés minden hónap 3. szom-
batján 9.00-12.00 óráig Lisztovszky Borival
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 15.00 órakor tartja foglalkozásait. 
Foglalkozások: május 21., június 11., június 25-én
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó
anyukákat! Minden 4. hétfôn kihelyezett klubfoglalko-
zás, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Május 14-én: Grecsó Krisztián – Mellettem elférsz
Június 11.: Bodor Ádám: Verhovina madarai
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! B
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
� Egészségklub – Minden hónap 3. hétfôjén 18.00
órától tartjuk találkozásainkat, melyen különbözô
egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a témá-
ban jártas elôadó meghívásával.
Klubvezetô: Cesko Izabella (06-30-491-6833) és
Bielcsik Petra (06-30-632-2753)
Következô klub május 21-én: a LILE családi gazdaság
mesél a biodinamikus gazdálkodásról, örömeikrôl és
keserveikrôl 
� La Leche Liga  tanácsadása – Szeretettel várok
minden olyan anyukát a babákkal, gyermekekkel
együtt, aki szoptat, szoptatott, szoptatni szeretne, vagy
egyéb kapcsolata van a szoptatással (elôzetes jelen-
tkezés nem szükséges).
Május 21: Idôsebb baba – növekvô gyermek
Június 18: Szoptatási 1x1
Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga ligavezetô
(06-30-222-6995)

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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Újszülöttek

Bence,

Mátyás, Ábel, Mercédesz

Legyetek üdvözölve!

Anyakönyvi hírek

Halottaink

Karkus János (55)
(1957. 04. 25. –2012. 03. 28.)

Déri Bence (25)
(1987. 12. 12 – 2012. 04. 11.)

Schütz Józsefné (90)
sz.: Kovács Margit

(1922. 12. 16. – 2012. 04. 15.)

Csánki Károlyné (81)
sz.: Nagy Magdolna

(1931. 01. 21. – 2012. 04. 24.)
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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: 9.00–12.00 

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: 12.00–15.00

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

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

A tanácsadás továbbra is 
a Kossuth L.  u. 64-ben 

lesz megtartva!
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:

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

Május 29-31-ig Dr. Koltay Angéla sza-
badságon lesz!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Május 11.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Május 18.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Május 25.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

Június 1.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

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

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

� A Nagykovácsi Kórus próbái az Öregiskolában
kedden és csütörtökön 19.30-21.30 óráig. Meghall-
gatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet,
és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt
éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket!
Karnagy: Kriesch Katalin (06-30-975-3412)
� Helytörténeti klub – Várjuk a Nagykovácsi múltja
iránt érdeklôdô lakosokat, azokat, akik ismerik
községünk múltját és szívesen megosztják másokkal
és azokat is, akik szeretnék megismeri lakóhelyük
történetét.  Klubvezetô: Maier Jenô (06-20-223-0127)
Május 7-én 17.00 órától: Régi fényképek

P R O G R A M O K

� Születés hete – Filmvetítés és beszélgetés
Május 8-án kedden 17.00 órától: Babák 
Május 10-én csütörtökön 17.00 órától: Világra jönni 
A belépés díjtalan.
� A Növények lelke – gyakorlati növényismeret –
Május 9-én 18.00 órától: Illatok lepárlása virágokból,
fûszer és gyógynövényekbôl – bemutatóval egybekötött
ismeretterjesztô foglalkozás, belépô: 500 Ft (hazavi-
hetô illatvízzel)
Június 6-án 16.00 órától: Etnobotanikai kirándulás –
népi növényismeret, gyógynövények, festônövények,
legendák, felhasználási módok, kézmûvesség.
Találkozás a Kossuth Lajos utca végén található
Kôkeresztnél. A kirándulás ingyenes.
A foglalkozást és a kirándulást vezeti: Kemendi Ágnes,
a „növények lelkét kutató” kézmûves.
� Kiállítás megnyitó – Május 11-én pénteken 18.00
órától: Válogatás a RAJZ és FESTÔMÛHELY elmúlt évi
munkáiból. A kiállítást megnyitja: Virág Jácint rajztanár 

� Az én pódiumom
Május 14-én hétfôn 19.00 órától A kék Dunán 
– A pódiumon dr. Femminger Andrea 
A belépés díjtalan.
� Madarak és Fák Napja – Író olvasó találkozó –
Május 18-án 17.00 órától "Csodálatos madarak – Ébre-
dezô természet”: Mesés tavaszi történetek Telegdi
Ágnes Aranykönyv díjas írónô írásaiból.

� Gyereknap kicsiknek 
és nagyoknak

Május 18-án pénteken16.00-22.00 óráig 
16.00 órától Gryllus Vilmos koncert - K&H Bank támo-
gatásával
17.00 órától Virgonckodó játszópark lufi hajtogató bo-
hóccal 
17.00 órától "Csodálatos madarak - Ébredezô ter-
mészet”: Mesés tavaszi történetek Telegdi Ágnes
Aranykönyv díjas írónô írásaiból
Ifjúsági programok
19.00 órától Parázs zenekar koncert
20.30 órától The Bras zenekar koncert

� Kiállítás megnyitó – Május 23-án szerdán 18.00
órától Surányi András fotográfus: „Izreál” kiállításnak
megnyitója.
� Táncház kézmûves foglalkozással felnôtteknek –
Június 3-án vasárnap 19.00 órától kézmûves
foglalkozással egybekötött székelyföldi táncház,
melyen a pünkösdi népszokások felelevenítését céloz-
zuk meg táncházi keretek között.
Táncházat vezeti: Czene Zsuzsa, kézmûves: Kemendi
Ágnes

� Ottlik Géza születésének 100. évfordulójára em-
lékezünk 
– Május 9-én 10.00 órától az Uszodai tolvaj – a 2008-
as Mediawave nemzetközi film és zenei fesztivál
legjobb ifjúsági film díjas színes magyar kisjátékfilm
vetítése, 
– 16.00 órától könyvbemutató az író mûveibôl, majd az
Iskola a határon címû hangoskönyv meghallgatásával
várjuk a kedves érdeklôdôket.

Diószeghy Tünde 
és Pataki Ildikó

Nyári kézmÛves
tábor 

a Faluházban
június 18- június 22-ig 

6 éves kortól, 8.00-16.00 óráig.
Érdeklôdni és jelentkezni lehet: 

Kiss Juliánna kézmûves oktatónál 
(06-30-452-8192)

május 19-én, szombaton 9–13 óráig
(esônap május 26.)

Helyszín:
Amerikai Nemzetközi Iskola parkolója

HHaasszznnáálltt  ggyyeerrmmeekk  hhoollmmiikk,,  jjááttéékkookk,,  

eelleekkttrroonniikkaaii  cciikkkkeekk,,  bbúúttoorrookk,,  ssttbb..,,  

sszzuuppeerr  áárraakkoonn!!

Árusítási lehetôség: 5.000 Ft/hely

(2.5 m x 5 m) május 19-e elôtt fizetve
a vásár napján 6.000 Ft

További információk:

Kézsmárki-Lavoie Barbara 

(bkezsmarki@aisb.hu)


