
FELHÍVÁS – ÓVAKODJUNK!
Tisztelt lakosok!
Az elmúlt héten több alkalommal jelezték a
Hivatalunkban és Kürtösi Pál r. ftöm. körzeti
megbízott részére is, hogy az utcán járókelôket
szólítottak meg ismeretlen személyek. 
Ezek a személyek az Önkormányzat, illetve a
Polgármesteri Hivatal nevében mutatkoztak be,
majd a megszólítottnak ajándékot ígértek, ha
hazavihetik.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosokat, hogy
sem az Önkormányzat, sem a Polgár-
mesteri Hivatal nem bízott meg senkit
utcai „ajándékosztással”!

Amennyiben ilyen megkereséssel fordulnak
Önhöz (Önökhöz), az teljességgel alaptalan!
Ne engedjen be a lakásába – ingatlanára is-
meretleneket – bármilyen csábító ajánlatot is
helyeznek kilátásba – mert könnyen bûncselek-
mény áldozatává válhat!
Javasoljuk ilyenkor az ismeretlen személyek
korát, nemét, ruházatát, gépkocsi rendszámát és
minden látható körülményt megjegyezni,
amelyrôl a körzeti megbízott részére bejelentést
tehet a 06-70-327-6368-as telefonszámon! 
Kérjük Önöket, figyeljenek egymásra, vigyáz-
zanak értékeikre.
Tisztelettel:

Tóthné Pataki Csilla 
jegyzô

Bencsik Mónika polgármester:
Néhány gondolatot szeretnék megosztani a Kedves
Lakosokkal az elmúlt hónapokban a hivatalba beérkezett
panaszok, panaszos személyek kapcsán!
A törvényeket és szabályokat emberek hozzák, mivel ez
így van, sajnos meg van az esély arra, hogy hibázhatnak
is. Az emberek többsége szabadságra vágyik, az indi-
viduális világban egyre nagyobb teret követel az ÉN

magának. Gyakran elgondolkodom azon, vajon kik vannak többen akik szabályok és törvények nélküli
világban élnének szívesebben, vagy azok, akik belátják, hogy a társadalmi rendfenntartás érdekében
szükség van szabályokra, jogszabályok megalkotására?! Leginkább pedig azért, mert mi emberek nem
vagyunk képesek egymással kapcsolatban a legelemibb együttélési szabályokat betartani. Azt tapasz-
talom (tapasztaljuk a hivatalban is), hogy az emberek tûrôképességének határai nagyon beszûkültek.
Büszkék vagyunk arra, hogy a településen mennyi a kismama, a kisbaba, a gyermek, és ez így is van.
Nekem, akinek nincs gyermekem, van egy idealista felfogásom arról, hogy a gyermekes anyukák biz-
tosan toleránsabbak és kiegyensúlyozottabbak, mint mi egyedül élôk, hiszen ôk töltekeznek gyermekük
mosolyából. Elrettentô látni mennyi kicsinyesség, felelôtlenség és boldogtalanság és agresszivitás sugár-
zik néhány kedves ügyfélbôl, a hivatalos ügyei intézése kapcsán. Nap mint nap látunk gyermeket a sza-
bálytalanul parkoló autóba zárva, amikor ezt jelezzük az anyuka felesleges zaklatásnak tartja. Több eset-
ben a szabályok be nem tartásánál hivatkoznak a szülôk a gyermekre az indokaik között. Elgondol-
kodtató mit tanítanak meg ezzel a magatartással a kicsiknek.
Idén nem élveztük túl hosszú ideig a tél örömeit, hiszen csak rapid havazásokban volt része a település-
nek. Az egy-két napos havazás azonban óriási káoszt tud okozni néhány ember életében. Ez is figyelem-
re méltó magatartás, a hegytetôn panorámás telket venni, építkezni, de nem számolni a napi természetes
élettel járó megoldásra váró feladatokkal, például, hogy a kapubejáróról a havat el kell takarítani saját
magának és ezt ne várja a hivataltól.
Ami leginkább felbosszant az az, hogy sokan magukat „törvényen kívülinek” tartják, de a szomszédot
elôszeretettel jelentik fel akár hangos kacagásért is!
Még ebben a rohanó világban is sokan tétlenek és ráérnek semmi mással nem foglalkozni csak a másik
emberrel, valószínûsítem ezek az emberek maguk körül mindent tökéletes rendben tudnak, ezért is oly
erôs a kritikai érzékük.
Persze szerencsére mindenre van ellenpélda is és kirívóan szép történeteket és átélhetünk, ha egy kicsit
odafigyelünk, mert amikor valaki önzetlenül segít, annak kevésbé halljuk a hangját. Családok, szomszé-
dok egymás felé fordulása, idegenek kérés nélküli segítsége, a hivatalban, intézményekben az odavaló
magatartás, tisztelet megadása szintén napi tapasztalat itt a mi kis közösségünkben is.
Amivel a legnehezebb megbirkózni az a közöny. Nem értjük mifajta elzárkózás folytán sodródtak ilyen
távol egymástól az emberek? Ha valljuk, hogy minden szeretet a lélekbôl ered, akkor mit tudunk kez-
deni a lelketlen sokasággal?!

TERMELÔI
GAZDAPIAC

2012. március 31-én,
elsô alkalommal helyi piac kezdi mûködését 

a Nagykovácsi Önkormányzat 
szervezésében és mûködtetésében.

Az árusítás helyszíne:
Nagykovácsi Arany János utca és Bánya

utca sarkán lévô üres terület.
Kizárólag hazai ôstermelôk áruja kerül 

a piacra saját értékesítésben, 
ellenôrzött minôségben, kedvezô árakon.

Teljes piaci kínálat: házi tejtermékek, sajtok,
tojás, házilag nevelt állatokból készült 

hústermékek, házi tészták, házi kenyerek, 
zöldség, gyümölcs, ökogazdálkodásból 

származó termékek, méz, fûszerpaprika, stb.

Az árusítás napja:

2012. március 31. szombat 
8.00 órától 12.00 óráig.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklôdôt.

Egyéb információért a 
06-30-811-4211 telefonon Bánóczi Margit

képviselôhöz lehet fordulni.

„Ó, csillag, mit sírsz!
Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szívek!
A Szíriusz van tôlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj,
Ki mondja meg?”

(Tóth Árpád)

A Húsvét elôtti készülôdés a szép ünnepre,
lehetôséget ad számunkra megtanulni az
elfelejtett közeledést, a szeretetteljes kapcso-
latteremtést! Újra kell tanulnunk embertár-
saink megszólításához az elfelejtett nyelvet!
Szerencsés vagyok, mert amikor elkesere-
dem, kapok mindig segítséget! Évekkel
ezelôtt egy számomra fontos embertôl kap-
tam Teréz anya versét, most itt volt az ideje
újra felidézni, sôt nyomtattuk és másoltuk és
a hivatal szobáiban is megtalálható már egy-
egy helyen!
Ezzel a verssel kívánok mindenkinek lélektôl
vezetett felkészülést Húsvét ünnepére, talán
ez is segít megérteni az Áldozatot, amit kap-
tunk mindannyian. 

Teréz anyának 
a csodálatos verse:

Nem fontos…

Az ember érthetetlen, logikátlan és önzô.
NEM FONTOS, SZERESD ÔT!

Ha jót teszel, önös céljaidnak tudják be.
NEM FONTOS, TÉGY JÓT!

Ha megvalósítod céljaidat, hamis barátokra
és ôszinte ellenségekre lelsz.

NEM FONTOS, VALÓSÍTSD MEG CÉLJAIDAT!

A jót, amit ma teszel, honlapra elfelejtik.
NEM FONTOS, TÉGY JÓT!

A tisztesség és az ôszinteség sebezhetôvé tesz.
NEM FONTOS, LÉGY ÔSZINTE

ÉS TISZTESSÉGES!

Amit évekig építettél, egy perc alatt romokba dôlhet.
NEM FONTOS, ALKOSS!

Pórul járhatsz, ha segítesz az embereknek.
NEM FONTOS, SEGÍTS NEKIK!

A legjobbat adod magadból, és verés a köszönet.
NEM FONTOS, ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT!
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A közigazgatási eljárásban a tényállás tisztázása
során, illetve a tényállás tisztázását követôen a hi-
vatal meghozza döntését. Az ügy érdemében a
hatóság döntése – általában – a határozat meg-
hozatala, míg az úgy nevezett eljárási kérdésekrôl
végzésben döntünk. A hatósági eljárás egyik célja
az adott ügyben szükséges döntések meghozatala
és érvényesítése. A döntés lehet többek között:
határozat, végzés, ideiglenes intézkedés, egyezség
jóváhagyása, hatósági szerzôdés. 
Én jelen cikkemben az elsô döntési formával
foglalkoznék.

A határozat

A határozattal szemben az alapvetô követelmény
a kiállító hatóság felé, hogy az egyértelmû legyen
az ügyfél számára, mivel a többféle értelmezés
lehetôsége jogbizonytalanságot eredményezhet, és
az ügyfelekben kételyeket ébreszthet. Ezért igyek-
szünk kerülni a nehezen értelmezhetô szakkife-
jezések használatát. Bonyolultabb ügy esetén a
„rendelkezô részben” foglaltak megfogalma-
zásakor igyekszünk ezeket elkerülni. De mi is a
rendelkezô rész:  A határozat kiemelkedôen fon-
tos eleme, amely tartalmazza a hatóság dön-
tését, az ügyfél számára meghatározott jogokat
és kötelezettségeket, továbbá az ügyfél jogai-
nak védelmét segítô tájékoztatásokat. Ameny-
nyiben szükséges, pl. a közterület-használati enge-
délynél, építési engedélynél, itt fogalmazzuk meg
azokat a kikötéseket, mely a határozatban foglalt
jogok és kötelességek gyakorlásának elôfeltétele,
illetve feltétele lehet. A mi esetünkben, mint elsô-
fokú hatóság fenn áll a tájékoztatási kötelezettség,
amely a jogorvoslati lehetôséget, a fellebbezést,
illetve a kereset indítás lehetôségét, illetve az errôl
szóló tájékoztatást jelenti. Itt kerül megjelölésre,
hogy a jogosultnak (ügyfélnek) milyen határidôn
belül és mely szervhez címezve kell a jogorvoslati
kérelmet (fellebbezést) elôterjeszteni.    
Amennyiben a döntés, kötelezést tartalmaz, akkor
itt közöljük a kötelezettség teljesítésének határide-
jét, a nem teljesítés jogkövetkezményeit. 
A határozat indoklási része a döntés ténybeli és jo-
gi megalapozása. Itt adunk tájékoztatást és infor-
mációt a döntés alapját szolgáló ténybeli megál-
lapításokról, mely kiterjed a döntési folyamat
minden lényeges részére, így pl. a helyszíni szem-
lén tapasztaltakra, a bevont szakhatósági véle-
ményre, stb. Az indoklási rész másik fô eleme a
döntés alapját szolgáló jogszabályhelyek pontos
megjelölése. 
A Ket. nagyon fontos szabálya, hogy a hatóság
hatáskörét és az illetékességét megállapító jogsza-
bályhelyet is meg kell jelölni. 
Az ügyfél a jogorvoslati kérelmében a tényállás
tisztázása és a jogszabályhelyre történô hivatko-
zást, illetve azok hiányát a kifogás tárgyává teheti. 

A döntés közlése

A döntés végrehajtásához szükséges, hogy az
érintett a döntést megismerje. A döntés köz-
lésének az a jelentôsége, hogy annak joghatása a
közlés idôpontjában veszi kezdetét. Erre vonat-
kozóan a döntések közlésének szabályozása
garanciális jellegû. A hivatal oldaláról ez abban
nyilvánul meg, hogy nekünk kell igazolnunk,
hogy a közlés szabályszerûen megtörtént. Ezért a
határozatot közölni kell az ügyféllel és minda-
zokkal, akikre nézve a határozat jogot vagy
kötelezettséget állapít meg, illetve a szakha-
tósággal, vagy más állami szervvel, amennyiben
errôl  jogszabály rendelkezik.   
A Ket. hat féle közlési módot tesz lehetôvé: 
- postai úton (ma még ez dominál), 
- személyesen írásban vagy szóban (a közlést

ebben az esetben is dokumentálnunk kell), 

- elektronikus vagy távközlési módon (A Ket. újra
szabályozta az elektronikus ügyintézés jogszabá-
lyi hátterét, errôl külön cikkben fogom Önöket
tájékozatni), 

- hirdetmény útján (a Polgármesteri Hivatal hirde-
tôtábláján), 

- kézbesítési meghatalmazott vagy ügygondnok
útján (Magyarországon lakó külföldi állampol-
gár kérheti), 

- hatósági kézbesítô útján. 

A kézbesítési vélelem

Manapság ez sokszor vita alapját képezi az ügyfél
és a hivatal között, ezért tartom fontosnak ezt
kiemelni. (A kézbesítési vélelem eredeti rendel-
tetése az volt, hogy megakadályozza, de legalább
is korlátozza a döntéshozatal és a döntés érvé-
nyesítés elhúzódását.)

Amennyiben az elsô kézbesítés megkísérlése
után a küldemény „nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza a hivatalhoz, a második
megkísérlést követô 5. munkanapon, az el-
lenkezô bizonyításig az iratot (küldeményt)
kézbesítettnek kell tekintenünk. Ekkor „áll be”
a megdönthetô kézbesítési vélelem. A megdön-
tésre irányuló kérelmet az ügyfél a kézbesítési
vélelem beálltáról történô tudomásszerzéstôl
számított 15 napon belül, de legkésôbb hat hó-
napon belül lehet elôterjeszteni. 

A következô részben a jogorvoslatokról, azon
belül is a fellebbezésrôl és a bírósági felülvizs-
gálatról szeretném majd Önöket tájékoztatni. 
Várom észrevételeiket, az ügyintézés menetével
kapcsolatban felmerülô kérdéseiket, és kérem, for-
duljanak hozzánk bizalommal.

Tisztelettel: 
Tóthné Pataki Csilla

jegyzô

Az ügyintézés menetének ismertetése 6.

A vízóra számlázásról
Tisztelt Nagykovácsi Lakosok, Fogyasztók!
2012. március 1-tôl a vízmérôk leolvasását, április 1-tôl pedig a víz- és csatornadíjak számlázását
és a díjak beszedését a Díjbeszedô Holding Zrt. (továbbiakban Díjbeszedô) végzi. A Díjbeszedô
munkatársai fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, kérjük, hogy a leolvasás, beszedés céljából Önöket
felkeresô személyektôl követeljék meg ennek bemutatását, az esetleges visszaélések elkerülése
érdekében. (A leolvasást végzôk körében személyi változás várhatóan nem lesz.)
Állandó lakosok esetén a mérôk leolvasására páratlan hónapban kerül sor, a számla bemutatása
páros hónapban (kéthavonta) történik. Számlázás kéthavonta lesz, havi számlakibocsátásra nem kerül
sor. A számlák fizetési határideje 15 nap. A számla bemutatását/kézbesítését követôen a Díjbeszedô
munkatársai felkeresik Önöket a számla kiegyenlítésének céljából. A Díjbeszedô a számlával együtt
csekket is küld/biztosít Önöknek, mellyel a számla kiegyenlíthetô.
Az elsô, Díjbeszedô által kiállított számla kézhezvételét követôen – az azon szereplô azonosító is-
meretében – Önök új megbízást adhatnak bankjuknak a csoportos beszedésre. Az elsô számla
kézhezvételét követôen regisztrálhatnak a www.dijnet.hu honlapon, elektronikus számlát kérhetnek,
fizetést teljesíthetnek többféle módon, és mérôállást is bejelenthetnek.
A Díjbeszedô a számlán feltünteti az aktuális folyószámla egyenlegüket. A fizetési határidô lejárta
után, 2 hónapos hátralék esetén a Díjbeszedô fizetési felszólítót küld, melyhez csekket is mellékel.
3 hónap elteltével tértivevényes felszólító levelet postáz, majd fizetési meghagyást kezdeményez.
A korábbi, március 1-jét megelôzô idôszakra vonatkozó hátralék beszedését továbbra is a
Nagykovácsi Víziközmû Kft. végzi.
Mérôállást továbbiakban a Díjbeszedô felé kérjük bejelenteni, melyet az elsô számla kézhezvételét
követôen megtehetnek automatán keresztül a 06-1-414-5000 központi telefonszámon az 1-es menüpon-
tot választva, vagy telefonos ügyintézô segítségével a 06 80-203-613-as zöld számon, illetve  a
www.díjnet.hu honlapon.
A Díjbeszedô ügyfélfogadást tart 2012. áprilistól Nagykovácsiban várhatóan hétfôn 14-20 óráig és 
szerdán 8-14 óráig, a Nagykovácsi Víziközmû Kft. irodájában. Nagykovácsin kívül a fôvárosban a
Díjbeszedô további 6 – gépkocsival és tömegközlekedéssel egyaránt jól megközelíthetô – ügyfélszol-
gálati irodájában is intézhetik ügyeiket, melyek elérhetôsége a www.dbrt.hu honlapon található meg.
2012. március 1-vel kezdôdô idôszak fogyasztásával kapcsolatos számlázási és díjbeszedési ügyekkel
kizárólag a Díjbeszedô foglalkozik, a Nagykovácsi Víziközmû Kft. nem.
A Víziközmû Kft.-nél a 2012. február 29-ét megelôzô idôszak számlákkal kapcsolatos ügyeiket,
valamint az alábbi ügyeket intézhetik: - fogyasztó változás - új bekötés - mûszaki problémák - közmû
egyeztetések - locsoló mérô - szerzôdés kötés.

