
Megtiszteltetés volt számomra, hogy ott lehet-
tem a Parlamentben Dr. Tóth Magdolna és
kedves családja mellett, amikor a Gábor Dénes
díjat átvette.
A NOVOFER Alapítvány a mûszaki-szellemi
alkotásért Kuratóriuma, pályázatot hirdet tudo-
mányos kutatók részére, a Gábor Dénes mun-
kássága szellemében inspirált területeken (alkal-
mazott fizika, mûszaki alapkutatások, informatikát
megalapozó eredmények), vagy az ott elért ku-
tatási eredményeket hasznosító tudományos szak-
területeken (pl. az orvostudomány területén) dol-
gozók részére.
Külön köszönet Jamrik Péter vezérigazgató úrnak,
aki értesített és meghívott a díjátadásra, aki szívén
viseli a kiemelkedô eredmények méltó elisme-
résének megteremtését!
A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az
új ismereteket a gyakorlatba átültetô szakemberek
fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében – az
Alapító Okirattal összhangban – a Kuratórium úgy
döntött, hogy díjat alapít a széles értelemben vett
innovációs folyamatban eredményesen tevékeny-
kedôk elismerésére.
A díj Gábor Dénesrôl, a holográfia felfedezôjérôl,
a Római-klub alapítójáról, századunk egyik leg-
nagyobb humanista gondolkodójáról, az 1971-ben
Nobel-díjjal kitüntetett tudósról kapta nevét, aki
mérnökként, a gyakorlattól soha el nem szakadva
jutott a tudomány olyan régióiba, mely elis-
merendô és követendô példát állít valamennyi,
mûszaki területen dolgozó szakember számára.
A Gábor Dénes-díj alapvetô célja a névadó életpá-
lyájával szimbolizált innovatív magatartás elis-
merése. A Díj egy 125 mm átmérôjû bronz
(nemzetközi díj esetében ezüst) plakett, amely a
kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a tudós
hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és
pénzdíj egészíti ki. Gábor Dénes-díjban az alapítás
évében hárman, 1990 óta évente általában heten

részesülhettek. A díj társadalmi ismertsége és elis-
mertsége fokozatosan növekedett. A díj kiadásá-
nak anyagi feltételeit a kiemelkedôen közhasznú
szervezetként nyilvántartott NOVOFER Ala-
pítvány és a céljait támogató egyének, vállalatok,
intézmények biztosítják.

Dr. Tóth Magdolna
egyetemi tanár, habil
dr., az MTA doktora 
A pomológiai és
gyümölcsnemesítési
tudományos kutató-
csoport vezetôje, a
gyümölcsfaj- és faj-
taismerettel kapcso-
latos tanszéki disz-
ciplínák kidolgozója,
tantárgyfelelôse és
irányítója. Tanszék-
vezetôként irányítja
a teljes szervezeti

egység tevékenységét, országosan és világszerte
kiterjedt kapcsolatokat épített ki a kertészet-
tudomány és a gyümölcstermesztési szakma
képviselôivel. Hazai és nemzetközi szakmai és tu-
dományos szervezetek tagja ill. vezetôje. Az MTA
Tudományetikai Bizottságának tagja, az MTA
Kertészeti Bizottságának elnöke. A kertészmérnök
BSc szak és a Kertészettudományi Doktori Iskola
vezetôje, az Élettudományi Doktori Tanács,
valamint az Egyetemi Doktori Tanács tagja. Hazai
és nemzetközi folyóiratok szerkesztôbizottságának
tagja. 2003. július 1. és 2010. szeptember 30.
között a Kar dékánjaként, majd 2010. július 1-tôl
2011. december 31-ig az Egyetem oktatási rek-
torhelyetteseként is tevékenykedett.
Az alma hazai fajtahasználatának korszerûsítését
célzó fajtaértékelô kutatásaiért, a hazai üzemi al-
matermesztésben mintegy 60%-os arányban sze-
replô almafajták honosításáért, az alma reziszten-

cianemesítés hazai megalapozásában és kidolgo-
zásában végzett alkotó munkásságáért, négy ál-
lamilag elismert és szabadalmaztatás alatt álló al-
mafajta és hét fajtajelölt nemesítéséért, a gyümölcs
biobanki tevékenység nemzetközileg is sikeres
irányításáért, a szakember utánpótlásban, a PhD.
képzésben vállalt áldozatos munkájáért kapta az
elsimerést.

* * *

2011 az ENSZ határozata szerint a kémia
nemzetközi éve volt, talán erre is figyelemmel
kémikust választottak Bolyai-díjasnak. Mind-
annyiunk örömére prof. Dr. Perczel Andrást tüntet-
ték ki.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselô-testülete figyelemmel a kimagasló tu-
dományos tevékenységre Z 143/2012. (IX.20.)
számú határozatával Prof. Dr. Perczel Andrást ter-
jesztette fel Pest Megye Közgyûlése elé tudo-
mányos díjra. 2012. november 30-án (András
napon) a megyei közgyûlés meghozta a döntését és
a közöttünk, Nagykovácsiban élô professzor kapta
meg az elismerést, amit 2012. december 7-én az
ünnepélyes megyenapon adtak át.

Pest Megye Tudományos Díjában részesült
Prof. Dr. Perczel András a magyar tudományos
élet, a szerves kémia és biológia fejlôdése
érdekében kifejtett tevékenysége, a Magyar
Tudományos Akadémia levelezô tagjaként és az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem egyetemi
tanáraként elért eredményei, lelkiismeretes ku-
tatói, vezetôi és elhivatott oktatói munkássága elis-
meréseként.
Perczel András professzor 1985-ben végzett az
ELTE-n, majd 1988-ban egyetemi doktori címet,
1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1998-ban
az MTA doktora lett. 1987 óta kisebb megszakítá-
sokkal folyamatosan részt vesz az ELTE TTK
Szerves Kémiai Tanszékének oktatási munká-
jában, ahol laboratóriumi gyakorlatok vezetésén
kívül vegyész és biológus hallgatók részére szer-
veskémia-fôkollégiumokat, valamint vegyész és
biológus doktorjelöltek részére többféle, a szer-
kezetkutatással kapcsolatos speciális kollégiumot
tart.
További sok sikert és szép elismerést kívánunk!

Bencsik Mónika polgármester

Kívánok Minden Kedves Lakosnak 

Boldog Új Évet az Önkormányzat nevében is!

Köszönjük a sok segítséget, amit az elmúlt év során kaptunk 

a helyi vállalkozásoktól, vállalkozóktól 

és a jó szándékú lakosoktól!

Bencsik Mónika polgármester

Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdôdjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!

(Mentovics Éva: Újévi köszöntô)

Büszkék vagyunk és Tisztelettel Gratulálunk!

Sokszor sok helyen hangzik el a büszke Nagykovácsiak részérôl, hogy a településünk arról is nevezetes,
hogy a közösségünknek tagjai rendkívüli személyiségek is. Magam részérôl nagy öröm, hogy ez úton is
kifejezhetem Tiszteletemet Nagykovácsiban élô tudós emberek elôtt az Önkormányzat nevében!
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Kedves nagykovácsi lakosok !

A nagyközségben élô reformátusok 2007 óta
készültek arra az ünnepi alkalomra, amely 2012.
november 24-én Isten kegyelmébôl megtörtént:
felavathattuk az új templomot. Mintegy 650 fôs
vendégsereg örült velünk együtt annak, hogy a
gyülekezet életében az új esztendôvel együtt új
lehetôség is nyílt a lelki megerôsödésre és a
folyamatos épülésre. Az épületen belül a templom-
tér 220 fôs részében az 1800-as évekbôl, Svájcból
származó, szépen felújított padokat találunk. Az
emeleti részen 200 fô fér el. Ott található a karzat
helyei mellett az egészen kicsiny gyermekek
szobája, ahol vigyáznak rájuk, amíg a szülôk lenn
vannak az istentiszteleten.
A nyugati szárnyon 2 gyermek istentiszteleti helyi-
ség van. Nagy szükség van ezekre, mert a gyer-
mekek száma is örvendetesen megnôtt. A földszin-
ten található a gyülekezeti terem, ott tartjuk a
hétköznapi és hétvégi bibliaórákat. Két kicsiny hi-
vatali rész is van, a lelkésznek és a presbitereknek.
Kialakítottunk konyhát, raktárat és a könyv-
árusításnak is van külön helye.
Lesz egy „múzeum” fal, ahol az öreg templom ha-
rangja, fényképek és régi dokumentumok kapnak
majd helyet. Az épületet jó minôségben, jó
anyagokból sikerült felépíteni. 95%-ban saját, egy-
házi, gyülekezeti forrásokból, 5% pályázati pénz-
hez jutottunk hozzá, de ez a költségek elenyészô
része volt. Öntetett a gyülekezet harangot is, az
egyetlen megmaradt magyar ôrbottyáni mûhely-
ben készült  a 165 kg-os, D hangú harang. Nagyon
sokat segített a gyülekezet szinte minden tagja.
Késô estig dolgoztak presbiterek, hogy az emelet
burkolása elkészüljön és amikor hatodszorra
takarították végig az asszonyok az egész épületet,
akkor sem zúgolódtak. 

Alapvetôen istentiszteleti alkalmakra készült az
épület, de szeretnénk elôadásokat is tartani. Egy
alapítvány segítségével kapunk majd sípos or-
gonát, a tér nagyon alkalmas orgonakoncertek
tartására is. Mivel gyülekezet létszáma 250 fô fölé
nôtt, nagy szükség volt arra, mindennek megle-
gyen a maga helye. Ahogyan a megnyitón is el-
hangzott, az igazán nehéz munka most jön. Tovább
építeni a „lelki” házat. Egy keresztyén közösség
ugyanis nem azonos sem az egyesületi formával,
sem a sportkör, vagy épp a szakkör létformáival. A
sajátossága abban van, hogy nem magától jött
létre. Isten a semmibôl, igéje és Lelke által
gyülekezetet hív egybe, azt fenntartja és bölcsen
igazgatja. Ez erkölcsi rendet is jelent. Mivel a
gyülekezet autonóm, azaz Isten bölcsességét kérve
maga hozza meg döntéseit, így nem csak köte-
lességei, de jogai is vannak azoknak, akik a
gyülekezet tagjai. Hozhatnak erkölcsi kérdésekben
döntéseket, ami nem ítélkezést, hanem bizonyos
cselekedetek megítélését jelenti. Ez két különbözô
dolog. Ma olyan a világ, hogy felháborodik azon,
ha egy közösség az általa helyesnek tartott mérce
alapján döntést hoz, de nem vizsgálják meg annak
a döntésnek sem az okát, és nem kérdeznek rá az
indítékra sem. Ma mindenki úgy gondolja, hogy
joga van beleszólni mások életébe, miközben
azoknak, akik másképp gondolkoznak, nem adják
meg a jogot arra, hogy a saját maguk által
helyesnek tartott erkölcsi normák szerint határoz-
zák meg közösségük szabályait. Ez tipikusan az a
gondolkodás, amelynek semmi köze a keresztyén-
séghez. Isten igéje, a Biblia egyértelmûen és vilá-
gosan tanítja: bocsánatot az kap, aki bocsánatot
kér. A bûnök következményeivel, amit bárki, egy-
házon belül, vagy azon kívül elkövet, számolnia
kell. Azonnal, késôbb, vagy amikor majd számot
kell adnunk cselekedeteinkrôl. Jézus Krisztus azért
született meg és halt meg értünk, hogy az, akinek

kell a bûneire a bocsánat, Jézus érdeméért meg-
kaphassa azt. Minden másfajta felfogás, vélekedés
távol áll a keresztyén szellemiségtôl. Minekünk
pedig jogunkban áll a Biblia tanítása szerint gon-
dolkod- ni és eszerint meghozni döntéseinket. Ezt
elfogadják mások vagy nem, ezzel nem kell
foglalkoznunk. Viszont mindenki életét szívesen
alakítja szeretetével Isten, hogy az tisztuljon és
helyére kerüljenek a dolgok. Csak így kerüljük el
azt, hogy ne legyen se áldás, se békesség.

A templomszentelésre meghívtuk az újság segít-
ségével az egész faluközösséget. Mindenki maga
döntötte el, hogy eljön, vagy nem. Ha valaki ezzel
a meghívással nem élt, ne a gyülekezeten, és annak
vezetésén kérje számon a távolmaradást. Pál apos-
tol ezt írta a Filippiben élô keresztyén közös-
ségnek: „…egyet teszek: ami mögöttem van, azt
elfelejtve, ami pedig elôttem van, annak neki-
feszülve futok, egyenest a cél felé…” Fil. 3,14.  A
gyülekezet ezért november 24-én a múlt egy részét
is lezárta és többet bizonyos kérdésekkel nem
foglalkozik. 
A református közösség régi épületét pedig az
Önkormányzattal kötött szerzôdés szerint, 2013
elején térítésmenetesen átadjuk a kapott telek
részbeni ellenértékeként a faluközösség haszná-
latára. 

Szeretettel hívunk mindenkit a református új
templom gyülekezeti alkalmaira:
Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor. A
gyerekeknek saját gyermek istentiszteleti al-
kalmuk van, szintén 10.00 órai kezdéssel.
Vasárnap, 17.00 órától ifjúsági óra tizenévesek-
nek.

Szerdán 19.00 órától idôsebb fiataloknak van alka-
lom. Szerdán, 17.15- tôl tartjuk a konfirmációi
elôkészítôt. Csütörtökön 18.00-tól imaközösség,
1/2 7-tôl pedig bibliaóra van. 
Lehetséges lelkigondozói beszélgetés is, számosan
kerestek meg eddig is, egyéni, családi, házassági
kérdésekkel, örömükkel és gyászukkal is. Jézus
szavaival hívogatunk mindenkit:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok és terheket hordoztok és én békességet adok
nektek!”

Élve a lehetôséggel, kívánunk a falu közösségének,
a gyülekezet és annak vezetése nevében is, áldott,
békés új esztendôt!

Varga Róbert Barcza Szabolcs
lelkipásztor fôgondnok

Templomszentelés  Nagykovácsiban

Rekordszámú település vett részt 
az Európai Mobilitási Héten

Az önkormányzatok és civil szervezetek lelkes szervezômunkájának is köszönhetô, hogy az Európai
Mobilitási Hét idei magyarországi eseménysorozata minden korábbinál sikeresebben zajlott le – mond-
ta el Schváb Zoltán közlekedésért felelôs helyettes államtitkár 2012. december 11-én, Budapesten. A
szaktárca eredményeket összegzô szakmai konferenciáján elismeréseket adtak át a legjobban teljesítô
helyhatóságoknak és munkatársaiknak. 
Schváb Zoltán kifejtette: a nemzeti koordinációt végzô fejlesztési minisztérium támogatásával 2012-ben
ismét sikerült felülmúlni a korábbi évek rekordját. A tavalyi 105 településhez képest idén 112 regisztrált
önkormányzat csatlakozott az Európai Mobilitási Hét kezdeményezéshez. A nemzetközi összevetésben
ezzel Magyarország Ausztria, Spanyolország és Franciaország után a negyedik legjobb teljesítményt
nyújtotta.
A kiemelkedô munkát végzô helyhatóság képviselôjeként Nagykovácsi képviseletében átvehettem az
elismerô oklevelet helyettes államtitkár úrtól. Az idei év sikerét tekintve bizonyos, hogy 2013-ban is
csatlakozunk a mobilitás heti rendezvényekhez!