Díjbeszedô Holding Zrt. számlázásából fakadó elônyökre
külön is felhívjuk a figyelmét a Nagykovácsi vízfogyasztóknak:

- A Nagykovácsiban heti két napon történô ügyfélfogadás fenntartása mellett a Díjbeszedô 6 db
fôvárosi kirendeltségén is lehetséges a teljes körû ügyintézés és számlafizetés, méghozzá a hét min-
den munkanapján. Ezek közül kiemelendô a Margit körút 15. sz. alatt mûködô iroda, mely a Széll
Kálmán térhez való közelsége miatt könnyen elérhetô a Nagykovácsiból ingázók számára;

- A Nagykovácsi ügyfélszolgálati irodában is lehetséges lesz a bankkártyás számlafizetés, akárcsak a
fôvárosi kirendeltségeken;

- A leolvasóknál/díjbeszedôknél is lehetséges a készpénzes számlafizetés, illetve a késôbbiekben a
bankkártyás fizetés is;

- A számlákat a rajtuk elhelyezett QR kód lefényképezésével mobiltelefonon is ki lehet egyenlíteni;
- A személyes ügyfélszolgálat mellett a hét minden munkanapján telefonon is lehetséges a kommu-

nikáció: a Díjbeszedô munkatársai a 06 1 414 5000 számon állnak az ügyfelek rendelkezésére, illetve
a 06 80 203 613, vezetékes telefonról hívható ingyenes zöldszámon is lehetséges a mérôállás diktálása;

- A Díjbeszedô belépésével egy új, rendkívül kényelmes és egyszerû számlakezelési/fizetési rendszert is
használhatnak az ügyfelek: a Díjnet rendszerhez regisztrálva (www.dijnet.hu) számláikat papír
helyett elektronikus úton, az Interneten kapják meg, tárolhatják, illetve fizethetik ki. Ez nemcsak a
Nagykovácsi vízszámlákra vonatkozik: a Díjneten többek között elérhetôek az ELMÔ, a UPC, és a
FÔGÁZ számlái is. Ugyanitt elektronikus úton közölhetôek a vízmérôállások is.

Dér Zsuzsanna és Bánóczi Margit
önkormányzati képviselôk FEB tagok



A februári munkaterv szerinti ülést két
Pénzügyi Bizottsági ülés (2012.02.13. és
2012.02.20.) és egy Ügyrendi Bizottsági ülés
elôzte meg.
Február 23-án a legfontosabb napirendi elôter-
jesztés a 2011. évi költségvetési rendelet 5.
számú módosítása és Nagykovácsi Nagyközség
2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása
volt.
Az önkormányzat az elmúlt évi költségvetési
rendeletét 2011. február 21-én, fogadta el
bevételi és kiadási oldalon 1.434.326 ezer Ft
fôösszeggel. Az önkormányzat az Államház-
tartási törvény alapján a végrehajtott és  beje-
lentett elôirányzat módosításoknak meg-
felelôen a saját költségvetési rendeletét szükség
szerint módosíthatja. A költségvetés 5. számú
módosítását a testület elfogadta, így a költ-
ségvetési fôösszeg mind a bevételi, mind a ki-
adási oldalon 1.691.736 ezer Ft-ra változott.
A helyi önkormányzatok gazdálkodásának
alapja az éves költségvetése melynek meg-
felelôen ellátja a törvényben meghatározott és
az általa önként vállalt feladatokat. Figyelembe
veszi a saját bevételeit, a normatív hozzájárulá-
sokat egyéb költségvetési támogatásokat és
elkülönítetten az európai uniós forrásból finan-
szírozott támogatással megvalósuló projectek
bevételeit. Elôzetesen határozatban megalkotja
az önkormányzat és intézményei költségvetési
koncepcióját. A 2012 évi költségvetés megal-
kotásánál figyelembe kellett venni a törvényi
elôírásokat, változásokat. 2012. január 1-tôl
lényegi változás, hogy a költségvetésben
elkülönül a helyi önkormányzat és a polgármes-
teri hivatal, illetve az intézmények is. Külön
elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat
a nemzetiségi önkormányzat, valamint az ál-
taluk irányított költségvetési szervek részére is.
Fontos törvényi változás hogy a települési
önkormányzatok költségvetési rendeletében
mûködési forráshiány nem tervezhetô. A Pénz-
ügyi Bizottság írásos véleményét, valamint a
jogszabály alapján kötelezô könyvvizsgálatról
készített írásos jelentést figyelembe véve a
2012. évi költségvetést a Képviselô-testület
1.907.312 ezer Ft fôösszeggel fogadta el.
Az Államháztartási törvény idei változása
miatt a helyi vagyonrendeletünket is módosí-
tani kellett. A lényegi változásokat külön jegy-
zôi tájékoztatás formájában ismerhetik meg a
lakosok.
A testület elfogadta a Nagykovácsi Vízi-
közmû Üzemeltetô és Szolgáltató Kft.
adatkezelési jogosultságáról szóló rende-
letét. 2012. március 1-tôl a Víziközmû Kft.
megbízási szerzôdése alapján a vízóra leol-
vasásokat a április 1-tôl a számlák elôál-
lítását, bemutatását a díjak beszedését a
Díjbeszedô Holding Zrt. fogja végezni a
településen. Ehhez szükséges, hogy a kft. által
jelenleg kezelt személyes adat és törzsál-
lományt az új feladat ellátó átvegye. A rende-
letalkotást ez tette indokolttá, így a Víziközmû
Kft. adatkezelési jogosítványai szabályozásra
kerülnek az új adatfeldolgozó belépésével.
A Nagykovácsi  Víziközmû Kft. évek óta bérli
az önkormányzat tulajdonát képezô Pók utca
58. szám alatti önkormányzati ingatlant.
2012. március 1-vel az ingatlanra vonatkozó
bérleti szerzôdéseket módosítani volt szük-
séges. Közös megegyezéssel felbontásra kerül a
földszinti rész vonatkozásában a bérlet, de az

emeleti részt, valamint az udvart továbbra is
bérelni kívánja a kft.
Az ingatlan földszintjén a szükséges szak-
hatósági eljárást követôen a Gyermekjóléti és
Családsegítô Szolgálat területi ügyfélszol-
gálati irodájaként kívánja hasznosítani az
Önkormányzat. Ez a Solymár és Környéke
Intézményfenntartó Társulással kötött társulási
megállapodásunk feltétele.
A házi segítségnyújtás, mint a személyes gon-
doskodás keretébe tartozó ellátási forma in-
tézményi térítési díjköteles.
A térítési díjakról szóló helyi rendeletünket
Solymár Nagyközség Önkormányzat hason-
ló tartalmú rendeletében meghatározott dí-
jakkal kell alkalmaznunk, mivel a feladat el-
látást a solymári gondozóközponton keresz-
tül biztosítjuk.
Elfogadta a testület a Védônôi Szolgálat
2011. évi tevékenységérôl szóló beszá-
molóját. A védônôk elmúlt évi tevékeny-
ségének ellenôrzésére a Kistérségi Vezetô
Védônô két célvizsgálatot folytatott le, amely a
gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység
és a várandós gondozással kapcsolatos felada-
tok vizsgálatára terjedt ki. Megállapítást nyert,
hogy a védônôk a szakmai protokollban foglal-
tak szerint végzik munkájukat. Ennél is
fontosabb, hogy a védônôk évek óta egyre
nagyobb leterheltség mellett látják el hivatá-
sukat. Ezt az Önkormányzat nevében külön
köszönöm!
A magas gyermeklétszám miatt szükségessé
vált a negyedik védônôi körzet kialakítása. A
Képviselô-testület ennek érdekében a meg-
felelô döntéseket meghozta, a körzethatárok
kialakításra kerültek, a szakhatósági eljárások
folyamatban vannak. Az új védônôi státus
feltétele a megfelelô tanácsadó helység biz-
tosítása. A számba jöhetô megoldások és a több
helységre kiterjedô szakhatósági vizsgálatok,
orvosokkal, védônôkkel történt egyeztetések
lezárásaként a Képviselô-testület és a gyer-
mekorvosok elfogadták és támogatták az alpol-
gármesteri javaslatot. A mûködési engedélyek
kiadását követôen a gyermekorvosi ren-
delést mindkét gyermekorvos a Kolozsvár
tér 8. szám alatti rendelôben folytatja (az ott
lévô magánrendelôben) háromoldalú megál-
lapodás alapján. Dr. Jakab Erika bérleti szer-
zôdést köt Dr. Cesco Izabellával oly módon,
hogy a havi bérleti díj összege minimálisan ha-
ladja meg a jelenlegi önkormányzati ren-
delôben fizetett rezsiköltségét. Az Önkor-
mányzat havonta 20.000 Ft összegû támogatás-
sal segíti a Gyermekorvosi Szolgálat mûkö-
dését.
A Kossuth u. 64. szám alatti önkormányzati
gyermekorvosi rendelô teljes épülete a
Védônôi Szolgálatnak ad helyet.
Módosításra került a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttmûködési meg-

állapodásunk, amelyre az államháztartásról
szóló törvény módosulása miatt került sor.
Elfogadta a testület az Öregiskola Közösségi
Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervét.
Elôreláthatóan a költségtakarékosság nem fog-
ja hátrányosan érinteni a közösségi élet e ked-
velt színterét, mert nem árt tudni, hogy ezt az in-
tézményét állami támogatás nélkül tartja fenn
az önkormányzat.
Az Öregiskola bevételének támogatására a
testület úgy döntött, hogy intézmény kister-
mében tartott házasságkötési szertartások
terembérleti bevételébôl alkalmanként 15%
illeti meg az intézményt.
Az önkormányzat határozatban nyilvánította ki
csatlakozását a Pest Megyei Mária Út Egye-
sülethez, valamint döntött a tagdíj mértékérôl,
amely kb.100 ezer Ft lesz éves szinten.
A Képviselô-testület az elmúlt évben az Új
Széchenyi terv keretében a zöldgazdaság fej-
lesztési programban pályázaton indult a „Nap-
elemes rendszer és biomassza alapú fûtés fej-
lesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál”
címen. A pályázaton 43.520.000 Ft összegû
állami támogatást nyertünk. A testület dön-
tött a 7.680.000 Ft önrész biztosításáról és a
költségvetésben történô elkülönítésérôl. A
napelem esetében az iskola tornatermének tete-
jén 112 db napcella kerül elhelyezésre ezzel
50%-os villamos energia költség csökken-
tésére, a biomassza kazán beüzemelésével
90%-os költségcsökkentéssel számolunk. A
pályázat projekt Manageri feladatainak el-
látására a beérkezett 3 ajánlat közül a
Phlegon Consult Kft.-t bízta meg az önkor-
mányzat.
Az óvoda bôvítési pályázatra készülve (beadás
áprilisban) tanácsadói szerzôdés megkötésérôl
döntött a testület.
Egyik kiemelt feladat a településen a túlke-
rítések felmérése, a rendezetlen jogi és ingat-
lan-nyilvántartási helyzetek tisztázása. Több
esetben elôfordul, hogy az új tulajdonos szem-
besül azzal, hogy az ingatlan telekhatárát a ko-
rábbi tulajdonos „bôvítette” nagyobbá. A
testület két telek vonatkozásában döntött ingat-
lan telekhatár rendezési kérdésben, amit
értékesítéssel kíván megoldani.
Tekintettel, arra hogy a központi költségvetés-
bôl önkormányzatunk részére biztosított támo-
gatások folyamatosan csökkennek, és a novem-
beri koncepció elfogadásánál a szerzôdések
felülvizsgálata is feladat volt, a Képviselô-
testület az Arany János u. 5. szám alatti bér-
leményt – 2 hónap felmondási idôvel – meg-
szünteti.
Bánóczi Margit képviselô társunk helyi piac
létrehozására tett javaslatot, a helyszín pontos
megjelölése nélkül a Kormányhivatal elôzetes
véleményét kéri testület.
Az elfogadott munkatervben Képviselô-
testületi ülés 2012. április 26-án lett volna, de a
zárszámadás miatt 2012. április 19-én várható
az ülés összehívása.

Szíves tájékoztatásul:
Dékány Angella alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület 
februári munkájáról

2012. MÁRCIUS 3

Várjuk minden tettre kész
és környezetét szeretô
lakos jelentkezését 
az Öregiskolában 
Pataki Ildikónál 
356-362 vagy a
20/3593580-as számon.

FELHÍVÁS tavaszi nagytakarításra!
Felhívjuk a Nagykovácsiban élô lakosok figyelmét
hogy 

!
április 21-én szombaton

KÖZÖSSÉGI 
SZEMÉTSZEDÉS
lesz Nagykovácsiban



� 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

Tisztelt Adózók!
A 30/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet alapján az adókedvezmények
az építményadóban megváltoztak. A beérkezett bevallásokat folya-
matosan dolgozzuk fel, de mivel elég nagy mennyiségrôl van szó (közel
2700 db), elôfordulhat, hogy az adózó nem kapja meg március 19-ig, ezért
az elsô féléves adót a határozat kézhezvételétôl számított 15 napon belül
kell megfizetni. A napokban postázott határozatban/határozatokban külön
helyrajzi számon ingatlanonként és adótárgyanként (lakás, garázs, üdülô,
üzlet, mûhely stb.) értesülnek a fizetendô adó mértékérôl. Mivel a helyi
adórendeletben a különbözô adótárgyakra (lakás, garázs stb.) nem egy-
formán érvényesíthetô a kedvezmény, ezért ezekrôl nem egy, hanem ket-
tô vagy több határozatot is kaphat. Abban az esetben, ha több határoza-
tot kapnak, a határozatokon szereplô éves adómértékek együttes
összege adja ki az éves adót. 2012. március 19-ig ennek az összeg-
nek a felét (I. félévi adó) kell befizetni, a határozathoz mellékelt csekken,
vagy átutalással az építményadó számlaszámra 11600006-00000000-
10677302. Ha átutalással teljesítik a befizetési kötelezettséget,
fontos, hogy a közlemény rovatba tüntessék fel a befizetô
azonosítóját, melyet a határozat bal felsô sarkában találhatnak meg.
A 2012. 09.16.-i II. félévi adó befizetéséhez, 2012. augusztusában postáz-
zuk minden adózónak a csekkeket.
Kérjük az Adózókat, akik a bevallásra vonatkozóan nem kaptak felhívást,
de ingatlannal rendelkeznek Nagykovácsiban, hogy keressék fel a hiva-
talt, vagy a www.nagykovacsi.hu oldalról töltsék le a szükséges nyom-
tatványt és küldjék meg részünkre.  (A kitöltési útmutató megtalálható a
honlapunkon.) Aki a már benyújtott bevallásán elfelejtette kitölteni a nem
lakás céljára szóló építményeket (garázs, mûhely, iroda, üzlet stb.) pótol-
hatják önellenôrzés keretében mulasztásukat. A tavasszal kezdôdô el-
lenôrzésekre elsôsorban azon adózók számíthatnak, akiknél a korábban
bevalott építményadó alapot képezô terület (m2) 2012. évre csökkent.
Építményadó és telekadó esetében az adózás rendjérôl szóló
törvény az adókötelezettség keletkezését, változását megszûnését
követôen 15 napon belül elôírja az adóbevallási kötelezettséget az
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon. A bevallási
kötelezettség nem teljesítése miatt mulasztási bírság kiszabásának van
helye. 
Együttmûködésüket köszönjük!
� A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjármûadó számlaszám: 11600006-00000000-10677059
Iparûzési adó  számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám: 11600006-00000000-10677694
Talajterhelési  számlaszám: 11600006-00000000-10677211

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

Itt a tavasz – eljött a kertészkedés ideje! 
Ennek kapcsán szeretném emlékeztetni a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat,
Építtetôket a HÉSZ-ben szabályozott faültetési kötelezettségre, melyet
az építési engedély feltételei között szoktunk elôírni. Ez a község
területén általában a lakótelek területének minden 200 m2-re után egy
nagy lombkoronájú fa ültetése, illetve a két új lakóterületen (Nagy-
szénáskert és Kálváriakert) 150 m2-ként. Sajnos az épületek használat-
bavételekor a kert legtöbbször még rendezetlen, így ezt az átvételi szem-

le során nem tudjuk ellenôrizni. A használatbavételi engedélyben a
faültetés kötelezettségét újból elôírjuk, melyre a helyszíni ellenôrzések
során fokozottan odafigyelünk. Ugyanakkor elsôsorban a fent említett
újabb lakóterületeken látva nyilvánvaló, hogy a földbôl csak a házak
nônek ki napról-napra, a fák sajnos nem. Kérjük Önöket, hogy a tavaszi
kertépítések során különös gondot fordítsanak a faültetésre, hiszen
lakókörnyezetünk és faluképünk ettôl marad olyan, amiért oly sokan
vágynak manapság nagykovácsi lakosnak lenni!
Az ingatlanon ültetendô növények helyének feltételeit a 55/2003.(XII.15.)
számú  helyi  környezetvédelmi rendelet 18.§.(4)  bekezdése szabályoz-
za, mely a szomszédos ingatlantól számítva  fák esetében legalább 3 m,
sövény esetében legalább 0,5 m. Az (5) bekezdés szerint pedig elônyben
részesítendôk a tájba illô, ôshonos, alacsonyra növô fafajok, és kerü-
lendôk az allergén termésû illetve virágú fafajok. 