Fotó: Bartolf Ágnes
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December 11-én az Ügyrendi Bizottság 8,
ugyanezen a napon a Pénzügyi Bizottság 17
napirendi kérdésben hozott döntéseket.
A Képviselô-testület munkaterv szerinti ülésén 24
elôterjesztés tárgyalását követôen hozta meg
határozatait.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérôl szóló
rendeletét 5. alkalommal módosította, melynek
alapján a halmozott bevételi fôösszeg 2.075.420
ezer Ft, a halmozódás mentes bevételi fôösszeg
1.471.105 ezer Ft, a halmozott kiadási fôösszeg
2.075.420 ezer Ft, a halmozódás mentes kiadási
fôösszeg 1.471.105 ezer Ft-ban került elfogadásra.
Az önkormányzat általános céltartalékát 20.491
ezer Ft-ban, a mûködési céltartalékát 40.498 ezer
Ft-ban, a fejlesztési céltartalékát 182.455 ezer Ft-
ban határozta meg a testület.
A 2013. évi költségvetés végleges elfogadása kül-
sô körülményektôl függ, így elsôsorban az állami
költségvetés elfogadásától, amelyrôl a kormány
minden év decemberében dönt. A pontos számada-
tok – így az állami normatívák pontos ismeretéig –
az önkormányzatok átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletet alkotnak figyelembe véve az ehhez
szükséges hatásvizsgálatot is. A testület megalkot-
ta rendeletét és hozzájárult, hogy a 2013. gazdasá-
gi évre 10 millió Ft folyószámla hitelkeret szer-
zôdés megkötésre kerüljön.
Elfogadásra került az önkormányzat fenntar-
tásában mûködô intézmények élelmezési nyers-
anyagköltségeirôl és a fizetendô térítési díjakról
szóló rendeletünk átlagosan 5%-os inflációval szá-
molva.
Az Általános Iskola közétkeztetésének bizto-
sítására meghirdetett pályázat lezárult, ezt a szol-
gáltatást 2013. június 30-ig a korábbi szállító, a
Pensió 17 Vendéglátó Kft. látja el.
A Kispatak Óvoda magasabb rezsi költséggel biz-
tosítja ugyanezt a szolgáltatást, ezért itt az étkezési
térítési díjak magasabbak, ez érzékelhetô feszült-
séget okoz az intézményben dolgozók számára.
Ezért a testület úgy döntött, hogy az óvoda
élelmezésvezetôje által javasolt rezsiszámítási
térítési díjat veszi figyelembe azzal, hogy a
vonatkozó jogszabályok ismeretében késôbbiek-
ben a szükséges intézkedéseket megteszi. A
Polgármester Asszony ez ügyben személyes
egyeztetést folytatott és megoldási javaslatot tett
az intézmény vezetôjének és minden dolgozójá-
nak.
A Képviselô-testület több rendeletét módosította.
Változott a hivatali helyiségen kívüli és hivatali
munkaidôn túl történô házasságkötések sza-
bályairól, a közterület-használat engedélyezésével
és annak díjaival, fizetési módjával, a súlykorlá-
tozáshoz kötött behajtás rendjérôl szóló, ren-
deletek (ezekrôl külön részletes tájékoztatót
olvashatnak).
A módosításra kerültek az önkormányzati tulaj-
donú ingatlanok bérleti díjára vonatkozó, valamint
a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-vel kö-
tendô bérleti díjakról szóló határozatok szintén
módosításra kerültek.
Törvényi elôírásoknak megfelelôen a Képviselô-
testület ez év április 25-én megalkotta az érdekes
megfogalmazású – egyes tiltott, kirívóan közös-
ségellenes magatartásokról – szóló rendeletét,
amelyet törvényi felhívásra vissza is kellett vonni.
Az Államháztartási törvény kötelezi az önkor-
mányzatokat, hogy a különbözô tevékenységeit
szakfeladat számmal lássa el, alkosson errôl hatá-
rozatot, majd az Államkincstár felé küldje meg.
A képviselôk elfogadták az önkormányzat és in-
tézményeire vonatkozó Beszerzési Szabályzatot.
Ennek célja, hogy rögzítse az önkormányzat és in-
tézményei vonatkozásában – a közbeszerzési
értékhatár alatti - beszerzések elôkészítésének, pá-
lyázatok lefolytatásának, belsô ellenôrzésének
felelôsségi rendjét, az eljárásban részt vevô szemé-

lyek felelôsségi körét, az eljárás dokumentálási
rendjét a jogszabályoknak megfelelôen.
Elkészült és elfogadásra került az Öregiskola
Közösségi Ház és könyvtár jövô évi munkaterve.
Két beszámolót tekintett át és vitatott meg a
testület.
A 2012. évi belsô ellenôri jelentés részletesen vizs-
gálta a helyi adók kezelésének és cél szerinti fel-
használását a Polgármesteri Hivatalban. Azon
belül is, hogy az idôarányos teljesülések összhang-
ban vannak-e a költségvetéssel. Az adó kivetése,
beszedése, valamint a kintlévôségek tartalmának
vizsgálata történt meg a kiválasztott dokumen-
tumok tételes helyszíni ellenôrzése mellett.
Vizsgálatra került a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat gazdálkodásának ellenôrzése, a testületi
határozatok, támogatási szerzôdések, elszámolási
dokumentumok, számlamásolatok tételes
helyszíni ellenôrzése.
Megtörtént a mûködés, erôforrás gazdálkodás el-
lenôrzése a költségvetési szerveknél. A vizsgálat
célja volt annak megállapítása, hogy az önkor-
mányzat területén megfelelôen érvényesülnek-e a
költségvetési szervek gazdálkodásával kapcso-
latos elôírások, összhangban vannak-e a költ-
ségvetési rendelettel, az SZMSZ-el, valamint a
saját belsô szabályzataival.
Az Önkormányzat Építészeti-mûszaki Terv-
tanácsának elmúlt két évi beszámolóját az Ügyren-
di Bizottság által megkért részletesebb kiegészítést
követôen és a testületi ülésen megfogalmazott
kérdések megvitatása után a képviselôk elfo-
gadták. Megfogalmazódott, hogy a tervtanács
munkáját érintô rendelet módosítása szükséges.
Az Általános Iskola külsô sportpályájának
felújítására kiírt közbeszerzési pályázatunk ered-
ménytelenül zárult, ezért új pályázat kiírása szük-
séges.
A gyepmesteri feladatok ellátására szintén pá-
lyázatot ír ki az önkormányzat.
A határozatok végrehajtásának éves áttekintését
követôen néhány korábbi határozatát visszavonta a
testület, mert idôközben okafogyottá váltak.
Helyi vállalkozó háziorvos fióktelep bejegyzési
kérelme, valamint a Línum Alapítvány támogatási
szerzôdésének módosítását jóváhagyták a kép-
viselôk.
A Bursa Hungarica pályázat a felsôoktatásban ta-
nuló hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fia-
talok támogatására jött létre, amelyhez önkor-
mányzatunk minden évben csatlakozik. 2013. évre
22 Nagykovácsiban élô diák támogatásáról – a
személyiségi jogok figyelembe vételével – zárt
ülésen döntött a testület. 

Az elôzetes tárgyalásokat követôen a Budapesti
Közlekedési Központ Zrt-vel kötendô finan-
szírozási szerzôdés jóváhagyásra került 6,6%-os
térítési díj emelése mellett és a szerzôdés kizárólag
határozott idôtartamra, 2013. április 30. napjáig
köthetô meg a szolgáltatóval.
A lakosok érzékelhették, hogy BKK plusz egy új,
korszerû autóbuszt állított forgalomba, amely ezen
túl csúcsidôben közlekedik. További egyeztetések
tavasszal folytatódnak.
A Képviselô-testület a Pénzügyi Bizottság elôter-
jesztését elfogadva Bencsik Mónika polgár-
mesternek a településért végzett munkája elis-
meréseként 3 havi illetményének megfelelô jutal-
mat szavazott meg.
Az indítványok között: a polgármesteri és a jegy-
zôi tájékoztató részletezte az elmúlt évi pályáza-
tok, a közbeszerzési eljárások alakulását. A
kistérségi feladatellátás átalakulásának lehetô-
ségeirôl, a Budakeszi kistérséghez való csatla-
kozás lehetôségeirôl szóban számolt be a polgár-
mester.
A társadalmi vitára bocsátásról szóló rendelettel
kapcsolatos lakossági észrevételeket ismertette a
jegyzô.
A 2012. év munkájának összegzéseként fontosnak
tartom kiemelni hogy a Képviselô-testület döntései
meghatározóak voltak a település mindennapi
életében. Az önkormányzat kötelezô feladat-el-
látásán túl – a nehéz gazdasági helyzet és a szinte
naponta változó jogszabályi környezet ellenére
–végrehajtásra kerültek.
A tervezett beruházások többségében megvalósul-
tak, több pályázaton indultunk sikeresen. Költség-
vetésünk biztonságos és stabil volt, amely köszön-
hetô a fegyelmezett adó befizetéseknek a lakosság
részérôl.
Köszönet illeti meg polgármester asszonyt, jegyzô
asszonyt a határozatok pontos végrehajtásáért, a
polgármesteri hivatal munkatársait a döntések
elôkészítéséért, képviselô társaimat és a bizottsá-
gok tagjait a fegyelmezett és konstruktív
munkáért!

2012. évben a Képviselô-testület 17 alkalommal
ülésezett ebbôl 1 Közmeghallgatást tartott.
Az év során 185 Elôterjesztést

199 Határozatot
44 Rendeletet alkotott.

Sikeres és eredményes új esztendôt
kívánok minden Nagykovácsi Lakosnak!

Dékány Angella
alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról

Kötelezô az ebek chippel való jelölése!
2013. január 1-jétôl a 4 hónapnál idôsebb ebek csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve
tarthatók. Errôl a Kormány a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete határozott. 
A kutyák vagy bármely kedvtelésbôl tartott állat chippel történô ellátása az állattartó kötelessége
az állatorvos közremûködésével. A chip beadása hasonlóan történik, mint egy védôoltás beadása a bôr
alá. A kb. rizsszemnyi üvegbevonatú kapszula az állat és környezete egészségére semmilyen hatást nem
gyakorol, önmaga semmilyen jelet nem bocsát ki, csak a leolvasó készülék által kibocsátott hullámokat
veri vissza. A chip egy számsort tartalmaz, amihez a beültetést végzô állatorvos egy nemzetközi nyil-
vántartórendszerben rögzíti az állat adatait és a tulajdonos elérhetôségét.  Ez nagy segítséget fog jelen-
teni a mostanában mind gyakrabban elkóborolt állatok megtalálásában. 
Településünkön a gyepmesteri feladat ellátás jelenleg pályáztatás alatt van (a kistérség megszûnése mi-
att), de addig is chipbeültetés elvégzése javasolt, ugyanis a chippel ellátott kutyusok rövid idôn belül
visszakerülhetnek a gazdájukhoz. (A nyertes szolgáltató személyérôl késôbb tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot.)
Az önkormányzat akciót tervez a chip beültetésre ezért egyeztetést folytatunk a helyi állatorvosokkal
kedvezményes tarifa rendszer felállításáról. 
Kérem, figyeljék az erre vonatkozóan megjelenô felhívásainkat, vagy érdeklôdjenek a hivatalban! 

Tóthné Pataki Csilla jegyzô



� Adócsoport 06-26-389-327 

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

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

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

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

Tisztelt Adózók!
Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás esetén
az adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô
azonosítót, így elkerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezései szerint a
beazonosítatlan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön.
Tájékoztatjuk azon Adózókat, akikkel szemben behajtási eljárást kell
kezdeményeznünk nemfizetés miatt, hogy az Art. felhatalmazza az
adóhatóságot az adóhátralék behajtása érdekében a Bírósági végrehaj-
tásról szóló törvényben foglalt eszközök alkalmazására (inkasszó,
jövedelem letiltás… stb).  A behajtási eljárások 2013. évben is folytatód-
nak.
Amennyiben a behajtási cselekményeket szeretné megelôzni, úgy az
adócsoportnál tájékoztatást kaphat a behajtási eljárás menetérôl. Ha nem
áll rendelkezésére olyan összeg, amivel tartozását kiegyenlítse, úgy for-
duljon részletfizetési-, vagy halasztási kérelemmel az adóhatósághoz. 
2013. évben változik az idegenforgalmi adó mértéke: 300 Ft/nap/fô.
Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás még, hogy az idegenfor-
galmi adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadó-
nak kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet
vagy bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
A változások miatt bevallási kötelezettség terheli az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk, ill. a honlapról letölthetôk.
Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén,
egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi adó
kötelezettsége van, melyet a szállásadó szed be és fizeti meg az Önkor-
mányzat adófolyószámlájára. Amennyiben az adó levonását a szállásadó
elmulasztotta befizetni, úgy azt akkor is meg kell fizetnie az Önkor-
mányzat számlájára.
Változás történt 2013. évben az építményadóban is: nyugdíjasok ked-
vezményben részesülhetnek, amennyiben a rendeletben foglalt
feltételeknek megfelelnek.
2013. januártól benyújtható bevallást kiegészítô nyomtatványon lehet
igényelni a kedvezményt a szükséges igazolások csatolásával. 

Általános tájékoztatás: adózással kapcsolatos minden változást még
akkor is, ha Hivatalon belül be is lett jelentve az adóhatósághoz a rend-
szeresített nyomtatványon az ART rendelkezése szerint a változást
követô 15 napon belül be kell jelenteni.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000 Ft, más adózó esetében 500 000 Ft-ig
terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki igazolja,
hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócsoport részére
ezt nem nyújtotta be.

Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelentési
kötelezettség a  helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell benyúj-
tani a tulajdonosnak.

� Igazgatási Osztály

Osztályvezetô: dr. Halmosi-Rokaj Odett, igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit, 104 mellék; nepesseg@nagykovacsi.hu 
Kovács Györgyné, 128 mellék; ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 120 mellék; zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

BURSA PÁLYÁZAT TÁJÉKOZTATÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a
2012. december 13. napján megtartott képviselô-testületi ülésen döntött a
hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók számára kiírt 
BURSA HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójára benyújtott pályázatokról és meghatározták a támo-
gatások összegét. 
A 199/2012. (XII.13.) számú Kt. határozat alapján valamennyi pályázó
részesül ösztöndíj támogatásban a pályázók szociális helyzetének fi-
gyelembe-vételével   4.000–10.000 Ft-ig terjedô  havi  juttatás for-
májában.
Felsôfokú tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

BEHAJTÁSI ENGEDÉLYEKET ÉRINTÔ VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a helyi lakosokat, építtetôket és vállalkozókat, hogy 2013.
január 1-jétôl változtak súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjérôl szóló
30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendeletben meghatározott behajtási engedé-
lyek díjtételei. Külön említést érdemel, hogy ugyan a tonnák után fize-
tendô korábbi díjtétel az inflációnak megfelelôen kb. 5%-ot emelkedett, az
éves engedély díja azonban jelentôsen lecsökkent.
A közúti behajtási engedélyhez kapcsolódó térítési díj táblázat:

Idôtartam Díj a jelzôtáblán meghatározott
össztömeghatár feletti gépjármûvek esetén
megkezdett tonnánként

1 nap 370 Ft
1 hónap 7.400 Ft
1 év 40.000 Ft/gépjármû

(30 tonna össztömeg felett további 
20.000 Ft/gépjármû)

VÁLTOZÁSOK A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATBAN
A decemberi Képviselô-testületi ülésen módosításra került a közterület-
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület
használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, és an-
nak szabályairól szóló 12/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet is. 
A rendeletbe két új szabályozás került be, illetve módosultak a közterület-
használat esetén fizetendô díjtételek is.

1.) Egyrészt lehetôség van virágládák elhelyezésére az ingatlanok elôtti
közterületen, ennek részletes szabályait a rendelet tartalmazza:
„15/A. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni a közterületre kihelye-
zett mobil virágládák esetében, azonban azok kihelyezését megelôzôen
hatósági engedélyezés végett helyszíni fotóval és kézzel készített váz-
rajzzal ellátott kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Az en-
gedélyt – a fôépítész állásfoglalásának kikérése után – a polgármester ad-
ja meg az alábbiak figyelembevételével:
a) a virágládák a parkolási lehetôséget nem vonhatják el, a hókotrást és a
gyalogos és gépjármûforgalmat nem akadályozhatják, és
b) a virágládák a Nagyszénás kert és Kálváriakert területeken a megter-
vezett, de még el nem készült járdák területigényét nem érinthetik, és
c) a virágládák elbonthatóak és áthelyezhetôek, és
d) a virágládák elsôdlegesen természetes anyagúak (pl: fa, cserép, fara-
gott kô), és
e) a virágládának a település- és utcaképpel összhangban kell, hogy áll-
janak.”