� Igazgatási Osztály

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

Változás a házi szociális gondozási térítési díjtételében

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a 2011. no-
vember 10. napján megtartott rendkívüli ülésén döntött a Solymár és
Környéke Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának elfo-
gadásáról. A társulási megállapodás aláírását követôen kezdetét vette a
Solymár Ezüstkor Gondozó Központ mûködési engedélyének módosí-
tására irányuló hatósági eljárás. A Solymár Ezüstkor Gondozó Központ
a hatósági eljárások lezárásaként a Nagykovácsi Nagyközség ellátási
területre is megkapta a mûködési engedélyét, családsegítés, gyermek-
jóléti szolgáltatás és házi segítségnyújtás tekintetében.
A házi segítségnyújtás, mint személyes gondoskodás keretébe tartozó el-
látási forma, intézményi térítési díj köteles. Tekintettel arra, hogy a házi
segítségnyújtást már a Solymár Ezüstkor Gondozó Központ kereteiben
biztosítja lakosainak Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, az in-
tézményi térítési díjtételek tekintetében is azonos gyakorlatot kell folytat-
nunk. Ez a körülmény indokolta a személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális alapellátásokról, azok igénybevételérôl, valamint az ezekért fize-
tendô térítési díjakról szóló helyi rendelet módosítását.
A módosítás során Solymár Nagyközség Önkormányzat hasonló tartalmú
rendeletében meghatározott térítési díjakat illetve díjkedvezményeket
illesztettük a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról,
azok igénybevételérôl valamint az ezekért fizetendô térítési díjakról szóló
3/2003.(II. 03.) számú Kt. helyi rendeletünkbe.
A térítési díj mértéke az alábbi jövedelemsáv alapján került meghatá-
rozásra. A jövedelemsáv alapja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összege, azaz  2012 évben 28.500,– Ft.
a.) Amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át a házi
gondozás térítésmentes

b.) Amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedeleme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,
100 Ft +Áfa/ megkezdett óra

c.) Amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, 200 Ft
+Áfa / megkezdett óra

d.) Amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át , 300 Ft
+Áfa / megkezdett óra

e.) Amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-t, 450 Ft +
Áfa / megkezdett óra

f.) Amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-ával egyenlô vagy azt
meghaladja, 570 Ft +Áfa / megkezdett óra.

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

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

Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária 103 mellék, kistoth.ugyfel@nagykovacsi.hu
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Változások a súlykorlátozáshoz kötött behajtásokhoz kapcso-
lódó térítési díjak és a közterület használati díjak mértékében

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

Felhívjuk a T. Helyi Vállalkozók figyelmét, hogy váltsák ki az
éves közút-használati engedélyeket, mert a közterület-felü-
gyelô ellenôrzi azok meglétét.
A közúti vezetôi engedélyhez kapcsolódó térítési díj táblázat

Idôtartam Díj a jelzôtáblán meghatározott össztömeghatár
feletti gépjármûvek esetén megkezdett tonnánként

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

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

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

TISZTELT HÁZASULANDÓK!
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a
10/2012(II.28.) számú rendeletével módosította a hivatali helyiségen kívül
és hivatali munkaidôn kívül történô házasságkötés szabályairól és díjáról
szóló 3/2011. (II.1.) számú rendeletét. A módosítás értelmében a hivatali
munkaidôn kívül az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár elsô termében
megkötött házasságok után fizetendô díjból az Öregiskola, mint intéz-
mény is részesül. A rendelet-módosítás a házasulandó párok részére
díjtételben nem jelent növekedést. 
További módosulás, hogy a hivatali munkaidôben az Öregiskolában
történô polgári házasságkötések idôpontjaként a csütörtök 12 és 15 óra
közötti idô intervallum került meghatározásra, annak érdekében, hogy az
Öregiskolában, mint intézményben tartandó különbözô programok ter-
vezhetôek legyenek.

� Önkormányzati Osztály

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

Kedves Olvasók!
� Az erdôk természetes élôvilágának alkotóelemei a vadon élô állatok,
közöttük vadászható és védett fajok. 
Községünk beépítettsége és a lakott területek terjeszkedése
következtében a vadon élô állatok élettere folyamatosan csökken. 
A környezô erdôkben a vadon élô állatok közül ôshonosnak tekinthetô fa-
jok, a vaddisznó, az ôz, a róka, a nyest és a borz már hozzászoktak az
ember közelségéhez, ezért az erdôterülettel határos lakott területeken il-
letve a belterületekbe mélyen behúzódó zöld elhanyagolt területen,
telkeken is elôfordulnak.  
Már a 2011-es év szokatlanul tartós és erôs szárazsága miatt nagy vonz-
erôt jelentettek a locsolt kertek a vaddisznók számára. A téli idôszak

végén a lakott területekre ismét behúzódnak ezek az állatok.  A vaddisznó
elsôsorban a megfelelô búvóhely és a vonzó táplálékforrások miatt jelenik
meg a lakott területeken. Búvóhelynek számít minden gazos, szemetes,
elhanyagolt terület, romos épület. A vaddisznó számára táplálékforrás a
hullott gyümölcs, a kerti zöldhulladék, a háztartási szemét, a vastag hu-
muszos kerti talaj, kerti vetemények, zöldségek, mezôgazdasági ter-
mények, a víz, a dagonyázási lehetôség stb. 
A vaddisznó mindenevô. Különösen kedveli a lédús zöldségeket és
gyümölcsöket. 
Tehát ha nem akarunk vaddisznókat etetni a kertünkben, akkor minden –
az állatok számára a vonzó tényezôt – megszûntetünk!  A  zöld hulladékot
szakszerûen kezeljük- elszállítatjuk, az elhanyagolt telkeken illetve a mel-
lettük lévô közterületen a bozótosokat a tulajdonosok felszámolják. 
Évek óta hangsúlyozom, hogy az elhanyagolt – üres telkeket a tulajdo-
nosaik  tegyék rendbe, mert a vegetációs idôszak megindulás után ismét
szabálysértési feljelentésre számíthatnak a munkák elmaradása miatt!
A vadak távoltartása érdekében, az erdôvel határos telkek kerítéseinek
megerôsítése és kijavítása is feltétlen szükséges, oly módon, hogy azon
a vaddisznó ne tudjon átmenni. Lehetôleg a kerítés alsó, kb.: 1-1,5 méte-
res részének megerôsítésére helyezzük a hangsúlyt. 
Javasolnám a kereskedelmi forgalomban is kapható – kifejezetten a
vadak távoltartására gyártott - erôs drótháló alkalmazását, melyet stabil
oszlopokhoz rögzítünk, fél méterenként lecövekelünk, esetleg a földbe
süllyesztünk).
Ha van fodrász ismerôsünk kérhetünk tôle egy kis levágott hajat, amit nej-
lonharisnyába kitehetünk a kertnek azon pontjaira, ahol a disznók bejön-
nek. Az emberi haj számukra elviselhetetlenül büdös. A hatást azzal
tudjuk fokozni, hogy alkalmanként vízzel meglocsolgatjuk.
A vaddisznó természetébôl adódóan kerüli az embert.  Abban az esetben,
ha mégis találkozunk az állattal, nagyon fontos, hogy magunktól sem-
miképpen ne próbáljunk az állat közelébe kerülni. 
Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisznónak a menekülés lehetôségét, ne
álljunk az útjába, próbáljunk meg eltávolodni tôle. Soha ne szorítsuk be
olyan helyre, ahonnan csak akkor tud kijutni, ha szembefordul velünk. A
kanok a párzási idôszakban lehetnek veszélyesek, a kocák pedig, amikor
a kis csíkos hátú malacokat védelmezik. A sebesült vaddisznó szintén
agresszív lehet.
Semmiképpen ne sétáltassuk kutyánkat póráz nélkül az erdôben sem,
mert a vaddisznó rátámadhat a kutyákra.
� Tájékoztatom a gépkocsival közlekedôket, hogy a megállni tilos tábla és
az alatta lévô kiegészítô tábla utasítását – mely szerint az útpadkán sem
szabad várakozni, figyelembe vennék a Kossuth Lajos utcában. 
Az utca páros számozású oldalán nincs megállást tiltó tábla kihelyezve! Itt
a megállás engedélyezett, az út menetirány szerinti jobb szélén, azzal
párhuzamosan, egy sorban.   
A közlekedés zavartalansága érdekében vegyék igénybe a kialakított
parkolókat, még abban az esetben is, ha némi gyaloglással jár az üzletek
megközelítése. Véleményem szerint olcsóbb, mint a kiszabásra kerülô
büntetéseket kifizetni.
� Végül, de nem utolsó sorban, a mezôgazdasági termelés során
keletkezô növényi hulladékok kezelésének, égetésének szabályairól pár
szót ejtenék, idézve a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.)
számú fentebb már említett rendeletünket
Megjegyezném, hogy a jó szomszédi viszonyokat csak erôsíthetjük - ha a
tûzgyújtási szándékunkat, - legalább a közvetlenül mellettünk lévô lakók-
nak elôre jelezzük.  

3. §
(1) A mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladék ár-

talmatlanításáról elsôsorban komposztálással, ha ez nem lehet-
séges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a
települési szilárd hulladék gyûjtésére és elszállítására irányuló
kötelezô helyi szolgáltatás igénybevételérôl Nagykovácsi Önkor-
mányzati rendelet elôírásait be kell tartani.

(2) *Mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi eredetû hul-
ladékot égetni csak a jegyzô engedélyével szabad.

(3) Égetni csak megfelelôen kialakított helyen, vagyoni és személyi
biztonságot nem veszélyeztetô módon október 1–április 30-ig
8.00-18.00-ig lehet. Szeles idôben égetni tilos.

(4) Az égetendô hulladék kommunális, illetve ipari eredetû hul-
ladékot (mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek mara-
dékait) nem tartalmazhat.

(5) *Az erdô szélétôl számított 200 méteren, a közút szélétôl számí-
tott 100 méteren belül avart és kerti hulladékot égetni tilos!

(6) A mezôgazdasági hulladék nyílt téri égetését a környezetvédelmi
felügyelôség állásfoglalása alapján a jegyzô engedélyezi. 

Üdvözlettel:  
Erôs Kálmán 

közterület-felügyelô
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� 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.

Tisztelt Nagykovácsi lakosok!
Magyarország alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkor-
mányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon – így az önkor-
mányzati vagyon – alapvetô rendeltetése a közfeladat ellátásának biz-
tosítása.
A nemzeti vagyonról szóló törvény szabályozza a nemzeti vagyon meg-
ôrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelôs gaz-
dálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok
kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog
alapvetô korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat
kizárólagos gazdasági tevékenységet. A nemzeti vagyon része az önkor-
mányzat tulajdonában álló dolgok, pénzügyi eszközök, társasági
részesedések, vagyoni értékû  jogok.
2012. január 1-jével módosultak a helyi önkormányzatok vagyonára
vonatkozó törvényi elôírások, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (továbbiakban Nytv.), 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi
önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi.
A helyi önkormányzat vagyona a törvény alapján két kategóriába
sorolható: a már korábban is létezô törzsvagyon, illetôleg az üzleti
vagyon körébe. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan
forgalomképes vagyon lehet. A forgalomképes önkormányzati vagyon új
megnevezése: üzleti vagyon. Forgalomképtelen az a nemzeti vagyon,
amely nem idegeníthetô el, vagyonkezelôi jog, jogszabályon alapuló
használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetô meg, azon dolo-
gi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthetô.
A forgalomképtelen törzsvagyoni körben a jövôben két alkategória
lesz: ide tartoznak a nemzeti vagyontörvényben tételesen felsorolt
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek, valamint
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû nemzeti
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyoni elemek.
Az Nvtv. 5. §. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonát képezô nemzeti vagyonba tartoznak:
a) a helyi közutak és mûtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi

repülôtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlô, rádiónavigációs és
fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi
irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,
valamint

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése
alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem
értve a vízi közmûveket. (5. § (3) bekezdés).

A fentebb hivatkozott rendelkezések értelmében helyi önkormányzat felül
vizsgálta az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés
egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII. 13.) rendeletét, melyrôl a mó-
dosítást követôen egységes szerkezetben a www.nagykovacsi.hu oldalon
tájékozódhatnak.

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.

Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék

MÉREGGEL A DIDERGÉS ELLEN?
Illegális hulladékégetéssel kapcsolatban sok lakossági bejelentés érkezett
hozzánk. Van aki a lakását fûti szeméttel, más a hulladékától szabadul
meg így, a „megélhetési” bûnözôk pedig a kábelek szigetelését égetik.
Néhányan egyszerûen tudatlanságból, az iskolázás hiánya miatt égetik el
mûanyagot, gumit és mûszálat válogatás nélkül, vagy véletlen keveredik a
kerti hulladék közé. A „végtermék” a rendkívül mérgezô vegyületek for-
májában jut a levegôbe, mérgezve mindenkit, azt is, aki égeti. A
mûanyagok, háztartási hulladékok égésekor olyan anyagok szabadulnak
fel, mint az elsô világháborúban harcigázként alkalmazott foszgén, vagy a
rákkeltô vinil-klorid, illetve a halálosan mérgezô dioxinok, cianidok. A
Nagykovácsit körkörösen övezô hegyek szélcsendes téli idôben meg-
akadályozzák, hogy a szennyezés eltávozzon, így az egész település
szívja a mérgeket.
Ha mûanyagot égetünk, vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, könnyen
elszenvedhetjük a következô egészségkárosodások valamelyikét: da-
ganatos megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás, máj- és vese-
károsodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdôgyulladás, vérsejt-károso-
dás, idegrendszer károsodás, halál.
A jogszabályok ennek megfelelôen tiltják is és keményen szankcionálják
ezt az illegális tevékenységet. A levegô védelmérôl szóló 306/2010-es
Kormányrendelet alapján félmilliós bírságot is kiszabhat a körzetközponti
jegyzô, vagy a bíróság a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
bûncselekmény elkövetése miatt akár 5 év letöltendô szabadságvesztésre
is ítélheti az elkövetôt. 
Fontos tudni, hogy például a festett vagy mûgyantával ragasztott fa (OSB,
pozdorja, laminált falemez) égetése is tilos a rendelet szerint, hiszen ége-
tésekor például mérgezô izocianátok vagy formaldehid szabadul fel jelen-
tôsebb mennyiségben.
Mit tegyünk, ha valaki a környezetünkben hulladékot éget? Elôször is kér-
jük meg az égetôt, hogy ne tegye, hiszen lehet, hogy csak tudatlanságból
teszi. Érdemes megmutatni neki ezt a cikket. Az elsô fokon eljáró levegô-
tisztaság-védelmi hatóság a kistérség körzetközponti feladatot ellátó
településének jegyzôje (Nagykovácsi esetén a pilisvörösvári jegyzô), aki
köteles eljárást indítani bejelentés esetén. A rendôrség is eljárhat a BTK
281/A.§, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bûntett gyanúja
alapján. 
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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

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

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

a Kolozsvár tér 17.sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

P O L G Á R M E S T E R I   H I V A T A L   
ünnepek miatt munkarend változásáról

Március 15. csütörtök Nemzeti ünnep Hivatal zárva
Március 16. péntek Pihenônap Hivatal zárva
Március 24. szombat Munkanap Ügyfélfogadás 

8.00–12.00-ig
Április 6. péntek Nagypéntek Hivatal zárva 
Április 9. hétfô Húsvét Hivatal zárva
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A Kedves lakosok, adófizetôk gyakran teszik fel a kérdést, hogy a befizetett adóforint-
jaikat az Önkormányzat mire használja fel. A bemutatott költségvetési tervezés
választ ad a kérdésre. Önök is láthatják a részletes adatokat tartalmazó táblázatok-
ból, hogy az intézményeink, így elsôsorban az óvoda, az iskola és az öregiskola fenn-
tartása nem állami finanszírozásból valósul meg, hanem azt a közösségünk befizeté-
sei biztosítják elsôsorban. Az iskola mûködéséhez több mint 102 millió forint, az óvo-
da mûködéséhez több mint 108 millió forint, az öregiskola mûködéséhez pedig több
mint 26 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat. Tehát az Önök befizetései elsô-
sorban a gyermekek nevelésére, oktatására fordítódnak.
A civil szervezôdések tevékenységére is több mint 10 millió forint került tervezésre a
költségvetésben. Az anyagi támogatáson túl az Öregiskola intézménye helyet ad a
civilek által szervezett rendezvényeknek (rendelet szerint ingyen is), tehát ez is az
önkormányzati támogatásnak egy formája. A civil szervezetek számára az állam is
sok lehetôséget biztosít pályázati formában, ezért arra ösztönözzük a különbözô 
szervezetek vezetôit, hogy a lehetôségeiket a maximális mértékben használják ki. Az
egyes civil szervezetek mûködôképességének biztosítása azonban nem az önkor-
mányzat feladata, ezért a programjaik megjelentetéseinek bizonyos formáit
(Böngészôben már nem tudjuk finanszírozni), az önmagukról szóló híreket, ese-
mények beszámolóit meg kell tudniuk oldani és szervezni, amire szintén sok lehe-
tôség van, hiszen a saját honlapok linkjei az önkormányzati honlapon keresztül is
elérhetôk.
A mûködôképesség fenntartása mellett, ez évben is terveztünk beruházásokat,
amennyiben a gazdálkodás ezt lehetôvé teszi meg is valósítjuk a kitûzött célokat. 