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
www.nagykovacsi.hu � telefon: 06-26-389-566

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

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

Ügyfélszolgálat: Dávidné Tóth Edit 103 mellék, nepesseg@nagykovacsi.hu
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2.) Másrészt a rendelet alapján tilos komposztáló ládákat a közterületre
kihelyezni: 
„15. § 13) A közterületen nem helyezhetôek el semmiféle komposzt-
tároló-, komposztáló- és „two in one” (komposztáló és virágláda egyben)
ládák és azokra közterületi engedély sem váltható ki.”
3.) Végül az inflációs rátának megfelelôen 5%-os emelés történt a
díjtételek vonatkozásában, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

A közterület-használat célja Díjak

a) A közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 
(portál), kirakatszekrény, üzleti védôtetô (elôtetô), 
ernyôszerkezet, egyéb – nem önálló – 
hirdetô-berendezés, cég- és címtábla elhelyezése 610,- Ft/m2/hó

b) Árusító fülke, árusító pavilon, büfé kocsi ideiglenes 
közterületi elhelyezése 1.280,- Ft/ m2/nap

c) Önálló hirdetô berendezések, reklámtáblák, hirdetô
oszlopok, árubemutató vitrinek közterületi elhelyezése 16.540,- Ft/m2/év

d) Építési munkával kapcsolatos állvány, építôanyag, 
mobil WC, sitt illetve építési törmelék konténerben 
történô közterületi tárolása. 190,- Ft/m2/hét

Minimum: 1.000,- Ft
d) 72 órát meg nem haladó közterület-használat 10 m2

alapterületig csak bejelentés köteles. A bejelentést 
az igénybevétel megkezdése elôtti munkanapon 
kell megtenni formanyomtatványon. ingyenes

e) Kiállítás, alkalmi vásár rendezése 370,- Ft/m2/nap
f) Vendéglátó-ipari elôkert és vendéglôk, kereskedelmi 

és szórakoztató egységek, intézmények által elfoglalt 
közterület igénybevétele 620,- Ft/m2/hó

g) Cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos
tevékenységre, mozgó vidámpark 145,- Ft/m2/nap

h) Üzleti rakodás céljára – reggel 6 óra és este 22 óra 
között – igénybevett közterület használatáért 315,- Ft/m2/nap

i) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges 
közterület igénybevétele (kivéve helyi közérdekû 
televíziós és filmfelvételeket) 189.000,- Ft/nap

j) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges 
technikai terület igénybevétele (kivéve helyi közérdekû 
televíziós és filmfelvételeket) 138.600,- Ft/nap

k) Idényjellegû árusítás 370,-  Ft/m2/nap
l) Közhasználatra még át nem adott közterületnek 

ideiglenes használata 230,- Ft/m2/nap
m)Közmûbekötéssel kapcsolatos közterület- bontás során 

igénybevett közterület használata (48 óráig ingyenes) 3.015,- Ft/nap
n) Építkezéssel összefüggô lakókocsi, 

lakókonténer kihelyezése 2.425,- Ft/m2/hó
o) Reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre 

közterület igénybevétele 410,- Ft/m2/nap
p) Egyéb igénybevétel Egyedi elbírálás

alapján
q) Mozgóárusítás céljából közterület igénybevétele 

- tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs árusításra: 1.260,- Ft/nap 
- hûtôkocsiból fagyasztott termékekre: 3.150,- Ft/nap

� Önkormányzati Osztály

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

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

� Pénzügyi Csoport

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

� Titkárság
Fábos Éva 105 mellék

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 vasárnap, hétfôn.) A
felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô.
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Bencsik Mónika polgármester fogadó órája 
minden hónap elsô hétfôje 14.00–17.30 óráig

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

Tóthné Pataki Csilla jegyzô 
minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad 13.00–17.30 óráig. 

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon 
bejelentkezni a titkárságon.

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

FOGADÓ ÓRA

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

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje:

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

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT. 
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

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

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

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

TIGÁZ TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Energia Hivatal 688/2010. számú határozatá-
val módosította a Tigáz Zrt., mint Kereskedelmi engedélyes Garantált
Szolgáltatásokra vonatkozó szabályozását. Engedje meg, hogy a hivatkozott
rendelet kapcsán az alábbiakról tájékoztassuk.

A TIGÁZ Zrt., mint Kereskedelmi engedélyes Garantált Szolgáltatásai:
1. Információadás dokumentált megkeresésre:
A földgázenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált Felhasználói megke-
resés esetén a beérkezéstôl számított 15 napon belül az Engedélyes érdemben
választ ad. 
2. Visszatérítés téves számlázás esetén:
Az Engedélyes a számlakifogás jogosságának megállapítását követôen 8
napon belül a Felhasználó fizetési módjának megfelelôen a túlfizetést vissza-
téríti. 
3. A Felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése:
A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlô rendezését követôen az
Engedélyes a tudomásszerzéstôl számítva: 

- lakossági fogyasztó esetén 24 órán belül, 
- egyéb Felhasználó esetében egy munkanapon belül, 

kezdeményezi a területileg illetékes Elosztói engedélyesnél a visszakap-
csolást. 
4. Nem jogszerû kikapcsolás:
Nem jogszerû kikapcsolás esetén az Engedélyes kötbért fizet.

Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a kötbér kifizetés módja
- A 2., 3. és 4., pontok esetében 2012. január 1-jétôl automatikus. 
- Az 1. pont esetében felhasználói igénybejelentésre, 2013. január 1-jétôl au-

tomatikus. 
A TIGÁZ Zrt., mint Kereskedelmi engedélyes lakossági és üzleti ügyfelei
számára nyújtott Garantált Szolgáltatásaira vonatkozó, részletes elôírásokat
megtalálja földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatunk 6. számú függelékében.
Köszönjük, hogy tájékoztatásunkat áttekintette, bízunk benne, hogy szolgál-
tatásunkkal a jövôben is elégedett lesz.
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2. § (1) A helyi önkormányzás a település, vala-
mint a megye választópolgárai közösségének joga,
melynek során érvényre jut az állampolgári
felelôsségérzet, kibontakozik az alkotó együtt-
mûködés a helyi közösségen belül.
(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben
demokratikus módon, széles körû nyilvánosságot
teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakara-
tot.
3. § (1) A helyi önkormányzás joga a települések
(települési önkormányzatok) és a megyék (területi
önkormányzatok) választópolgárainak közösségét
illeti meg.
(2) Települési önkormányzatok a községekben, a
városokban, járásszékhely városokban, megyei
jogú városokban és a fôvárosi kerületekben
mûködnek.
(3) A fôvárosi önkormányzat települési és területi
önkormányzat.
(4) A választópolgárok választott képviselôik útján
és a helyi népszavazáson történô részvételükkel
gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi
jogaikat.
4. § A helyi közügyek alapvetôen a lakosság köz-
szolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a
helyi önkormányzás és a lakossággal való együtt-
mûködés szervezeti, személyi és anyagi feltételei-
nek megteremtéséhez kapcsolódnak.
5. § A helyi önkormányzatok által ellátott, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített fe-
ladat- és hatáskörök jogszerû gyakorlása alkot-
mánybírósági és bírósági védelemben részesül.
6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása so-
rán:
a) támogatja a lakosság önszervezôdô közössé-
geit, együttmûködik e közösségekkel, biztosítja a
helyi közügyekben való széles körû állampolgári
részvételt;
b) erôsíti a település önfenntartó képességét,
feltárja lehetôségeit és hasznosítja saját erôforrá-
sait;
c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – tör-
vény felhatalmazása alapján – rendeletében
feltételekhez kötheti.
7. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j)
pontja szerint megkeresett szerv a helyi önkor-
mányzat megkeresésére harminc napon belül
érdemben köteles válaszolni.
(2) Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy
az intézkedés nem a megkeresett szerv hatás-
körébe tartozik, az köteles a megkeresést nyolc
napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkezô
szervhez és errôl a megkeresô helyi önkormányza-
tot egyidejûleg tájékoztatni.
8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkor-
mányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre há-
ruló terheket, képességeik és lehetôségeik szerint
hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés
alapvetô szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselô-testülete ren-
deletében meghatározhatja az (1) bekezdésben
foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk
jogkövetkezményeit.
9. § Az e törvényben meghatározott jogokat jóhi-
szemûen, a kölcsönös együttmûködés elvét figye-
lembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek meg-
felelôen kell gyakorolni.

A fentieken túlmenôen a 158. §-ból álló törvény
további jelentôs változásokat léptet hatályba,
melybôl kiemelném, hogy a jelenlegi polgármes-
teri hivatalt mûködtetô önkormányzat – ha
törvényi rendelkezések alapján nem kötelezett

közös önkormányzati hivatal kialakítására – önál-
ló polgármesteri hivatalként tovább mûköd-
tetheti hivatalát. E kapcsán ki kell térni arra a
változásra is, mely szerint a jegyzô kinevezé-
sének joga egy személyben a polgármestert il-
leti meg. Az Mötv. 146/C. § 1) bekezdése rugal-
mas szabályozást alkalmazva, lehetôséget biztosít
az önkormányzat polgármesterének, hogy a pol-
gármesteri hivatal jegyzôjét pályázat kiírása
nélkül tovább foglakoztassa.  A státusz átalakul a
munkáltató személyében bekövetkezett változás
miatt (korábban a Képviselô-testület volt a
munkáltató) és vezetôi munkakörnek minôsül a
továbbiakban, így a kinevezésre vonatkozó doku-
mentumokat szükséges az én esetemben módosí-
tani. 

Remeteszôlôs Polgármesterének szóbeli tájékoz-
tatása alapján a községük önkormányzata nem
élt a Nagykovácsi Önkormányzat által felajánlott
együttmûködéssel és más településekkel, Telkivel
és Budajenôvel létesít közös önkormányzati hi-
vatalt.    

Építésügyi igazgatással összefüggô változások:
Az építésüggyel összefüggô egyes kormányren-
deletek módosításáról szóló 322/2012. (XI.16.)
Kormányrendelettel módosított 343/2006.
(XII.23.) Kormányrendelet alapján az elsôfokú
építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános
építésügyi hatóságként az építmények és építési
tevékenységek tekintetében a járásszékhely –
Budakeszi – település önkormányzat jegyzôjét
jelölte ki. Ez a módosítás tartalmazza az ún.
Építésügyi Szolgálati Pont meghatározást és an-
nak feladatát, mely szerint Nagykovácsi is ellát
építésügyi szolgáltatási feladatokat. Ezen belül: 
- információt szolgáltat az állampolgárok részére

az építésügyi hatósági ügyintézésük elôsegítése
érdekében;

- átveszi az építésügyi feladatok intézéséhez szük-
séges kérelmeket, a hiánypótlásokat, nyilatkoza-
tokat, majd továbbítja az eljáró hatóság felé, biz-
tosítja az ÉTDR-be való feltöltést; 

- biztosítja az építésügyi hatósági eljárás ille-
tékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási
díjak befizetésének lehetôségét.  

A fentiek alapján a hivatalban eddig foglalkozta-
tott két építéshatósági kolleganô munkaviszonya
megszûnt. Tóthné Halász Hedvig a továbbiakban
a Budakeszi Építéshatósági Osztály munkatársa
lesz, feladatáról és elérhetôségérôl a késôbbiekben
adunk tájékoztatást. 

2012. január 2-tól a Nagykovácsi Polgármesteri
Hivatal 9. számú irodája (korábban igazgatási iro-
da) ad helyet a Pest megyei Kormányhivatal
Budakeszi Járási Hivatala Nagykovácsi Kiren-
deltségének. 
A kirendeltségen dolgozó kollegák: Ferencz
Andrásné, Horváth Tamara és Kézi Magdolna.
A munkatársak többek között az alábbi ügyben 
fogadják az ügyfeleket:
- normatív ápolási díj iránti támogatási kérelmek,
- idôskorúak járadéka, 
- otthonteremtési támogatás, 
- gyermektartásdíjak megelôzése,
- alanyi jogon járó közgyógyellátás megállapítása,
- letelepedéshez nyújtott támogatások, 
- menekültügyek, 
- lakcímnyilvántartás, 
- mozgásában korlátozottak személyek parkolási

engedélye, 
- gyámhivatali ügyek, védelembevétel, 
- szabálysértési hatósági feladatok, 
- veszélyes ebek nyilvántartása, tartásának enge-

délyezése.
Az elérhetôségek:
Ferencz Andrásné 26/389-566/120 

szocigazgatas@nagykovacsi.hu 
Horvath Tamara 26/389-566/101 

horvath.igazgatas@nagykovacsi.hu
Kézi Magdolna 26/389-566/104

kezi.penzugy@nagykovacsi.hu
Az ügyintézôk részletes feladatairól és munka-
rendjükrôl folyamatosan adunk majd tájékozta-
tást. 

A fenti változások miatt a Képviselô-testület
várhatóan a január 31-i ülésén tárgyalja a
Polgármesteri Hivatal új Ügyrendjét és Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát. 
Kérdéseikkel, észrevételeikkel továbbra is fordul-
janak hozzánk bizalommal. 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében is
kívánok mindenkinek a változásoktól teljes,

reménnyel teli Boldog Új Esztendôt!

Tóthné Pataki Csilla jegyzô

Tájékoztató 
a Polgármesteri Hivatalban történô változásokról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) alapvetô rendelkezései 2013. január 1-jétôl lépnek hatályba. 

Tájékoztatás hó és síkosságmentesítésrôl
Tisztelt Lakosok!
Az érvényben lévô jogszabályok szerint az ingatlantulajdonos, illetve használó köteles
gondoskodni az ingatlan mellett lévô járda síkosság-mentesítésérôl és a hó
eltakarításáról. 
Fontos, hogy az ingatlantulajdonosok tisztában legyenek azzal, hogy ôk felelnek az eset-
leges károkért, ha elmulasztják a síkosság-mentesítést vagy a tetôszerkezetek rendben
tartását, ugyanis a tetôkrôl gyakran nagy mennyiségû hó, illetve nagyobb jégcsapok is
leeshetnek, valamint a lesodort cserepek és a csúszós járda miatt is sok baleset történ-
het.
Havazások alkalmával a településen a közutakat hókotróval és csúszás-mentesítô anyag
szórásával tartatja az Önkormányzat rendben.
Kérnék minden autóst, hogy amennyiben lehetôségeik engedik az ingatlanokra
parkoljanak be! 
Amennyiben ez nem lehetséges – olyan helyen helyezzék el a jármûvüket a
közterületeken, ahol a hó eltakarítást nem akadályozzák. 
Segítségüket elôre is köszönöm! 

Nagykovácsi, 2012. december 6.
Üdvözlettel:

Tóthné Pataki Csilla 
jegyzô
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Szja 1% 
A beteg gyerekek és az állatvédelem kapta 

a legtöbb felajánlást 
a közép-magyarországi régióban

Valamivel több, mint 4 milliárd forint gyûlt össze a személyi jövedele-
madó 1%-ának felajánlásaiból a közép-magyarországi régióban; az
összegen 9525 alapítvány és civil szervezet osztozik. A budapestiek elsô-
sorban a beteg gyerekek, a Pest megyeiek a gondozásra szoruló állatok
megsegítését tartották szem elôtt.

A közép-magyarországi régió magánszemélyei az idén 4 milliárd 107 millió
forintot ajánlottak fel személyi jövedelemadójukból, hogy azzal mintegy
tízezer társadalmi és civil szervezet munkáját segítsék. A képzeletbeli régiós
toplista elsô tíz helyezettje között beteg gyerekeket segítô alapítványokat,
gyermekmentô szolgálatokat, valamint állatotthonokat találunk. 
A legmagasabb összegû felajánlásban egy daganatos gyerekekkel foglalkozó
alapítvány részesült. Számukra közel 323 milliót utalt ki a NAV Közép-
magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága.
A budapesti magánszemélyek összesen 6343 alapítvány és egyéb társadalmi
szervezet részére 3 milliárd 508 millió forintot ajánlottak fel. Ezzel az
összeggel jellemzôen a beteg gyerekek ellátását, gondozását, életminôségük
javítását szolgáló civil szervezetek karitatív tevékenységét segítik. A Pest
megyeiek 3182 kedvezményezett részére rendelkeztek adójuk 1%-ról, össze-
sen 599 millió forint összegben. Ôk elsôsorban az állat- és természetvédelmet
támogatták.
A NAV közép-magyarországi adóigazgatóságai már valamivel több, mint 4
milliárd forintot kiutaltak a kedvezményezetteknek, amely felhasználásáról
2014. május 31-ig kell elszámolniuk a társadalmi és civil szervezeteknek.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Közép-magyarországi Regionális

Adó Fôigazgatósága 

További információ: Németh Gabriella, szakmai tanácsadó, szóvivô
Tel.: 30/627-6768 E-mail: nemeth.gabriella@nav.gov.hu

Hogyan adózunk ingóságaink
értékesítése után? 

Az utóbbi idôben sok magánszemély kereste meg a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigaz-
gatóságát azzal a kérdéssel: kell-e adózniuk ingóságaik értékesítésébôl
származó jövedelmük után, s ha igen, milyen szabályok szerint? Az aláb-
biakban ezekre a kérdésekre adunk válaszokat. 