Kivonat az elôterjesztésbôl
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés
a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr)
24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felü-
gyelete alá tartozó önállóan mûködô költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az új törvényi
elôírásoknak megfelelôen (Áht. 26.§. (1) bekezdése, és az Ávr. 29.§. (1) bekezdése)
elkülönül a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal, valamint a helyi nemzetisé-
gi önkormányzat költségvetése is. Lényegi változás, hogy 2012-tôl külön-külön elemi
költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az
általuk irányított költségvetési szerv részére is. Az önálló elemi költségvetésbôl
következôen 2012. január 1-tôl a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt
is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni.
Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek (ide értve a pol-
gármesteri hivatalt is) költségvetését a polgármester, míg a nemzetiségi önkor-
mányzat költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá (Áht. 28.§.
(5) bekezdése). Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a
156/2011. (XI. 24.) számú határozatával megalkotta az önkormányzat és szervei
2012. évi költségvetési koncepcióját. Ezen határozat iránymutatása mentén készült el
az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete.

I. ÖNKORMÁNYZAT

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebbôl finan-
szírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelezô, valamint a kötelezô fela-
datai ellátását nem veszélyeztetô önként vállalt feladatait.
E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költ-
ségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben mûködési
hiány nem tervezhetô. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
képviselô-testület, a gazdálkodás szabályszerûségéért a polgármester felelôs. A helyi
önkormányzat jogi személy, a képviselô-testület és a polgármester képviseli. Az
önkormányzati feladatok ellátását a képviselô-testület és szervei biztosítják (pol-
gármester, képviselô-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyzô).
Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkor-
mányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájáru-
lásokat, támogatásokat, a központi költségvetésbôl származó egyéb költségvetési tá-
mogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1) a.)).
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítási kiadások kiadásait
beruházásonként és felújításonként. A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutta-
tott támogatásokat, szociális rászorultsági alapú ellátásokat. Az általános és céltar-
talékot.
Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez
történô hozzájárulásait (Ávr. 24.§. (1)bekezdés b.) pontja).
2012. évben tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások felújítá-
sok:
- HUSK 111/1.1.1 „határ menti vállalkozási környezet javítása helyi kis- és középvál-

lalkozók felkarolása” projekt keretén belül az Önkormányzat az Öreg Iskola ingat-

lanának jobb szárnyát átépíti és vállalkozói inkubátorházat hoz létre. Célja stratégiai
szolgáltatások nyújtása, a vállalkozói inkubátor kialakítása, a helyi vállalkozások
elôsegítése érdekében. A pályázatot a VÁTI befogadta.
A projekt várható összköltsége 252.015 eFt, mely 95%-os támogatottságú. Az ön-
erô 12.601 eFt, melynek forrása ingatlan értékesítés. Önerô betervezésre került a
fejlesztési tartalékba.

- KMOP 4.5.2-11 „Bölcsôdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztés és kapacitásának
bôvítése” pályázat, mely benyújtásra került. A projekt összes költsége 236.000 eFt,
melybôl 150.000 eFt támogatásra számítunk. Az önerô 86.000 eFt, melybôl csak
40.000 eFt számolható el. A projektben megvalósuló védônôi szolgálat elhe-
lyezésére esô 40.000 eFt saját beruházási költség. Az összes önerô forrása ingat-
lan értékesítésbôl valósulhat meg. Testületi döntés alapján az önerô betervezésre
került a fejlesztési tartalékba.

- KMOP 3.3.3-11 „megújuló energiahordozó felhasználás növelése” pályázat a
napelemes rendszer és biomassza alapú fûtés fejlesztését valósítja meg ter-
vezetten. A pályázat nyert. A projekt bekerülési összege 51.200 eFt, a forrásból
származó támogatás összege 43.520 eFt, 7.680 eFt az önerô, forrása ingatlan érté-
kesítés. Teljes összeg betervezésre került a költségvetésbe a megfelelô fôkönyvre
és szakfeladatra.

- KMOP 4.6.1-11 „nevelési intézmények fejlesztése” pályázaton való indulásról, (mely
a Dózsa György utcai tagóvoda teljes felújítását, bôvítését, valamint a Kaszáló utcai
óvoda bôvítését szolgálja), illetve a pályázat elôkészítésérôl a képviselô-testület
döntött és felhatalmazta a polgármestert ennek gyakorlati megvalósítására.
Tervezett összes bekerülési költség 210.000 eFt. Forrása ingatlan értékesítés. Ön-
rész 10.000 eFt mely betervezésre került a fejlesztési tartalékba.

Önkormányzat saját tervezett beruházásai, illetve szükségszerû felújítások
Kolozsvár utcai híd felújítása, ravatalozó épületének felújítására, római katolikus
templom kerítés tetejének fedlapokkal való befedéséhez, víziközmûvek felújítása
beruházási terv szerint, Kossuth Lajos utcai – kastély és Sebestyén kápolna közötti
szakasz – vízelvezetô árok lefedése, sziréna rendszer felújítása, fôutca rekonstruk-
ciós terv elkészítése, játszóterek javítási munkái, térinformatikai rendszer
kialakítására, közbiztonság védelme érdekében kamerarendszer kiépítése, Kálvária
dombon lévô kápolna telkének tereprendezésére.

Pénzeszköz átadások
Államháztartáson belüli kiadások között kerülnek elszámolásra az önkormányzatnak
a központi költségvetésbôl befolyó normatíva bevételeinek az intézményei felé való
átadása, valamint ugyanitt kerül megtervezésre a normatívákon felül a mûködési
egyensúlyt meghatározó intézményfinanszírozása is saját bevételeibôl.

Megnevezés Állami normatíva Önkormányzati intézmény finanszírozás
HIVATAL 208.336.000 47.289.000
ISKOLA 77.131.000 102.511.000
ÓVODA 68.279.000 108.122.000
ÖREGISKOLA 0 26.016.000
ÖSSZESEN 353.746.000 283.938.000

Államháztartáson kívüli kiadások között számoljuk el az egyéb szervezeteknek, vál-
lalkozásoknak nyújtandó támogatások összegeit, többek között itt kerül kimutatásra a
Civil szervezeteknek nyújtandó már nevesített támogatások összegei, mely szer-
zôdésen alapul, valamint azok a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások is
melyek a késôbbiekben pályázat benyújtásához kötöttek.

civil szervezet támogatás
NAMI 2.600.000
Készenléti Szolgálat 1.000.000
Sport Egyesület 1.000.000
Fejér György Alapítvány 1.000.000
Utánpótlás Sport Egyesület 500.000
Zsíros-hegyi Kilátások Egyesület 500.000
Civil alap 4.000.000
Bursa Hungarica ösztöndíj 1.270.000

Létszámgazdálkodás
Az önkormányzatnál kerülnek megtervezésre az egészségügyi szakszolgálat
(védônôk) létszáma, valamint a város és községgazdálkodás szakfeladaton sze-
replôk (3 fô munkatörvénykönyves) létszáma, továbbá itt kerül megtervezésre a köz-
foglalkoztatásban szereplôk létszáma is. Álláshelyek száma 7.

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
Az önkormányzat költségvetésben elôirányzott bevételeit és kiadásait az alábbi
tájékoztató részletezésben mutatjuk be mérlegszerûen, amely egy összefoglaló képet
ad, valamint összességében mutatja az önkormányzat alá tartozó költségvetési 
szervek részére nyújtandó normatíva leosztásokat, és intézményi finanszírozásokat.

Lakossági tájékoztatás az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérôl



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL
Költségvetési támogatások
A települési önkormányzatot megilletô,
a településre kimutatott személyi jövedelemadó 171.140.160
Normatív hozzájárulások 46.980.519
Közoktatási hozzájárulás Óvoda 68.279.401
Közoktatatási hozzájárulás Iskola 77.130.882
Sajátos mûködési bevételek adóbevételek 379.280.000
Mûködési bevételek tevékenységgel összefüggô 84.452.038
Felhalmozási és tôkejellegû bevétel 
ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 149.942.000
Támogatási bevételek beruházási támogatási 186.995.000
Pénzeszköz átvételek OEP finanszírozás 13.666.000
Hitelfelvételek likvidhitel 10.000.000

Felhalmozási és tôkejellegû kiadások 205.580.000
Hitelek, hiteltörlesztések 51.957.000
Személyi juttatások 12.560.000
Járulékok, szociális adó 3.477.000
Dologi kiadások 99.483.000
Egyéb kiadások 31.514.000
Tartalékok 146.511.000
Normatíva átadás 353.746.000
Intézményfinanszírozás 283.938.000
Költségvetési egyenleg 1.187.866.000 1.187.866.000

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az
Ötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. A hivatal közremûködik az önkor-
mányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történô együtt-
mûködésének összehangolásában is. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadá-
saival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenôrzési, finanszírozási adatszolgál-
tatási és beszámolási feladatok ellátásáról az is a hivatal gondoskodik. A pol-
gármester által irányított hivatal bevételi és kiadási elôirányzatai között, az önkor-
mányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselô-testület
mûködésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költ-
ségvetési kiadásokat kell megtervezni. Elsôsorban a képviselô-testület mûkö-
déséhez, a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági felada-
tainak ellátásához, a jegyzôhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szük-
séges tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenn-
tartásához kapcsolódó bevételek tervezésére került sor. Itt kerülnek elszámolásra az
esküvôi szolgáltatások bevétele, igazgatási szolgáltatások bevétele, kötbér, bírság és
egyéb kártérítés. Egyéb saját bevételek között kerülnek elszámolásra a földbérletbôl
és egyéb helyiség bérbeadásából származó bevételek, lakóingatlan bérbeadásból
származó bevételeink, közterület használati díjra tervezett bevétel. A közterület
használati díjak mértéke átlagosan az elôzô évhez képest 5%-kal változott. 

Létszámgazdálkodás
A hivatal 2012. évben 29 álláshellyel és 29 fô köztisztviselô munkavállalóval
gazdálkodik.

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
A hivatal költségvetésben elôirányzott bevételeket és kiadásokat az alábbi tájékoztató
részletezésben mutatjuk be, amely egy összefoglaló képet ad a várható bevételekrôl,
illetve a kiadásokról. Itt látható, hogy mûködéssel összefüggésben a hivatalt megilletô
normatíván felül mekkora intézményfinanszírozásra van szükség ahhoz, hogy az
egyensúlyi költségvetés paramétereinek a hivatal megfeleljen.

Kiadás Bevétel
Polgármesteri Hivatal 229.083.000 229.083.000
Mûködési normatíva 208.336.000
Intézmény fianszírozás 47.289.000
Mûködési bevételek
Tevékenységgel összefüggô 27.895.000
Személyi juttatások 105.092.000
Járulékok, szociális adó 28.498.000
Dologi kiadások 144.160.000
Társadalom és szocpol. juttatások 4.770.000
Tartalék 1.000.000

III. HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a értelmében a nemzetisé-
gi önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szerve a törvény 23-25.
§. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy költségvetési rendeleten költségvetési
határozatot kell érteni. A képviselô-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat
képviselô-testülete, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, a jegyzô részére meghatározott feladatokat – a helyi

nemzetiségi önkormányzatok kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat
hivatalvezetôje látja el. 2012. évtôl a nemzetiségi önkormányzat költségvetése már
nem épül be a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe. A helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat
testülete saját határozatával állapítja meg, melynek közgazdasági tartalom szerinti
további részletezésérôl elemi költségvetés készül. A nemzetiségi önkormányzat ele-
mi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezés,
gazdálkodási, ellenôrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat
hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkor-
mányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló
törvény szerinti megállapodásban rögzítik.
Központi költségvetésbôl származó nemzetiségi önkormányzatot megilletô támo-
gatás 2012. évben 214.000 Ft. Kiadásai között dologi kiadások és az azokat terhelô
áfa  kiadások szerepelnek. Összesen 214.000 Ft értékben.
Létszámgazdálkodás: a nemzetiségi önkormányzat állományi létszámmal nem ren-
delkezik.

IV. KISPATAK ÓVODA
Itt kerülnek kimutatásra az óvodai nevelés,- oktatás, illetve az étkeztetéssel kapcso-
latos bevételek elôirányzatai. A betervezett összeg 27.145.000 Ft.
Létszámgazdálkodás: Az óvoda a 2012. gazdasági évre 50 álláshellyel és 52 fô lét-
számmal gazdálkodik.
BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

KIADÁS BEVÉTEL
Kispatak Óvoda 203.546.000 203.546.000
közoktatási normatíva 68.279.000
intézményi finanszírozás 108.122.000
intézményi mûködési bevételek 27.145.000
személyi jellegû kiadások 99.088.000
járulékok, szociális adó 25.618.000
dologi kiadások 78.840.000

V. NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Itt kerültek betervezésre az iskolai oktatás-, nevelés-, napközi foglalkoztatás és gyer-
mekétkeztetés keretében tervezett szolgáltatási bevételek összegei összesen
24.816.000 Ft összegben.
Létszámgazdálkodás: Az iskola a 2012. gazdasági évre 42 álláshellyel és 45 fô lét-
számmal gazdálkodik.
BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

KIADÁS BEVÉTEL
Általános Iskola 204.458.000 204.458.000
közoktatási normatíva 77.131.000
intézményi finanszírozás 102.511.000
intézményi mûködési bevételek 24.816.000
személyi jellegû kiadások 102.757.000
járulékok, szociális adó 27.022.000
dologik kiadások 71.979.000
egyéb kiadások 2.700.000

VI. ÖREGISKOLA
Itt kerülnek elszámolásra a közmûvelôdés és könyvtár feladatokon ellátott feladatok-
ból befolyó összegek, ilyenek bérleti díjból származó bevételek (699.000 Ft), nem az
intézmény által szervezett rendezvények utáni díjak, valamint a könyvtár, és
közmûvelôdési feladatokkal kapcsolatos mûködési bevételek is (1.207.000 Ft).
Létszámgazdálkodás: A közmûvelôdés és könyvtár a 2012. gazdasági évre 4,5 ál-
láshellyel és 5 fô létszámmal gazdálkodik.
BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL
Közmûvelôdés, Könyvtár 27 922 000 27 922 000
intézményi finanszírozás 26 016 000
intézményi mûködési bevételek 1 906 000
személyi jellegû kiadások 11 386 000
járulékok, szociális adó 3 028 000
dologi kiadások 13 508 000

ÖSSZEGEZVE
2012. évtôl az új törvényi szabályozás figyelembe vételével elkülönítetten készítettük
el az önállóan mûködô költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló költségvetési
beszámolónkat. Az így elkészített elemi költségvetési táblák a beszámoló mellékletét
képezik és tételesen szakfeladat és fôkönyvi számla lebontással mutatják a bevételek
és kiadások tételes alakulását. Az új változásnak megfelelôen az Önkormányzathoz
befolyó normatívák és adóbevételek, melyek a mûködés biztosításának fedezetére
szolgálnak intézményfinanszírozás keretében kerülnek a költségvetési szervek szám-
lájára.
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Ennek megfelelôen a bevételek és kiadások alakulása:
Az önkormányzat és intézményei halmozott bevétele 1.907.312.000 Ft
Halmozódás mentes bevétele 1.269.628.000 Ft
Az önkormányzat és intézményei halmozott kiadása 1.907.312.000 Ft
Halmozódás mentes kiadása 1.269.628.000 Ft
Tartalékok:
Általános tartalék 5.500.000 Ft
Mûködési céltartalék 33.410.000 Ft
Fejlesztési céltartalék 108.601.000 Ft