Mi tekinthetô ingó dolognak, és ki értékesíthet ingóságot? 
Ingónak számít minden olyan dolog, ami nem minôsül ingatlannak. Ez alól a
szabály alól a fizetôeszköz, az értékpapír és a lábon álló (betakarítatlan) ter-
més, termény képez kivételt. Ingóság tehát például a könyv, a bútor, a
ruhanemû, a különbözô használati tárgyak, mûszaki cikk, gépjármû, házi ter-
mények (gyümölcs, zöldség, virág) [Szja tv. 3. § 30. pont] Gyakorlatilag bár-
ki eladásra kínálhatja megunt, vagy már feleslegessé vált ingó dolgait. 

Hogyan kell az adó alapját megállapítani, azaz mi tekinthetô
jövedelemnek? 
Rövid képlettel: Jövedelem = bevétel (pl. eladási ár) – költség (megszerzésre
fordított összeg számlával, nyugtával stb. igazolt összege, eladással kapcso-
latos igazolt költségek, értéknövelô beruházás). Amennyiben a megszerzésre
fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a számít jöve-
delemnek. 
Használt vagyontárgyak értékesítésekor elôfordulhat, hogy a bevétel nem éri
el a megszerzésre igazolhatóan fordított összeget (vagyis azt az árat, amin a
tárgyat eredetileg megvásárolták), így jövedelem nem keletkezik. 
Hogyan alakul az adókötelezettség? 
– Amennyiben az ingóságok értékesítésébôl szerzett bevétel egy adóéven
belül nem haladja meg a 600.000,– Ft-ot, akkor a magánszemélynek erre
vonatkozóan sem bevallási, sem adófizetési kötelezettsége nincs.
– 600.000,– Ft-ot meghaladó bevétel esetén azonban már be kell vallani a
tevékenységbôl származó jövedelmet és meg kell állapítani annak 16%-os
adókulccsal számított adóját. A számított adókötelezettségbôl csak a
32.000,– Ft-ot meghaladó részt kell megfizetni, mert a jogszabály 200.000,–
Ft-os jövedelemig adómentességet biztosít. [Szja tv. 58. § (7) és (9) bekezdés]
(Példa) A magánszemély 2012-ben nem gazdasági tevékenység keretében in-
gót értékesített, amibôl 700.000 Ft bevétele lett. Az értékesítéssel összefüg-
gésben 50.000 Ft igazolt költsége keletkezett. A jövedelmet az összes bevétel
után kell megállapítani, mivel az meghaladta a 600.000 Ft-os adómentes
bevételi értékhatárt. 
Bevétel 700.000 Ft 
Költség 50.000 Ft
Jövedelem (bevétel-költség) 650.000 Ft (1253-as bevallásban feltüntetendô) 
Adó (16 százalék) 104.000 Ft 
Fizetendô adó (jövedelem adója – 32.000 forint) 72.000 Ft 
Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 
Adózott jövedelem 578.000 Ft 

Külön adózó jövedelem vagy önálló tevékenységbôl származó
jövedelem? 
Az adókötelezettség szempontjából lényeges körülmény, hogy a magán-
személy értékesítési tevékenysége az Szja. törvény értelmében gazdasági
tevékenységnek tekinthetô-e vagy sem. 
Abban az esetben, ha az ingó értékesítése gazdasági tevékenységnek minôsül,
akkor a jövedelmet ugyan az ingó értékesítésre vonatkozó szabályok alapján
kell megállapítani, de önálló tevékenységbôl származó jövedelemként vá-
lik adókötelessé. 
Amennyiben a magánszemély ingó értékesítése nem minôsül gazdasági
tevékenységnek, akkor az abból származó jövedelmét külön adózó jövede-
lemként kell figyelembe venni. 
(Példa) Egy gyesen levô anyuka adószámot vált ki, hogy rendszeresen eladja
gyermeke kinôtt ruháit, régebbi játékait, valamint egyéb baba holmiját. Ez a
tevékenység ugyan gazdasági tevékenységnek minôsül, de nem keletkezik
adóköteles jövedelme, ha az adóévben az ebbôl származó összes bevétele nem
haladja meg a 600.000 forintot.) 
Fontos kiemelni, hogy ha a magánszemély rendszeresen saját maga által
készített termékeket (pl. süteményt, tésztát, lekvárt, ékszereket, ajándéktár-
gyakat, stb.) értékesít, akkor ez a tevékenysége az szja szempontjából – az
áfában választott adózási módtól függetlenül – minden esetben önálló
tevékenységnek minôsül, és az adókötelezettséget is az önálló tevékenységre
vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni. Az önálló tevékenységhez
adószám kiváltása szükséges, és a tevékenység megkezdését is be kell jelen-
teni az adóhatóságnak (a 12T101 jelû nyomtatványon). 
(Az önálló tevékenységrôl és az abból származó jövedelem adózásáról a 2.
számú információs füzet tartalmaz részletes információkat, mely a
www.nav.gov.hu oldal „Információs füzetek” menüjében érhetô el.)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága 

K Ö Z L E M É N Y

Segítség bajba jutott 
hiteleseknek 

és eladósodott családoknak
- ha belekerült az adósságcsapdába,  
- ha nem tudja fizetni hiteleit,  
- ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön

ellen
- ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, 
- ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 
- ha jogi képviseletre van szüksége:

vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat 
az új kormányzati intézkedésekrôl, az Eszközkezelôrôl

és az adósság mérséklési lehetôségekrôl.

Banki elszámolások szakirányú ellenôrzése.
Pertársaság  „a tiszta lappal történô kezdés”  érdekében

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk
+36-70-253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Elfajult vita
2012. december 18-án, 16:00 óra körüli idôben Nagykovácsi területén egy kisbolt elôt-
ti parkolóban két féri összeszólalkozott egy közlekedési helyzeten.
Az egyik férfi nehezményezte, hogy a másik egy pénzszállító cég autójával a
parkolóban keresztben állva várakozik, és ô nem tud leparkolni.
A szóváltásnak a vége odáig fajult, hogy a pénzszállító cég alkalmazottja a szolgálati
fegyverét felmutatva tanúsította az elfoglalt helyét.
A parkolási szituációs vitát kiváltó fél a fegyvert látva megijedt, azt hitte, hogy a biz-
tonsági szolgálat munkatársa le fogja lôni.
A helyszínre érkezô rendôrjárôrök kiérkezésével a részes felek végül lenyugodtak, jo-
gi felvilágosításban részesültek. Feljelentéssel nem éltek.
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MESEMONDÓ VERSENY

Hagyományainkhoz híven idén novemberben is
megrendeztük az alsó tagozatosok mesemondó
versenyét. Ebben az évben is nagy lelkesedéssel
készültek a gyerekek erre az alkalomra. Ünneplô-
ruhába bújva, nagy izgalommal várták, hogy
mikor mondhatják el kedvenc meséjüket az
egybegyûlteknek.
Az 50 jelentkezôt két idôpontban hallgathatta meg
a négy-öt fôbôl álló zsûri és a meseszeretô közön-
ség. November 27-én délután az elsô és második
osztályosok, míg 29-én a harmadik és negyedik
osztályosok mérhették össze tudásukat. A kis-
diákok mindkét alkalommal elkalauzoltak ben-
nünket a mesék csodálatos világába, ami felü-
dülést jelentett gyermeknek, felnôttnek egyaránt.
A verseny eredményei a következôk:

1. OSZTÁLY
I. Simon Zselyke 1. a

II. Bakó Boglárka 1. b
III. Viczián Máté 1. a
III. Ott Hanna 1. c
IV. Seregély Botond 1. a

2. OSZTÁLY
I. Bacsó Nándor 2. b

II. Vajdics Fanni 2. a
II. Stefán Lilla 2. b

III. Kôvári Melinda 2. b
III. Szegedi Gyöngyi 2. c
IV. Stefán Rita 2. c

3. OSZTÁLY
I. Tory Anna 3. b
I. Kiss Péter 3. b

II. Bertalan Tamás 3. a
III. Láng Borbál 3. b

4. OSZTÁLY
I. Kovács Réka 4. c

II. Kis Bence 4. c
III. Géró Csenge 4. c
III. Várai Zita 4. a
III. Horgas Johanna 4. a
IV. Szász Attila 4. b

Bokor Rózsa
alsótagozatos munkaközösség-vezetô

FOCI, FOCI, FOCI

December 7-én, Budaörsön voltunk a Kispályás
Teremfoci Diákolimpia körzeti versenyén. 6 isko-
la vett részt a versenyen, akik 2 csoportban fociz-
tak a továbbjutásért.
Az elején csapatunk nem tudott felpörögni és nem
volt jó az összjátékunk, így kikaptunk.  A második
meccsen fegyelmezettebben játszott a csapat és
végül nagy küzdelemben nyertünk. Így a legjobb
négybe jutottunk. Egy erôs csapat ellen játszot-
tunk a döntôbe jutásért, és igen jól tartottuk ma-
gunkat, de egy potya gól miatt kijöttünk a ritmus-
ból és végül kikaptunk. Nem játszottunk a har-
madik helyért, mert nem volt több idô, de így is
harmadikok lettünk, ami szerintem jó eredmény.
A csapat tagjai: Baráth Gábor 5.b, Becze Dániel
6.b, Czenner Zoltán 8.a, Farkas Marcell 8.a,
Forgács Bendegúz 7., Forgács Zsombor 8.a,
Golda András 5.b, Kálmán Áron 8.b, Ladányi
Bendegúz 8.a, Molnár Csaba 8.b.