KIADÁS BEVÉTEL
Önkormányzat 1.187.866 000 1.187.866.000
Költségvetési támogatások
A települési önkormányzatot megilletô, 
a településre kimutatott személyi jövedelemadó 171.140.160
Normatív hozzájárulások 46.980.519
Közoktatási hozzájárulás Óvoda 68.279.401
Közoktatási hozzájárulás Iskola 77.130.882
Sajátos mûködési bevételek

ADÓBEVÉTELEK 379.280.000
Mûködési bevételek
Tevékenységgel összefüggô 84.452.038
Felhalmozási és tôkejellegû bevétel
Ingatlanokkal kapcsolatos bevétel 149.942.000
Támogatási bevételek
Beruházási támogatás 186.995.000
Pénzeszköz átvételek
OEP finanszírozás 13.666.000
Hitelfelvételek
Likvidhitel 10.000.000
Felhalmozási és tôkejellegû kiadások 205.580.000
Hitelek, hiteltörlesztések 51.957.000

Személyi juttatások 12.560.000
Járulékok, szociális adó 3.477.000
Dologi kiadások 99.483.000
Egyéb kiadások 31.614.000
Tartalékok 145.511.000
Normatíva átadás 353.746.000
Intézményfinanszírozás 283.938.000
Polgármesteri Hivatal 283.520.000 283.520.000
Mûködési normatíva 208.336.000
Intézményfinanszírozás 47.289.000
Mûködési bevételek
Tevékenységgel összefüggô 27.895.000
Személyi juttatások 105.092.000
Járulékok, szociális adó 28.498.000
Dologi kiadások 144.160.000
Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4.770.000
Tartalék 1.000.000
Kispatak Óvoda és intézményei 203.546.000 203.546.000
közoktatási normatíva 68.279.000
intézményi finanszírozás 108.122.000
intézményi mûködési bevételek 27.145.000
személyi jellegû kiadások 99.088.000
járulékok, szociális adó 25.618.000
dologi kiadások 78.840.000
Általános Iskola 204.458.000 204.458.000
közoktatási normatíva 77.131.000
intézményi finanszírozás 102.511.000
intézményi mûködési bevételek 24.816.000
személyi jellegû kiadások 102.757.000
járulékok, szociális adó 27.022.000
dologi kiadások 71.979.000
egyéb kiadások 2.700.000
Öregiskola, Közmûvelôdés, Könyvtár 27.922.000 27.922.000
intézményi finanszírozás 26.016.000
intézményi mûködési bevételek 1.906.000
személyi jellegû kiadások 11.386.000
járulékok, szociális adó 3.028.000
dologi kiadások 13.508.000
Halmozott 1.907.312.000 1.907.312.000
Normatíva átadás - -353.746.000 -353.746.000
Intézményi finanszírozás - -283.938.000 -283.938.000
Halmozódás mentes 1.269.628.000 1.269.628.000

Bencsik Mónika polgármester

Fejlôdünk! Fejlesztünk!
Újabb nyertes energetikai pályázat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2011. szeptemberében pályá-
zatot nyújtott be „Napelemes rendszer és biomassza alapú fûtés fej-

lesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál” címen KMOP-3.3.3-11-
2011 azonosítási számon. 2012. január 30-án értesítették Hivatalalunkat,
hogy a beadott pályázatot a Közép-Magyarországi Operatív Program
Irányító Hatóságának vezetôje 43.250.000 Ft összegû támogatásra
érdemesnek ítélte, 85% támogatási intenzitással. A projekt összköltsége
51.200.000 Ft, a 7.680.000 Ft önrész biztosításáról a Képviselô-testület a
február 23-i ülésén döntött. A támogatási szerzôdéskötés tervezett idôpon-
tja 2012. március eleje. A beruházás keretében a Nagykovácsi Általános
Iskola tornatermének tetején 112 db napcellából álló 26,88 kWp csúcstel-
jesítményû áramtermelô napelem rendszer kerül elhelyezésre, melyek
képesek az iskola villamos energia fogyasztásának kb. 50%-os csökken-
tésére. A rendszer kiépítése az idei év folyamán várhatóan megtörténik.
A projekt keretében megvalósul továbbá egy kb. 100kW maximális hôtel-
jesítményû biomassza alapú kazán beépítése is. Ezzel a megoldással a
hôtechnikailag nem régen korszerûsített iskolaépület fûtési költségét
kívánjuk tovább csökkenti, mivel a beszerzésre kerülô faapríték 1 MJ
fûtési energiára esô költsége kisebb, mint a fosszilis alapú földgázé. A
kazán és az üzemeléshez szükséges anyagtároló kiépítését csak a 2013-as
esztendôre tervezzük.
Mindkét beruházás nem mellékes haszna, hogy környezetvédelmi

szempontból a fosszilis alapanyaggal szemben fenntartható módon

szolgáltat energiát, hiszen megújuló energiaforrások használatán ala-

pul.

A Képviselô testület a február 23-i ülésén kiválasztotta a Phlegon Consult
Kft.-t a projekt manageri feladatokat elvégzésére a pályázat lebonyolítása
során. A testületi tagok közül is volt olyan képviselô, aki javasolta, hogy
a beruházást ne valósítsuk meg, mert az iskolát várhatóan át kell adnunk
az államnak 2013. januárjában, így nem érdekünk már a további fejlesztés.
Véleményem szerint ennek a fejlesztésnek a megvalósítása hosszú

távú szemlétet tükröz, a településen élô gyermekek jövôbeni ellátásá-

nak biztonságosabb és környezettudatosabb megoldását jelenti.

Mindezen túlmenôen törjük a fejünket azon, hogyan tudnánk az iskolánkat
megtartani a közösségünk számára, bár egyszerûbb lenne valóban az ál-
lam nyakába varrni. Jómagam és a hivatal munkáját is megkönnyítenénk,
ha nem folytatnák azt a töretlen lendületet, amivel az európai uniós támo-
gatásokat pályázzuk és pozitív döntés esetén fel is vállaljuk a beruházá-
sokat, sok helyen ez nem a napi rutin része. Megdöbbent, amikor
Nagykovácsiban élô civileket mozgató, több gyermekes anyuka
megkérdôjelezi, hogy minek kell bölcsôde építésre pályázni, miért is
foglalkozunk mi ezzel, hiszen még mindig sok a sáros utca… Ezért lepô-
dök meg azon is, amikor sok gyermekes apuka szerint nem kell felvállal-
ni az iskola további fejlesztését.
Valóban nagy felelôsség a feladatok között prioritást felállítani, nekem ezt
nem kell magyarázni, az elmúlt tíz évben az utak állapota miatti konflik-
tusokból volt elég, bár aki látni akar, az látja, hogy évente majd 100 mil-
lió forintot költünk az utakra és újabb és újabb gyûjtô utak épülnek ki.
Mégis mindezektôl függetlenül a jövôbe vetett hitem és a képviselô tár-
saim támogatása, valamint a hivatal felkészültsége megalapozza, hogy
Nagykovácsi elôre meneküljön továbbra is, ha bár az optimista szemlélet
nem jellemzô körülöttünk.
Bízom abban, hogy egy újabb siker történet kezdôdik ezzel a projekttel is!

Bencsik Mónika polgármester

Luxusautót foglalt az adóhatóság
Két év alatt 42 közlekedésrendészeti szabályszegést követtek el egy Saab 9-3 Cabrio
Vector személygépkocsival. Mivel az idôközben több mint egymillió forintra duzzadt
bírságot az autó tulajdonosa nem rótta le, a rendôrség az adóhatósághoz fordult.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elôbb fizetési felszólítást küldött, majd
inkasszóval próbálta leemelni a bírság összegét az autó tulajdonosának, egy budapesti
betéti társaságnak a számlájáról. Mivel mindez nem járt eredménnyel, a NAV Dél-
budapesti Adóigazgatósága végrehajtóinak kellett intézkedniük. ôk azonban a cég
székhelyén sem a társaság képviselôjét, sem az autót nem találták. Felkeresték a betéti
társaság beltagjának másik munkahelyét, amelynek parkolójában ott állt a Saab 9-3
Cabrio Vector. A lefoglalt és a forgalomból azonnal kivont autót a tulajdonos legna-
gyobb döbbenetére autómentôvel kiemeltették és elszállíttatták a NAV telephelyére.
Rövid idôn belül a társaság a bírságot teljes egészében megfizette, így az adóhatóság a
foglalást feloldotta, az autót átadta a tulajdonosnak és hivatalosan is visszahelyezte a
forgalomba. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága
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Segítsünk Együtt!
A Nemzeti Erôforrás Minisztérium Szociális,
család- és ifjúságügyért felelôs Államtitkársága
a rászorulók hatékonyabb megsegítése érde-
kében kéri az eredményesebb együttmûködést a
településeken mûködô karitatív szervezetektôl.
A mi Önkormányzatunk nem csak koordinálás-
ban tud segíteni, de mûködteti a Fejér György
Szociális Közhasznú Alapítványt is. Az
Alapítványunk kuratóriumának tagja többek
között Réthy Mária is, a helyi katolikus Karitász
csoportnak vezetôje is.
Fontos tudni, hogy az önkormányzati alapítvány
és a helyi karitász is hosszú évek óta mûködik
Nagykovácsiban és sok-sok segítséget ad a rá-
szorulóknak.
A segítségnyújtás gyakran természetben nyúj-
tott támogatást jelent, azaz csomagot szállí-
tanak, amiben élelmiszer mellett, a háztartás
fenntartásához tartozó egyéb dolgok is talál-
hatók.
A Fejér György Alapítvány évek óta segít téli
tüzelôvel és gyakran pénzzel is. A Karitász
ruhagyûjtést és a ruhák kiosztását szervezi a
Plébánián, ezen túl látogatják a betegeket eleset-
teket, egyedül élôket.
Februárban az Öregiskolában tartott pódium
elôadás vendége prof. Dr. Muszbek Katalin
volt, aki itt él közöttünk Nagykovácsiban és ô
az, aki nem csak a magyarországi Hospice
Szolgálat létrehozója és szervezôje, de
nemzetközi tevékenysége is csodálatra méltó!
Professzor Asszony bíztatásával évek óta
próbáljuk a helyi hospice csoportot megszer-
vezni, ami tulajdonképpen lappangva mûködik
is. A rákos betegségben szenvedôk otthoni
ápolásához nyújthat segítséget a helyi hospice,
illetve a szakszerû ellátás mellett lehet kérni a
Hospice Alapítvány által mûködtetett hospice
házba való bekerülést is.
Nagyon fontos tudni minden településen élônek,
hogy amennyiben bajba kerül, van kihez fordul-
nia! Nagykovácsiban a Fejér György Szociális
Alapítványhoz, melynek kuratóriumi elnöke a
polgármester 06-26-555-009/105, Karitász cso-
port vezetôjéhez Réthy Máriához 06-26-389-
521; hospice segítségért a háziorvosi ren-
delôben Dékány Angellát lehet keresni.
A civil szervezôdéseken túl, a Hivatalban a szo-
ciális ügyintézôt is keressék fel bátran, illetve a
Családsegítô szolgálat is szakszerû segítséget
nyújthat kérdéseikre, gondjaikra.
Mindezeken túlmenôen a karitatív szervezetek
elérhetôségét a TÖOSZ honlapjáról is letöl-
thetik: www.toosz.hu
Az elmúlt esztendô az önkéntesség éve volt az
unióban. Ennek kapcsán helyi rendezvényekre
is sor került, ahol a fent leírt helyi szervezetek is
bemutatkoztak.
Tudjuk azonban azt, hogy milyen nehéz segít-
séget kérni, sokan váratlanul kerülnek olyan
élethelyzetbe, ami sokk-ként éri ôket, és nem is
gondolják, hogy a családon kívülrôl kérjenek
segítséget, pedig a jó szándékú segítség talán
csak egy karnyújtásnyira van.
Kérünk mindenkit, aki felelôsséget érez a
környezetében élôk iránt, hogy amennyiben tud
olyan személyrôl, családról, akik segítségre
szorulnak, de saját maguk nem kérik azt, hogy
hívja fel a mi figyelmünket, mert talán egy
kedves felajánlás megoldást jelenthet!

Bencsik Mónika polgármester

Úgy kezdôdött, mint máskor.
Odamentünk pódiumozni. Még a témáról is csak pi-
civel hallottam többet, mint az eddigi, általam látott
pódiumoknál.
Hospice? Igen, egy szervezet, betegápolással
foglalkozik, rákos betegeknek segítenek. Polcz
Alaine neve, meg az ôszi nárciszültetés, ami úgy
hirtelen beugrik a napi rohanás után. Sok ez, vagy
semmi egy ilyen szervezetrôl? Ezen gondolkodom,
magam sem tudom  miért. Kicsit még el is szé-
gyellem magam, talán csak én vagyok ilyen tudat-
lan!?
Gyûltek az emberek, volt pálinka, tea, végre én is ihatok valamit, fut át az agyamon, míg vágom zsebre
a kocsi kulcsot.
Szóval úgy kezdôdött, mint máskor.
Azaz mégse!
Ami feltûnt, nincs pódium. Aztán már negyed nyolc és még semmi, Attila szöszmötölt a technikával.
Aztán a Polgármester asszony szól pár szót, mint magán ember, és mint polgármester. Ez sem mindenna-
pos dolog, a téma meg végképp nem az. Rátelepszenek az emberre a szavai. Feltûnt a CSEND. Máskor
azért nagyobb a zsivaj, most mindenki elvan a gondolataival.
Végre kezdünk! Mivel a Polgármester asszony tulajdonképpen már bemutatta a mai vendéget, nincs sok
dolga a két ötletgazdának, pár szó után át is adják a nem létezô pódiumot dr. Muszbek Katalinnak a
Magyar Hospice Alapítvány vezetôjének.
A vetített képek és  a "mese" során megismerjük Katalin és a Hospice történetét. Láthatjuk az ÉLET okos
lépéseit, ahogy a pszichológust elvezette az onkológiáig, segítve ôt mentorokkal lehetôségekkel, hogy
megtalálja a helyét, feladatát, küldetését.
Hallunk az elismerésekrôl, a küzdelmekrôl, a grúziai "kiküldetésrôl", támogatókról, picit a rossz szemmel
nézôkrôl is, a családról, a kutyákról, a fehér padról a diófa alatt, ahova vissza lehet és kell vonulni, ha már
túl sok.
Látunk képeket a "munkáról". Ezek a  képek szívszorítóak is lehetnének, de valahogy nekem nem azok,
ahogy nézem rajtuk a mosolygó embereket és közben egy kellemes nôi hang beszél - öööözés, idegen
szavak, nyakatekert mondatok nélkül-  egyszerûen, SZÉPEN a nehezen elfogadhatóról, úgy érzem, ez is
az ÉLET része. Szinte hihetetlen, hogy a képek néha csak pár nappal a halál elôtt készültek. Ezek az em-
berek boldogok! És ehhez a boldogsághoz a Hospice révén jutottak.
Megdöbbentô? Felemelô? Elgondolkodtató és tanulságos!
Elgondolkodtató, hogy miért kell egy ilyen szervezet ehhez, hova tûnt  a családi szerepvállalás ezekbôl a
helyzetekbôl?  Ahogy a születés sem az otthon falai közt történik, ahogy nem haza érkezünk, hanem haza
visznek bennünket, úgy sok esetben az eltávozás is idegen falak közé került onnan.
De még ha vállalja is a család, akkor is sok esetben szükség van külsô segítôre, hogy ne csak teher legyen,
ne csak kínlódva várakozás, hanem az a képeken látott mosoly is jelen lehessen.
Ezt a lehetôséget tudja adni a Hospice Alapítvány.
Bennem összekapcsolódott: Hospice = mosolyhozó.
A filmet nem tudtuk megnézni, a technika közbeszólt, így maradt idô beszélgetni, pontosabban
megszólaltatni a nézôk közül olyanokat (köszönet Solymosi Péternek), akik tovább árnyalták a kapott in-
formációkat.
Tartalmas este volt, nehéz és komoly témáról, gondolatokkal telve, de mégsem nyomasztó érzésekkel in-
dultam haza. 
Jó, hogy vannak olyanok, akik segítik megélni azt, amit nem lehet túlélni!
Segítsük, keressük, támogassuk ôket, megérdemlik, és azt se feledjük, még magunknak is szükségünk
lehet rájuk!

Török István
http://www.hospicehaz.hu/

Az én pódiumom

Fejér György
Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselô-testülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum
határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint
az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása
érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson.
A támogatásra jogosultak többek között: a válságban lévô emberek
és családok; a munkanélküliek; a társadalom perifériájára szorult
emberek; a hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 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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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat,
Nagykovácsi

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek jólétének, testi-lelki fejlôdésének és
családban történô nevelésének elôsegítéséért munkálkodik. Célunk a gyer-
mek veszélyeztetettségének megelôzése, illetve ha már kialakult, akkor an-
nak megszüntetése.
A közös munka során családgondozó tájékoztatást, információt, szükség es-
etén ügyintézési segítséget nyújt a családok részére a szociális, gyer-
mekvédelmi, családtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási és egyéb el-
látások elérhetôségérôl (címek, telefonszámok, és nyomtatványok) és
igénylésének módjáról. A segítséget kérô gyermek vagy a róla gondoskodó
szülô számára segítô beszélgetés keretében arra törekszünk, hogy a hozzánk
forduló a problémáira megtalálja a saját megoldását.

Szolgálatunk az alábbi szolgáltatásokat tervezi:
· jogi tanácsadás: elsôsorban válás, gyermekelhelyezés, gyermektartási, ill.

egyéb gyermekekkel kapcsolatos vitás ügyekben,
· fejlesztô pedagógusként fejlesztô foglalkozásokat, felzárkóztatást, a nyári

szünetben pótvizsgára felkészítést végzünk,
· pszichológus és logopédus: az intézménnyel kapcsolatban álló gyermekek

számára nyújtott tanácsadás, valamint a gyermekek szüleinek segítése a
gyermeknevelésben, problémáik megoldásában,

· magántanulói, tanulószobai klub mûködtetése,
· szabadidôs programok szervezése (nyári napközi, fôzôklub, kirándulás,

táboroztatás, stb.),
· családgondozóink a kerületi iskolákban csoportokat, tanácsadásokat tar-

tanak (pl. kézmûves foglalkozások, kamasz tanácsadás, stb.),
· kapcsolattartási ügyelet: funkciója, hogy a gyermek számára minél konflik-

tus mentesebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosult személlyel,
· konfliktus-kezelés: elsôsorban családon belüli, de bármely közösségi szituá-

cióban felmerülô problémák és konfliktusok mediálása, 
· készenléti szolgálat: célja a Gyermekjóléti Szolgálat nyitva tartási idején túl

felmerülô krízishelyzetekben történô azonnali segítség, tanácsadás vagy
tájékoztatás nyújtása, hogy a gyermek ne maradjon segítség, illetve ellátás
nélkül.

A Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje:
hétfô: 12-16 óráig
kedd: 12-16 óráig
szerda: 8-12 óráig
csütörtök: 12-16 óráig

Családgondozó: 
Vereska Zsuzsanna (konduktor-fejlesztô pedagógus, szociálpolitikus, mediátor)
Telefon: 06-26-361-930 (Solymár); 06-26-555-009 (Nagykovácsi)

CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLAT

A Családsegítô Szolgálat a Nagykovácsiban élô egyének és családok részére
segítséget nyújt szociális, családi és lelki problémáik megoldásához.
Munkánk keretében információt szolgáltatunk, segítséget nyújtunk hivatalos
ügyek intézéséhez, tanácsot adunk, és nem utolsó sorban együtt gondolko-
dunk a hozzánk fordulókkal.
Szolgálatunk az alábbi szolgáltatásokat tervezi:
· tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási stb.

ellátásokról és a hozzáférés módjáról, 
· életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás keretében segítséget adunk a

családban megfigyelhetô mûködési zavarok kezeléséhez, ill. a konfliktusok
rendezéséhez (pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, mediáció
keretében), 

· jogi tanácsadás: elsôsorban családjogi, munkajogi, vagyoni problémákban,
· foglalkoztatási tanácsadás és álláskeresô klub: álláskeresôk részére,

valamint különbözô csoportos foglalkozásokat (álláskeresési tréning, ál-
láskeresési technikák, stb.) tartunk munkanélküliek számára. 

A Családsegítô Szolgálat ügyfélfogadási ideje:
hétfô: 10-14 óráig
kedd: 10-14 óráig
szerda: 12-16 óráig
csütörtök: 8-12 óráig

Családgondozó: 
Kuti Szilvia (gyermek- és ifjúságvédelmi segítô, szociálpedagógus)
Telefon: 06-26-361-930 (Solymár);  06-26-555-009 (Nagykovácsi)

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK
A régi Nagykovácsi építész szemmel – ez lesz a címe és a témája
a helyismereti klub következô összejövetelének, március 26-án
hétfôn 17 órától az Öregiskolában. Györgyi Zoltán múltkori
elôadásának sikere vezetett arra, hogy ismét az építészet felé for-
duljunk, hallgassuk újra az ô gondolatait, és remélhetôleg más
építészekét is.
Várjuk az érdeklôdôket, és várjuk azok jelentkezését is, akiknek a
régi Nagykovácsit, annak házait, utcáit ábrázoló fényképei van-
nak, és hajlandók azt egy másolás erejéig az Öregiskola ren-
delkezésére bocsátani.
Februári összejövetelünk témája Nagykovácsi sajtó- és média-
története volt. Ott voltak, meséltek korábbi, illetve mai
tevékenységükrôl az Összekovácsoló, a Nagykovácsi Harangszó,
a Böngészô, a Nagykovácsi TV, és az internetes médiumok:
nagykovacsi.hu, a freeforum, a nagykovacsi.net és annak alapítói,
illetve szerkesztôi, fenntartói, „gazdái”.
Szomorúan állapítottuk meg egyrészt azt, hogy a könyvtár koráb-
ban elégé mostohán bánt a helyi sajtótermékekkel, így azok
gyûjteménye meglehetôsen hiányos. Ugyancsak szomorúan kel-
lett megállapítanunk, hogy a ma rendelkezésre álló négy (egy havi
újság, egy kábeltévé, egy honlap és egy portál), de ha a plakátokat
és szórólapokat is ide számítjuk, akkor öt tájékoztató eszköz, il-
letve tájékozódási lehetôség ellenére településünk lakossága
körében meglepôen nagy a tájékozatlanság a helyi események,
rendezvények tekintetében (arra ugyanis gondolni sem mertünk,
hogy érdektelenség lenne a ritkás megjelenés oka).
Mi minden esetre bizakodók vagyunk; az est végén Szomolányi
Attila régóta dédelgetett kezdeményezésérôl, a Nagykovácsi
Digitális Archívum létrehozásának lehetôségeirôl beszélgettünk,
és reményeink szerint több is következik majd, nem csak egy vagy
több beszélgetés… Az ez ügyben érdeklôdôket – ha addig van
türelmük – a cikk elején beharangozott márciusi összejövetelre
várjuk: azaz 
Találkozzunk március 26-án hétfôn 17 órától az Öreg-
iskolában! 

A Helytörténeti Klub nevében: 
Maier Jenô
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Témahónap: „Éltetô víz”

7. Iskolakóstolgató 17 óra
14. Ünnepi megemlékezés március 15-rôl, 11 óra
19. Leendô 1. osztályos szülôk részére szülôi

értekezlet 18 óra
26. Fogadóóra 18 órától
30. Témanap (DÖK nap)

* * *

Kedves Szülôk!

Márciusban már készülôdünk az 1. osztályosok
fogadására. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom Önöket:
– március 19-én, 18 órakor, a leendô 1. osztályos
szülôk részére szülôi értekezlet tartunk az isko-
lában, amelyen megismerkedhetnek a tanítónôk-
kel, tájékoztatást kapnak az iskola életérôl, felte-
hetik kérdéseiket.

Nyílt tanítási órák:

– március 27-én, az alábbiak szerint:
1. óra: 8.00–8.45-ig (matematika)

tanít: Balássyné Angeli Tímea 
2. óra: 9.00-9.45-ig (matematika)

tanít: Kojnokné Kovács Éva
3. óra: 10.00–10.45-ig (magyar)

tanít: Kojnokné kovács Éva
– március 29-én, az alábbiak szerint:
1. óra: 8.00–8.45-ig (magyar) 

tanít: Balássyné Angeli Tímea 
2. óra: 9.00–9.45-ig (matematika) 

tanít: Bedô Gyöngyike
3. óra 10.00–10.45-ig (magyar)

tanít: Bedô Gyöngyike
Kérem, hogy az órák zavartalansága miatt a kez-
dés elôtt 10 perccel szíveskedjenek megérkezni. 

A beíratások idôpontja, a következô:
április 11-12. szerda-csütörtök 9–18 óráig  
április 23. hétfô 9–16 óráig – pótbeíratás

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz az alábbi iratokat
hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek lakcímkártyája (iskolánk csak állandó

nagykovácsi lakcímmel rendelkezô gyermekeket
tud fogadni)

- óvodai szakvélemény
- a gyermek TAJ kártyája
- a diákigazolvánnyal kapcsolatos eljárásról a

helyszínen adunk tájékoztatást
Dér Zsuzsanna igazgató

Farsang

Az idei farsang ismét nagyon jól sikerült. Voltak
osztályok, akik jelmezek sokszínûségével tették
élvezetessé az estét. A mûsorok közül az egyik
legemlékezetesebb elôadást a 6.b osztály nyújtot-
ta színvonalas, mesés produkciójával. Érdemes
még megemlíteni a nyolcadik osztály fantasztikus
táncelôadását. Nem véletlen, hogy a zsûri nekik
ítélte a „legegyüttmûködôbb csapat” díjat. A
tanárokat is dicséret illeti, mert ötletesebbnél-
ötletesebb jelmezekben vonultak föl. A mûsornál
csak a disco aratott nagyobb sikert, melyet a nyol-
cadikosok szervezésének köszönhetünk.

Metz Laura 7.b

Látogatás a Goethe Intézetben

F. Laura: Kár, hogy nálunk nincs minden terem-
ben számítógép és kivetítô!
Patrik: Az összes feladat tetszett.
F. Andris: Kár, hogy nem maradtunk még pár órát!
Kiss Marci: Mind a négy ének nagyon tetszett.
Lilly: Minden gyönyörû volt. Máskor is szeretnék
menni!
Farkas: Az épület nagyon modern. Egy kedves
tanár néni fogadott minket.
Bence: Nagyon szép plakátok voltak, amik Goethé-
vel kapcsolatosak, mert ô találta fel a színkört.
Nagy Marci: Nekem a Lucio-s dal tetszett a legjob-
ban.
Baranyi Ádám fogalmazása:
„A Goethe Intézet egy német költôrôl, Goethérôl
kapta a nevét. Ô találta ki a színkört. Eddig a
Goehte Institut a legmodernebb épület, amit lát-
tam. Kártyával nyitható ajtók, amik jók a betörôk
ellen, egy távirányítós tábla, ami fel-le tud mozog-
ni. A teremben, ahol voltunk úgy hívták, hogy
„elôadó”. Kaptunk feladatlapokat, amiket
kitöltöttünk – persze németül. Aztán németül
énekeltünk, majd megvendégeltek bennünket.
Végül körbevezettek minket a három emeletes
épületben. A falakon ötletes és szép képeket és
plakátokat láttam. Indulás elôtt kapott mindenki
egy kis HARIBO-t, egy tollat, egy kitûzôt és még
egy csoportképet is csináltunk.”

Kazinczy verseny

2012. február 3-án, Pilisvörösváron került meg-
rendezésre a területi Kazinczy verseny. Iskolánkat
az alábbi tanuló képviselték:
IV. helyezett: Környei Luca 4.a
felkészítô tanár: Bedô Gyöngyike
V. helyezett: Fejes Boldizsár 6.b
felkészítô tanár: Kakukné L. Emília
Jól szerepelt Metz Laura 7.b
felkészítô tanár: Kakukné L. Emília

Bedô Gyöngyike pedagógus

Hegedûs a háztetôn az AISB-ben

Tavaly a már-már klasszikusnak számító Annie Jr.
címû musicalt láthattuk az Amerikai Iskolások
elôadásában, idén pedig a Hegedûs a háztetôn c.
darabra kaptunk meghívást. Az iskola színját-
szóköre évrôl-évre mulattat minket egyénien és
kreatívan feldolgozott mûsoraival. A jelenlegi
dalokban gazdag elôadás szerkezete Sólem
Aléchem Tóbiás, a tejesember címû regénye
alapján készült. A 20. század elején játszódó
történet Anatevkán, egy kis faluban játszódik, s
egy ott élô népes, zsidó család életének lehetünk
szemtanúi. A ház ura mindvégig azon ügyködik a
házasságközvetítôvel együtt, hogy mind az öt
lányát sikeresen férjhez adja, ám a szóban forgó
lányok makacsul szívüket követve egészen más
elképzelésekhez ragaszkodnak...
Aki esetleg lemaradt volna róla, olvassa el a mû-
sor alapjául szolgáló mûvet.

Eördögh Viktória 8. osztály

Iskolai bál

Idén is megrendezésre került a Környezet a
Gyermekekért Iskolai Alapítvány bálja.
A régi filmcsillagokat képek és jelmezek for-
májában felvonultató bál kellemes hangulatáról az
Avanti zenekar gondoskodott. A tánc mellett még
sokan tudtak felhôtlenül szórakozni és önfeledten
énekelni karaoke zenére, egyben mindenkinek
lehetôsége nyílt arra, hogy felmérje film-kulturális
tudását a kvíz vetélkedôkön.  Az ínycsiklandó
étkek és az osztályok felajánlásaiból beérkezett
sütemények gondoskodtak arról, hogy a szellem
mellett a gyomor is jól lakhasson.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és segít-
ségével, jó kedvével és jelenlétével hozzájárult az
idei bál sikeréhez.
Reméljük, az idei kellemes hangulatot jövôre is
sikerül megôrizni és még többen jönnek majd el
hozzánk és velünk szórakozni.
A bál bevétele 174.500 Ft volt, melyet a tanulók
támogatására fordítunk. 
A jótékonysági bál támogatói:
Alladdin Vegyesbolt, Babérlevél Tanoda - Bodon Judit,
Béres Zrt. - Nagy Miklós, CBA,  Cédrus Patika, Honi
Élelmiszerbolt, Ildikó Virág, Irka-Firka Papírbolt, K&H
Bank, Koszecz Gyula, Kovács Cukrászda, Kreatív
Hobbi Lakásdíszítés, Kuti László és Timi, Ladányi
Gábor, La Terazza Pizzéria, Latin-kert, Márti Kozmetika
- Lévay Bea, Mátyus Attila CrossKovácsi, Nagykovácsi
Optika, Nagykovácsi Síiskola, Napkovácsi Szolárium
Stúdió, Pataki Ildikó, Hotel Hilton - Sas Ágnes, Ramm
Gym - Ramm Dóra, Rita Papír Ajándék, Ruha-Vár
Gyermekruha bolt, Szamos Marcipán, Szász Mária,
Szent-Sebestyén Gyógyszertár, Szín-S 2007 Kft.  - Péter
László, Szolárium Stúdió Pamlényi Katalin, Takarék-
szövetkezet, Tükröm-tükröm Szépészeti Mûhely - Jenei
Nikolett, Czakó Gabriella, Trendl-Ház, Zsúró és Zsuzsa
Gyorsjavító
Köszönjük eddigi segítségüket és kérjük, amennyiben
módjukban áll támogassák alapítványunkat a továbbiak-
ban is, hogy ezúton nyújthassunk mi is segítséget tanu-
lóinknak és valósíthassunk meg iskolai programokat a
késôbbiekben is.
Felajánlásaikat a következô adószámon tehetik
meg: 19177469-1-13.

Köszönettel, a Nagykovácsi Általános Iskola és
az Környezet a Gyermekekért Alapítvány



Teremfoci Körzeti verseny III. korcsoport 1. forduló
Az 1. helyezést értük el. 
Januárban nagyszerû lehetôségként itthon játszhattuk a
körzeti verseny elsô fordulóját. Csapatunknak sikerült is
ezt kihasználnia, mivel megnyertük a versenyt és így
továbbjutottunk a következô fordulóba. Elmondhatjuk,
hogy kitûnô játékkal lettünk az elsôk, ezt az is bizonyít-
ja, hogy +17-es gólkülönbséget értünk el, míg a többi
csapat csak mínuszban volt. Látványos gólokat sze-
reztünk, mely az igen jó csapatjátéknak volt köszönhetô.
Reméljük Solymáron a következô fordulóban is tudjuk
folytatni a kitûnô játékot.
A csapat tagjai: Ladányi Bendegúz, Kriskó Tamás,
Forgács Bendegúz, Becze Dániel, Golda András,
Kovács Hunor Bendeguz, Gulyás Bence, Fejes
Boldizsár, Baráth Gábor.

Körzeti verseny 2. forduló
A 4. helyezést értük el
A Solymári Pemü csarnokban rendezték a versenyt, ahol
5 csapat vett részt azon. 
Az elsô mérkôzést a Piliscsabai Ward M. általános
iskolával játszottuk, akik késôbb a versenyt meg is nyer-
ték és tovább is jutottak ez által. Sajnos 2:1-re elveszítet-
tük azt, védelmi hibáknak, és a kihasználatlan
helyzeteknek köszönhetôen. A következô ellenfél a
Pátyi Általános Iskola volt, akiket már az elôzô for-
dulóban sikerült legyôzni. Most meglepetést okoztak a
sokkal jobb támadó játékukkal, így az elsô félidôben 2
gólt is kaptunk. A második félidôben nagyon jó játékkal
sikerült megfordítani az eredményt, így 3:2 arányban
sikerült nyernünk. Reménykedtünk benne, hogy foly-
tatódik a jó játék a következô meccseken is, de sajnos
nem így történt. Következô 2 meccsen újra elôjöttek a
védelmi hibák, aminek következtében sorra kaptuk a
gólokat. Ezekre nem tudtunk válaszolni, pedig egészen
jól támadtunk. Így lettünk negyedikek.
A csapat tagjai: Ladányi Bendegúz, Kriskó Tamás,
Forgács Bendegúz, Becze Dániel, Golda András,
Kovács Hunor Bendeguz, Gulyás Bence, Fejes
Boldizsár

Kézilabda Körzeti verseny IV. korcsoport
A 3. helyezést értük el.
Február 2-án csütörtökön, Budakeszin vetünk részt a
versenyen. A 4 csapat körmérkôzéssel döntötte el, hogy
melyik két iskola jut majd tovább a következô forduló-
ba. Az elsô meccset a Perbáli Általános Iskola csapatá-
val játszottunk, akiket jó játékkal, 7 gólos gólkülönb-
séggel gyôztünk le. A második mérkôzést Budajenô
csapatával játszottuk, de sajnos nem sikerült a gyôzelem,
mivel csak a második félidô utolsó perceiben talált
magára a csapatunk, de ekkor már nem tudtuk behozni a
4 gólos különbséget. Az utolsó összecsapást
Herceghalom iskolájával vívtuk, akiknek ekkor már két
gyôzelmük volt. Ha nyerünk, akkor 3 csapatnak is 2
gyôzelme lett volna, így a gólkülönbség dönthette volna
el a továbbjutókat. Tanulóink rendkívül jól, taktikusan,
és keményen játszottak, de csak a döntetlen sikerül, de
az ezen a meccsen nyújtott teljesítményükért igazán
megérdemlik a dicséretet.
A csapat tagjai: Gyôrffi Attila, Bartus Tamás, Ignácz
Máté, Kuti Imre, Lukátsy Benedek, Lukátsy Máté,
Pintér Dániel, Veres Márton és Forgács Zsombor.

Erdei Sándor
testnevelô tanár

Mini Bozsik teremtorna (U9) 2012. január 21. 

Felkészülési mini Bozsik tornára kaptunk meghívást
Budakeszire. /2003-as korosztály/
Sajnos ebben az idôszakban nagyon komoly
betegséghullám érte el az iskolát, és ezen belül a csapa-
tunkat is. Így a megmaradt egészséges 2003-as fiaink
mellé, a csapat többségét 1 évvel fiatalabbak alkották.
(2004) Ez a nagyon fiatal csapat is, szépen helytállt a
nála idôsebb és rutinosabb csapatokkal szemben, és
képviselte az egyesületünket.

Telki  – Nagykovácsi USE    3:1 
Nagykovácsi gólszerzôje: Golda Marci
Budakeszi  – Nagykovácsi USE    6:1 
Nagykovácsi gólszerzôje: Golda Marci
Piliscsaba  – Nagykovácsi USE    4:0 
Minden gyermek és szülô nagyon jól érezte magát, ami
számunkra rendkívül fontos, hiszen ez kiemelten fontos
része az egyesületünk filozófiájának.
A csapat tagjai: Horváth Kornél;  Hajduska Marcell 1.b.;
Golda Marci 1.c;  Kosztoványi András, Zgyerka Máté
2.a; Bertalan Csongor, Gyôrffy Attila, Éles Bence,
Kukla Barna, Zlinszky Miksa 2.b; Manjate Celeste 3.c

Törökbálint LABDARÚGÓ AKADÉMIA Kupa (U9)

A Törökbálinti Labdarúgó Akadémia meghívására, má-
sodszor vettünk részt abban a régióban egy nagyon jó
hangulatú gyerek focikupán 2012. január 14-én, szombat
délelôtt. /2003-2004-es korosztály/ (U9)
A tornán 4 csapat versengett, mindenki játszott min-
denkivel:
- Törökbálinti Labdarúgó Akadémia
- Törökbálinti FOCISULI SE
- Üröm SC
- Nagykovácsi Utánpótlás SE
Az elsô mérkôzést a házigazda Törökbálinti LA csapatá-
val játszottuk, nagyon jó minôségû kézilabda méretû tor-
nateremben, 4+1-ben, kézilabdakapura, a Bozsik szabá-
lyok szerint. A focipalántáink picit „álmosan” kezdtek,
de idôvel átvették a játék irányítását, és egy nehéz,
küzdelmes mérkôzésen, gyôzelmet arattak egy rendkívül
képzett ellenféllel szemben.
Törökbálinti LA – Nagykovácsi USE  0:1
Nagykovácsi gólszerzôje: Márta Zsombor
A második mérkôzésen a település másik csapatával a
Törökbálinti Focisulival fociztunk. Szép és ötletes
játékkal, folyamatos letámadásban, az ellenfelet a kapu-
jához szögeztük. Látványos cselekkel, kombinatív
játékkal, magabiztos gyôzelemmel zártuk a második
mérkôzést is, ahol minden kisfiú jó játékkal vette ki a
részét, bár nagyon sok helyzetet kihagytunk.
Törökbálinti FS – Nagykovácsi USE    0:2 
Nagykovácsi gólszerzôi: Fodor Csanád, Golda Marci
A harmadik mérkôzésünkön, az Üröm SC csapatával
találkoztunk. Velük már többször játszottunk, a két
egyesület baráti kapcsolatot ápol egymással, de ennek
ellenére, igazi parázs hangulatú mérkôzést vívtunk.
Küzdelmes és változatos mérkôzésen, egy újabb nehéz
gyôzelemmel zártuk a kupát.
Üröm SC – Nagykovácsi  USE     1:2
Nagykovácsi gólszerzôi: Ormay Soma, Márta Zsombor   
A kupát röviden értékelve, úgy gondolom érdemes volt
elfogadni a meghívást, mert a törökbálinti régióban is-
mét megmutattuk magunkat, új kapcsolatokat építettünk,
három szimpatikus, és jól felkészült csapatot ismertünk
meg. Nagyon sok szakmai tapasztalatot gyûjthettünk is-
mét, amit fel tudunk használni a fiúk további fejlôdése
érdekében és ismét jó hírét vittük Nagykovácsinak.
VÉGEREDMÉNY:
1. Nagykovácsi Utánpótlás SE 9 pont
2. Törökbálinti Labdarúgó Akadémia 6 pont
3. Üröm SC 3 pont
4. Törökbálinti FOCISULI 0 pont
Gólkirály: 
A kupagyôzelem mellé, a kupa társ gólkirályát is a
csapatunk adta, Márta Zsombor 2 góllal érdemelte ki ezt
a címet.
A csapat tagjai: Golda Marci 1.c;  Kosztoványi András,
Zgyerka Máté 2.a; Fodor Csanád, Ormay Soma 2.b;
Molnár Gellért 3.a; Márta Zsombor, Dinnyés Máté,
Huber Dániel 3.b; Bencsics Máté 3.c

Törökbálint Torna (U9)

A Törökbálinti Labdarúgó Akadémia meghívására, har-
madik alkalommal vettünk részt egy nagyon jó hangu-
latú gyerek focitornán 2012. február 05-én, vasárnap
délelôtt. /2003-2004-es korosztály/ (U9)
A tornán 4 csapat versengett, mindenki játszott min-
denkivel:
- Törökbálinti Labdarúgó Akadémia „A” csapat
- Törökbálinti Labdarúgó Akadémia „B” csapat
- LIVER FC Budaörs
- Nagykovácsi Utánpótlás SE
Az elsô mérkôzést a LIVER FC Budaörs csapatával ját-
szottuk. Az elôzetes információk alapján a régió leg-
erôsebb csapata volt az ellenfelünk, amit a mérkôzés is
visszaigazolt. Éppen ezért a fiúk oroszlánként vetették
be magukat a küzdelembe. A focipalántáink ezen a
mérkôzésen is nagyon jól fociztak. Küzdelmes és vál-
tozatos mérkôzés volt. Sajnos nagyon sok ziccert ki-

hagytunk a mérkôzésen. Mi szereztük meg a vezetést,
folyamatosan támadtunk, de sajnos egy öngóllal mégis
egyenlítet az ellenfél.
LIVER FC Budaörs – Nagykovácsi USE  1:1
Nagykovácsi gólszerzôje: Ormay Soma
A második mérkôzésen a Törökbálinti -LA „B” csapatá-
val fociztunk. A focipalántáink picit „álmosan” kezdtek,
de idôvel átvették a játék irányítását, és egy nehéz,
küzdelmes mérkôzésen, gyôzelmet arattak, Soma két
„villanásának” köszönhetôen.
Törökbálinti -LA „B” csapat – Nagykovácsi USE    0:2
Nagykovácsi gólszerzôje: Ormay Soma 2 gól
A harmadik mérkôzésünkön, a Törökbálinti -LA „A”
csapatával találkoztunk. Szép és ötletes játékkal,
folyamatos letámadásban, az ellenfelet a kapujához
szögeztük. Látványos cselekkel, kombinatív játékkal,
magabiztos gyôzelemmel zártuk a mérkôzést, ahol min-
den kisfiú jó játékkal vette ki a részét. Zsombi lôtte az el-
sô gólt, ami lélektanilag mindig nagyon fontos egy
mérkôzésen, majd egy szögletnél, Csanád látványos fe-
jes gólja pedig végleg megtörte az ellenfél ellenállását.
Soma gólja pedig végleg eldöntötte a mérkôzést.
Törökbálinti -LA „A” csapat – Nagykovácsi  USE     0:3 
Nagykovácsi gólszerzôi: Márta Zsombor, Fodor Csanád,
Ormay Soma      
A tornát röviden értékelve, ez a torna is megmutatta, jó
ütemben fejlôdnek a focistapalántáink, de jól kijöttek
azok a hibák is, amiket a következô edzéseken ki kell
majd javítanunk. Három mérkôzésen összesen 1 gólt
kaptunk, az is öngól volt, de ennyi apró hiba is elegendô
volt ahhoz, hogy a tornán a budaörsi csapat megelôzzön
bennünket.
VÉGEREDMÉNY:
5. LIVER FC Budaörs 7 pont
6. Nagykovácsi Utánpótlás SE 7 pont
7. Törökbálinti -LA „A” csapat 3 pont
8. Törökbálinti -LA „B” csapat 0 pont
Gólkirály: 
A kupa gólkirályát a budaörsi csapat adta, a mi csapa-
tunk házi gólkirálya pedig Ormay Soma lett 4 góllal.
A csapat tagjai: Ihász Benedek 2.a; Bertalan Csongor,
Fodor Csanád, Gyôrffy Attila, Ormay Soma, 2.b;
Molnár Gellért 3.a; Márta Zsombor 3.b; Bencsics Máté
3.c; Herold Kornél

Fodor Attila
U8-U9 csapat fociedzôje

06-30/490-2007 – fodorattila@externet.hu
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Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda:

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

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

E-mail: kispatakovoda@freemail.hu

Esemény naptár – 2012 február, Dózsa György utcai óvoda
Az óvodai élet történéseinek eseményszerû leírása (villanóképek mindennapjainkból)

A „Hóember világ” projektünket egy héttel meghosszabbítottuk, hogy egy kis Katica se maradjon
le az izgalmas játékokról és a kiállításról.

A gyerekekkel hulladék anyagokból készítettünk egy nagy hóembert, amelyet a szülôk és a gye-
rekek által otthon készített hóember alkotásokkal együtt állítottunk ki az óvoda kiállításán.

Hóemberes süteményeket készítettünk kekszmorzsából és kókuszból. Gyúrtunk, gömbölyítettünk,
ízlelgettünk.

Balázs napján egy régi népszokást a Balázsolást elevenítettük fel, amikor is az iskolások verssel,
dallal csalogatták a kisebb gyerekeket iskolába.
Hozzánk Veres Ildikó tanárnô 2. osztályosai jöttek iskolába hívogatni. Ezúton köszönjük, hogy
gondoltak ránk és örömet okoztak jövetelükkel nagycsoportosainknak.

Fogadóórákat szerveztünk.

Ez a nap a madarakról szólt, és azok téli etetésérôl. Megtöltöttük a madáretetôket, az ablakból ala-
posan megfigyeltük ôket, és közösen egy nagy madáretetôs képet színeztünk, ragasztottunk.

A Békás tónál csúszkáltunk a jégen.

A három leendô elsôs tanító néni, Gyöngyike, Éva és Tímea néni vendégeskedett nálunk. A gye-
rekek már napokkal az érkezésük elôtt lelkesen készítették szívbôl jövô rajzaikat, hogy aztán tabló
formájában átadhassák nekik gondolataik lenyomatát.

Koncertlátogatáson voltunk a Virányosi Közösségi Házban, Gryllus Vilmos „Maszkabál” címû
lemezének bemutatóján.

A Békás tóhoz mentünk, hogy a csúszkálás örömét megtapasztalják gyerekeink.
Farsang napján mindenki csodálatos átalakuláson ment keresztül, és ez még nem minden, mert
délelôtt egy valódi bûvész is elvarázsolt bennünket titokzatos elôadásával.
Ez alkalomra a csoport is farsangi díszbe öltözött és a gyerekek bohóc álarcai és bábjai is emelték
a bál hangulatát.

Már nagyon vártuk a jobb idôt, a tavaszt, ezért elkészítettük a telet elûzô kisze bábunkat és népes
boszorkány családját. A kiszebáb nagyon a szívünkhöz nôtt, de muszáj volt mégis tûzbe vetni,
mert ez a feltétele annak, hogy végre újjá éledjen a természet. Elbúcsúztattuk a telet énekkel, vers-
sel, nagy zenebonával. 

A farsangi ünnepkör lezárásával új témakörbe kezdtünk, a világûr meghódítására készültünk.
Ennek elsô lépéseként Böbe néni vetítéssel egybekötött elôadását láthatták a gyerekek az
égitestekrôl, majd a Planetáriumi látogatással további ismeretekhez juttattuk ôket.

A Téltündérkét búcsúztattuk.

Óvodai csoport

Katica
jan. 30–
február 3.

Tücsök
február 1.

Katica
február 2.

Zsebibaba 
Mókus
február 3.

Katica
február 6.

Tücsök
február 7

Katica
február 10.

Mókus
Zsebibaba
február 13.

Tücsök
február 14.

Mókus
Zsebibaba 
Tücsök
Mókus
Katica
február 15.

Zsebibaba
Mókus
Katica
február 17.

Zsebibaba
Mókus
február 21-22.

Katica
február 23.

Nagy örömünkre szolgált a szülôk, gyerekek,
pedagógusok rendkívüli összefogása a „Hóember
Világ” benépesítése érdekében. Reméljük, vala-
mennyi résztvevô lelkesedése megmarad, hiszen
tavasszal lakóhelyünk miniatûr változatát
készítjük el, melyben várjuk ismét a sok-sok segít-
séget.

Szabó Éva tagóvoda-vezetô

Látogatás a Nemzeti Galériában

A magyar kultúra napja alkalmából a Füles mackó
és Süni csoport a Hôsök, királyok, szentek címû
idôszakos kiállítást látogatta meg a Nemzeti
Galériában. Az óvó nénik már elôre meséltek a
kirándulást megelôzô napokon a gyerekeknek a
képekrôl, albumokat hoztak a festményekrôl az
óvodába. Mindenki felcsigázva és izgatottan
érkezett a múzeumba. A Nemzeti Galéria elôtt egy
Füles mackós édesapa, Dr. Hatos Pál történész
várt minket. Megmutatta Savoyai Jenô lovas szob-
rát, majd belépve a múzeumba szintén a hadvezért
láthattuk a Budavár visszavétele címû festmé-
nyen. Láttuk Mátyás királyt, ahogy fogadja a pápa
követeit, és ahogy diadalmasan, méltóságteljesen
vonul paripáján, mint gyôztes, hatalmas király.
Egy másik terembe belépve a koronázási éksze-
reket csodálhattuk meg. A legjobban talán
Munkácsy Mihály Honfoglalás címû festménye
tetszett a gyerekeknek, tátott szájjal álltak a hatal-
mas méretû kép elôtt és hallgatták a mondákat a
honfoglalás történetérôl. Nagyon köszönjük a fan-
tasztikus tárlatvezetést és a felejthetetlen élményt. 

Süni csoportos anyuka

Elôadás játékról szülôknek,
óvó néniknek

Lelkes Száva utcai óvó néniknek köszönhetôen
rendkívül érdekes elôadás tanúi voltunk január 26-
án este. Trencsánszky Magdolna pszichológus és
Süni csoportos anyuka tartott elôadást szülôknek
és óvó néniknek a játékról. Gyakorló szülôként
úgy érzem, hogy ha játékról van szó mindig érde-
mes újat tanulni, meghallgatni mások, szakem-
berek tapasztalatait. A játékról általában két dolog
szokott eszembe jutni: gyerekeim legönfeledtebb
tekintete és a legkedvesebb gyerekkori élmé-
nyeim, amikor a testvéremmel és unokatestvérem-
mel labdáztunk, kártyáztuk vagy a szilvafán a „be-
szélgetô" helyünkön megvitattuk a világ dolgait.
Az interaktív elôadás úgy kezdôdött, hogy
Magdolna kategóriákba sorolta a különbözô játék

„Hóember Világ” 
a Dózsa György utcai óvodában

Egész télen nagyon vártuk már a hóesést, de csak
nem akart megérkezni a téli idôjárás.
Elhatároztuk, hogy meglepjük a gyerekeket, és a
kedvezôtlen feltételek ellenére, azért is hóembert
fogunk készíteni. Nem is egyet, hanem egy egész
világnyit. 
Ahogy ezt kigondoltuk, elkezdett szállingózni a
hó és egy napra beköszöntött a tél az óvoda
kertjébe. Minden csoport buzgón nekilátott saját
hóemberének elkészítéséhez. Következô nap is-
mét visszatért a melegebb idô és a kevéske hó
elolvadt. Ekkor sem estünk pánikba, hanem külön-
bözô anyagok felhasználásával készítettük el
hóember figuráinkat. Készült szemeteszsákból,
lepedôbôl, flakonból, üvegbôl, tésztából, fonalból
és még sorolhatnám hányféle módon a sok-sok
hóember. Lelkesen csatlakoztak felhívásunkra a
szülôk is, és rendkívül kreatív alkotásokkal lepték
meg a csoportokat. Természetesen a részvétel leg-
fontosabb feltétele az újrahasznosított anyagok
felhasználása volt a mûvek elkészítésénél, hiszen
ezzel is a környezettudatos magatartás fontosságát
kívántuk hangsúlyozni. 
Az elkészült munkákat kiállítás keretében meg-
tekinthették az érdeklôdôk. A projekt idôszak vé-

gén úgy gondoltuk, hogy a csoportok lelkes aktivi-
tását jutalmaznunk kell. A legtöbb hóember
elkészítésében jeleskedô csoport, a Zsebibaba cso-
port, könyvjutalomban részesült, a második helye-
zett Mókus csoport gyönyörû matricákat kapott és
a megosztott harmadik helyezést a Tücsök és
Katica csoport kapta. Minden résztvevôt meglep-
tünk egy általunk összeállított színezô füzettel.



A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE

Nagykovácsi, Száva u. 4.

Március 9.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Március 15–18.
Budakeszi orvosi ügyelet     06-23-451-731

Március 23.
8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

Március 24. 8–12-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
szombat 15–19-ig telefonos ügyelet

Március 30.
8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Április 6.
8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc

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

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

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

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

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

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

Rendelési idôn túl
19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig,

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Újszülöttek

Péter, Olivér, Samu Ádám,

Áron Barnabás, Miksa, Sebestyén,

Szofi, Vilmos István, Zsófia

Legyetek üdvözölve!

Anyakönyvi hírek

Szeretettel köszöntjük 50 éves házassági
évfordulójuk alkalmából

Pereszlényi Sándort 
és feleségét 

Kunkli Piroskát,
akik január 29-én otthonukban, családi körben

ünnepelték meg az aranylakodalmukat.
Jó egészséget kívánunk az egész családnak!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Képviselô-testülete 

és a Polgármesteri Hivatal nevében

Bencsik Mónika Fábos Lajosné 
polgármester anyakönyvvezetô

Halottaink

Csáky Györgyné (90)
sz.: Spóner Erzsébet

(1921. 08. 19. – 2012. 01. 29.)

Antal Pálné (79)
(1933. 08. 09. – 2012. 02. 05.)

Nagy Ferencné (62)
sz.: Forgács Anna

(1950. 11. 02. – 2012. 02. 04.)

Pohly István (67)
(1945. 02. 02. – 2012. 02. 08.)

Gál Gyuláné (75)
sz.: Mikolás Annamária

(1936. 09. 13. – 2012. 02. 21.)

Nagy Imréné (88)
sz.: Vass Margit

(1923. 09. 29. – 2012. 02. 26.)

Pinkóczi Tibor (57)
(1954. 09. 13. – 2012. 02. 24.)

Kocsárdi Jánosné (66)
sz.: Jászó Márta

(1945. 07. 01. – 2012. 02. 05.)
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KISPATAK ÓVODA

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
A 2012/2013. NEVELÉSI ÉVRE

2012. ÁPRILIS 23–27.,
hétfôtôl csütörtökig 8–16 óra, 

pénteken 8–14 óra között
a Kaszáló u. 16-18. sz. alatt

Kérjük a kedves szülôket, hogy a beiratkozásra
hozzák magukkal 
a GYERMEK: – születési anyakönyvi kivonatát,

– egészségügyi könyvét,
– TAJ-kártyáját
– lakcímbejelentô kártyáját;

a SZÜLÔ: – személyi igazolványát
– lakcímbejelentô kártyáját.

Beiratható az a gyermek, aki 2012. május 31-ig
betölti harmadik életévét.

e-mail cím: kispatakovoda@freemail.hu
honlap: http://kispatak.kingfisher.hu

Tel: 06-26-355-607

Meg kell adni ezentúl a kilométeróra-állást is
Ez év elejétôl a jármûvek kilométeróra-állását a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell az
Országos Jármûnyilvántartásba venni és kezelni. A jármû forgalomba helyezésével és üzemben tartásával
kapcsolatos – kérelemre indult – külön jogszabályban meghatározott közlekedés-igazgatási eljárás során a
közlekedés-igazgatási hatóság (Okmányiroda) a jármû kilométer-számláló mûszere (kilométer-órája) által
jelzett értéket, és a kilométeróra-állás rögzítésének idôpontját okirat alapján jegyzi be a Jármûnyilvántartásba.
A 2012. január 1-jén bekövetkezô változások következtében az Országos Jármûnyilvántartásba bejegyzett jár-
mû tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokirat (adásvételi szerzôdés) eddig kötelezô tar-
talmi elemein túl tartalmaznia kell a jármûnek a vevô birtokába vételkor a kilométer-számláló mûszer által
jelzett értéket is, tehát gépjármûvek eladása esetén az adásvételi szerzôdés kötelezô eleme a kilométeróra ál-
lása. A városi honlap okmányirodai részében letölthetô az új adásvételi szerzôdés-minta is.

Pilisvörösvári Okmányiroda

Energetikai tanúsítvány kell
a lakáseladáshoz

2012. január elsejétôl azon személyeknek, akik el
akarják adni ingatlanukat, illetve hosszú távon
bérbe adnák,  kötelezô energiatanúsítványt
készíttetniük az épületrôl.
Az új építésû ingatlanokról már 2009. januárja óta
kötelezô készíttetni energiatanúsítványt, míg 2012.
január elsejétôl a már felépült épületekrôl is kötelezô,
amennyiben azokat tartós bérletbe akarják kiadni,
vagy értékesíteni szeretnék. Ez a tanúsítvány 10 éves
idôtartamra szól, és az épület energetikai minôségét
értékeli.
A tanúsítvány egy rögzített skála alapján sorolja
energetikai osztályokba az ingatlanokat, a legked-
vezôbb "A+" kategóriától a legkedvezôtlenebb "I"
kategóriáig; kiszámításához az adott építmény
mûszaki paramétereit (szigetelését, fûtési rendszerét,
hôveszteségét) veszik alapul, és azok ismeretében
becsülik meg, mekkora lesz az ingatlan éves várható
energiafogyasztása. Fontos tudni azt is, hogy ha egy
ingatlan rossz besorolást kap, attól a tulajdonos még
nem kötelezhetô felújításra, a tanúsítvány egysze-
rûen tájékoztatja az érdekelt feleket arról, hogy mi-
lyen az ingatlan energetikai állapota, mennyire kell
majd sokat költeni a fûtésére, illetve az ezzel össze-
függô fenntartási költségekre.

típusokat úgy, mint természet közeli, társas,
stratégiai, logikai, építô, szerepjátékok, stb. A
szülôk és óvó nénik pedig elhelyezték magukat
valamelyik csoportba aszerint, hogy ki mit játszott
leginkább gyerekkorában. Ez a "csoportosítás" jó
vitaindító volt és ennek köszönhetôen sok aktuális
problémát meg tudtunk beszélni mind a szülôk
mind pedig az óvó nénik szemszögébôl. Például,
mennyi és milyen játékot vásároljunk gyere-
keinknek, kell-e egyáltalán vásárolni, vagy ele-
gendôek-e az otthoni használati tárgyaink, a ját-
szóházak szerepe, egyedül játszik a gyerek, a
számítógép hatása a gyerekek életére, apukák sze-
repe a gyerekek játékainak kiválasztásában, étel,
mint játék, és még hosszan sorolhatnám.
Az elôadás rendkívül hasznos volt a szülôknek is,
és az óvó néniknek is. Segített abban, hogy jobban
megismerjük egymás szempontjait, és ez segíti
gyermekeink harmonikus fejlôdését. Valamint ab-
ban is segített, hogy tudatosan odafigyeljünk arra,
hogy minél több értékes idôt töltsünk el gyer-
mekeinkkel együtt játszva. 
Köszönjük a szervezést, és izgatottan várjuk a
következô elôadást.
Takács Éva, Szin Tímea Süni csoportos anyukája

Az élet remény, küzdelem, bukás, 
Sírig tartó vágy, versenyfutás. 
Keresni mindig a jót, a szépet. 

Tudom, ez az élet! 
Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett, 

hogy hitben, szeretetben éljünk mi egymás mellett. 
Fogd meg hát kezemet, és én Veled megyek, 
reád bízom magam, mert nagyon szeretlek. 

Megfogom kezedet és megígérem Neked, 
hogy az élet rögös útján végig elkísérlek. 
Boldogok leszünk, hiszen én is szeretlek, 

amíg szívem dobogni fog, hozzád mindig hû leszek



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

� Könyvtárunk is bekapcsolódott a MÁRAI prog-
ramba. – Az egymilliárd forintos keretbôl finanszírozott
Márai-program célja, hogy az irodalmi és ismeretterjesztô
mûvek kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét tá-
mogassa. 139 db könyvet kapott könyvtárunk, értékes
magyar nyelvû szépirodalmat és ismeretterjesztô irodal-
mat. Ebbôl ajánlunk néhányat:
Szépirodalom:
A magyar dráma antológiája I-I
A magyar novella antológiája I-II
Mándy Iván: Novellák I-II-III
Örkény István drámák I-II-III
Petri György összegyûjtött versek
Ismeretterjesztô irodalom:
88 magyar találmány
Az emberi test
Hegedûs Attila: Az 1956-os magyar forradalom 

és Jugoszlávia
Magyar hanglemeztörténet
Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk 

a Duna-medencében
Trianon (szerk. Zeidler Miklós)
Új magyar tájszótár 5.
� A 2011-ben az elôzô évekhez hasonlóan ismét elin-
dult a szegedi Százszorszép Gyermekház szer-
vezésében a 7 mérföldes csizmában heted 7 határon
át Országos Mesevetélkedô. A játék most is 6 for-
dulóból áll. Az elsô 4 forduló helyi szinten, az elmúlt
évekhez hasonlóan az Öregiskolában kerül megren-
dezésre. Az elsô és a második forduló után február 29-
én lesz az utolsó elôtti vetélkedés. A verseny eddigi ál-
lása és a szerzett pontok igen változatos képet mutat-
nak. Mind a négy csapatnak sok sikert az elkövet-
kezendô fordulókhoz! A területi döntô Pilisvörösváron
lesz április 20-án, pénteken. Településenként 2 csapat
indulhat a területi döntôre. Összesen 12 csapat közül
kerül ki az az egy, amelyik a megyét képviseli az orszá-
gos döntôn.
� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai
DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek.

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

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda
könyvtáros

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Állandó programok:

� A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban
(Templom köz 6.):
Kézmûves foglalkozás gyerekeknek hétfôn és kedden
14.00-17.00 óráig, korongozó-kerámia tanfolyam fel-
nôtteknek hétfôn és kedden 17.00-20.00 óráig Kiss
Juliánnával
Fonó csütörtökön délelôtt 9.00 órától Kiss Juliánna (30-
452-8192) vezetésével
Korongozás felnôtteknek – 10 alkalmas fazekas tan-
folyam szerdánként 18.00-21.00 óráig és péntekenként
9.00-12.00 óráig, gyerekeknek szerdán 16.30-18.30 és
pénteken 16.00-18.00 óráig. Szakoktató: Lisztovszki
Borbála (06-30-463-2487) 
Tûzzománc ékszerkészítés minden hónap 3. szom-
batján 9.00-12.00 óráig Lisztovszky Borival
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 2.
és 4. hétfôjén 15.00 órakor tartja foglalkozásait, szere-
tettel várja régi és új tagjait. 
Foglalkozások: március 12. és 26.
Húsvétváró nyugdíjas klub: április 2.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)
� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó
anyukákat! Minden 4. hétfôn kihelyezett klub-
foglalkozás, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Március 12-én: Ken Follett - A Titánok bukása
Április 16-án: Ottlik Géza – Buda
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! B
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
� Egészségklub – 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)
� Babahordozó klub – minden hónap elsô hétfôjén
16.00 órától ingyenes próbahordozásra és tanács-
adásra. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban élô, gyer-
meküket hordozó családoknak lehetôséget teremtsen a
találkozásra. 
Klubvezetô: Merényi-Kocsis Rozi (06-30-964-6881)

� La Leche Liga szoptatós tanácsadása – Március
19-én 9.00 órától szeretettel várok minden olyan
anyukát a babákkal, gyermekekkel együtt, aki szoptat,
szoptatott, szoptatni szeretne, vagy egyéb kapcsolata
van a szoptatással (elôzetes jelentkezés nem szük-
séges). Wouters-Kozma Krisztina - La Leche Liga liga-
vezetô (06-30-222-6995)
� Helytörténeti klub – Minden hónap 4. hétfôjén
várjuk a Nagykovácsi múltja iránt érdeklôdô lakosokat,
azokat, akik ismerik községünk múltját és szívesen
megosztják másokkal és azokat is, akik szeretnék
megismeri lakóhelyük történetét. Klubfoglalkozás:
február 27. 16.00 órától. Klubvezetô: Maier Jenô
Március 26-án 17.00 órától: Épített örökségünk - A
régi Nagykovácsi építész szemmel Vendégünk
Györgyi Zoltán fôépítész
� A Bridzs és tarokk klub hétfônként 18.00 órától a
tarokk, keddenként 18.00 órától a bridzs kedvelôit vár-
ja a Trendl házba.
� A Nagykovácsi Kórus próbái az Öregiskolában
kedden és csütörtökön 19.30-21.30 óráig. Meghall-
gatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet,
és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt
éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket!
Karnagy: Kriesch Katalin (06-30-975-3412)

P R O G R A M O K

� Hüllôkiállítás – Március 6-án kedden 16.00 órától.
Belépés 500 Ft/fô 
� Táncház gyerekeknek – Március 9-én pénteken
16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô ovisokat és kis-
iskolásokat. Tánc: Czene Zsuzsa.Belépô: 500 Ft/fô.
� Táncház  felnôtteknek – Március 9-én pénteken
19.00 órától várjuk a táncos kedvû-lábú felnôtteket.
Belépô: 800 Ft/fô Tánc: Czene Zsuzsa, muzsikál a
Szeret Együttes.

� Az én pódiumom
Március 12-én hétfôn 19.00 órától „Egy magyar srác
Párisban" a pódiumon: Libik André. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklôdôt! A belépés díjtalan.
� Egészségklub – Március 19-én hétfôn 18.00 órától
vendégünk Furmik Anikó kineziológus.
� Író olvasó találkozó – Március 21-én szerdán 18.00
órától találkozás és beszélgetés Grecsó Krisztiánnal
József Attila-díjas költô-íróval.
� Húsvétváró játszóház – Március 31-én szombaton
10.00-13.00 óráig a Nagykovácsi Nagycsaládos
Csoport szervezésében Húsvétváró játszóház, melyre
bábjátékkal, kézmûveskedéssel, néptánccal, ügyességi
játékokkal és tojáskereséssel várjuk a családokat.
� Író olvasó találkozó – Április 27-én 18.00 órától
vendégünk: Vámos Miklós József Attila-díjas író

Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó

Farsang a Faluházban

2012. 02. 16-án csütörtökön a Hordozó Klub tagjai
megrendezték az idei farsangi ünnepséget gyer-
mekeik részére. A heti rendszerességgel mûködô
Családi Fonó programja teljesen átalakult.  A szoká-
sos kézmûves alkotások készítése helyett a közép-
pontban most a gyermekek farsangi jelmezeinek be-
mutatása állt.  A Faluház szövô szobáját finom
süteményillat lengte be, s maga a szoba is teljes
farsangi díszben pompázott. Mindenki nagyon jól
érezte magát. Minden résztvevô nagyon hálás, hogy
létezik egy ilyen közösségi hely az anyukák, s gyer-
mekek részére, ahol nemcsak alkothatnak, hanem
egyben jól is érezhetik magukat.     

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

16 2012. MÁRCIUS

KÖLTÉSZET NAPJA
Április 11-én szerdán 17.30 órától

József Attila versek
- zenés irodalmi est

a Sebô együttes
elôadásában.

Belépô: 800 Ft/fô, diák és nyugdíjas: 500 Ft/fô