Ladányi Bendegúz 8.a

ISMÉT BÜSZKÉLKEDHETÜNK

2012. november 12-én, a Nagykovácsi Általános
Iskola 11 tanulója a KockaKobak Országos
Matematikaversenyen vett részt. Ezt a versenyt
ebben az évben rendezték meg elôször, így is év-
folyamonként közel 300 indulója volt. A verseny
különlegessége még, hogy a KockaKobak díjat
Somogyi Emese, Nagykovácsiban élô szobrász-
mûvész tervezte.
Eredményeink: 
5. osztály

2. Földesi András János  5.a 64 pont
68. Nagy Márton  5.a 43 pont
99. Földvári Zoárd 5.b 38 pont

136. Gyôrffy Emese 5.a 35 pont
202. Szabó Bence 5.a 27 pont

6. osztály
13. Tory Eszter 6.a 51 pont
23. Vajay Mónika 6.a 48 pont
42. Várai Tünde Lilla 6.a 46 pont
69. Kovács Hunor Bendeguz 6.b 42 pont

8.osztály
40. Éliás Gergely 8.b 44 pont

104. Faragó Teodóra 8.a 29 pont

Iskolánk büszkesége Földesi András, és felkészítô
tanára meghívást kapott a Papp László
Sportarénába rendezett ünnepélyes eredményhir-
detésre. Nagy izgalmak közepette derült ki, hogy
András országos 2. helyezést ért el évfolyamában. 
Gratulálunk Neki is és minden versenyzônek, csak
így tovább!!! 

BOZSIK TORNA U7

Egy évvel ezelôtt indultunk elôször U7-es csapat-
tal Bozsik tornán. A nehéz kezdés után, sok-sok
edzésnek köszönhetôen mára komoly ered-
ményeket ért el a csapat – az ôszi szezonban volt
olyan forduló, ahol, ugyan az eredményeket nem
jegyzik, kimagaslóan, minden meccset megnyerve
távoztunk.
Bár az U7-es korosztályban ritka az igazolt
sportoló (jelenleg nálunk is a 20 edzésre járó fo-
cistából 6 igazolt), tavasszal létszámuk megkét-
szerezôdhet, mivel óriási fejlôdés figyelhetô meg
a gyerekeken.

A csapat tagjai: Lódi Mátyás, Balogh Levente,
Géró Márton, Gelley Zsigmond, Láng Mihály

A csapat tagjai: Lódi Mátyás, Gelley Zsigmond,
Balogh Levente, Láng Mihály, Galántai Márk,
Géró Márton

Köszönet a gyerekek kitartó egész éves
munkájáért és a szülôk támogatásáért! 
Hajrá NUSE!

Lukátsyné A. Diana, Lukátsy Máté

Világnap, idôszak: „a Tél”
Egységes félévi értékelés, félévi felmérések (alsó,
felsô tagozat)
Kazinczy szépolvasási verseny alsó- felsô tagozat
Kazinczy verseny területi fordulója
Félévi osztályozó értekezlet
I. félév vége: január 11.
Félévi értesítôk kiosztása: január 18.
Szülôi értekezletek hete: 21-25.
Csoportközi foglalkozás („A tél” rajzpályázat)

ISADORA SIKER !

A Nagykovácsi Isadora Tánccsoport elôször indult el a tíz éve megrendezésre kerülô, Zuglói
Nemzetközi Táncversenyen.
A több mint 1500 versenyzô között induló csapat kategóriája aranyérmét a Boleró, bronzérmét
pedig a Flamenco koreográfiával nyerte el. Az est megkoronázásaképpen az Országos Bajnoki
címet is megérdemelten hozták el Nagykovácsi számára!
A csapat: 
Zgyerka Szilvia, Zgyerka Viktória, Vajay Viktória,
Borbély Anna, Jobbágy Boglárka, Telek Flóra,
Bodrogi Blanka.

Köszönjük nekik és tanáraiknak, további sok sikert
kívánunk!

Az Isadora Tánccsoportba 
várunk minden jelentkezôt a februári
beiratkozáskor!
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Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda: Kaszáló u. 16-18., Tel.: 06-26-355-607 

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

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

A KISPATAK ÓVODÁBAN JÁRT A MIKULÁS

KARÁCSONYVÁRÓ DÉLUTÁN

Weöres Sándor: Újévi köszöntô

Pulyka melle, malac körme
liba lába, csôre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendôre?

Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdôruhát,
télre jó bakancsot.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
ôszre fehér új kenyeret,
diót, szôlôt, almát.

A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbôr nadrágot,
a lányoknak tût és cérnát,
ha mégis kivásott.

Hétköznapra erôt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.

Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknô,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettô.



10 2013. JANUÁR

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Szeptember végén adtunk tájékoztatást „Magyarország-
Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program”
keretében elnyert uniós támogatásról, amelynek segít-
ségével megújul az Öregiskola épülete, új funkciót nyerve a
kis- és középvállalkozók számára kialakításra kerülô
inkubációs központ létrehozásával. Az épület-beruházás
mellett legalább olyan fontos e projekt keretében az
inkubációs központ által gondozandó hangyaszövetkezeti
rendszer. Ennek meghatározó jellemzôje, hogy a szövet-
kezeti alapelvek értelmében a szövetkezetként mûködô
gazdasági kapcsolatok eredményeibôl a tagok nem a tôke-
befektetésük, hanem a közös eredmény eléréséhez való
hozzájárulásuk arányában részesülnek, továbbá a
szövetkezet meghatározó stratégiai döntéseit nem a tôke-
befektetés arányában, hanem demokratikus, egy tag, egy
szavazat elv alapján hozzák.  
A szövetkezeti elvek és gyakorlat mai környezetbe
illesztéséhez, és a helyi viszonyokra történô adaptálásához
a gazdasági és jogi környezet változása is segítséget nyújt.
A vidékfejlesztés 2020-ig terjedô idôszakot felölelô Darányi
Ignác terve magában foglalta egy új szövetkezeti törvény
megalkotását, amelyre várhatóan 2013 elején kerül sor. Az
Európai Unió 2013 utáni agrárpolitikai programja a ter-
melôi összefogások ösztönzését és a mezôgazdasági ter-
mények fogyasztóhoz történô eljuttatása láncának rövidí-
tését egyaránt magában foglalja. A határmenti
együttmûködésben megvalósuló egyéni és települési szintû
felkészülésünk tehát a hazai és nemzetközi folyamatokkal
jó összhangban áll, az inkubációs központ szövetkezeti
szolgáltatásai ezért megfelelô idôben segíthetik majd a
helyi vállalkozók közös erôfeszítéseire alapozott gazdasági
érvényesülését. 
Tekintettel arra, hogy a projekt keretében a fô célkitûzés a
helyi adottságokra épülô termelés gazdasági kapcso-
latainak kiterjesztése és a helyi gazdaság fejlesztése, ezen
belül a helyi, kihasználatlan mezôgazdasági területek, fô-
leg gyümölcsösök revitalizációja, valamint terményeinek
energia-hatékony ipari feldolgozása, ezért a szövetkezeti
keretek kialakítását e területeken kívánjuk elindítani.
Ehhez meg kívánjuk találni és nyerni azokat a helyi
lakosokat, gazdálkodókat, akik felismerik, hogy a tulaj-
donukban, használatukban álló mezôgazdasági területek
számukra – az általuk demokratikusan irányított
szövetkezet termelésszervezési és kereskedelmi szol-
gáltatásai révén – a jelenleginél jóval nagyobb értéket és
hasznot hozhat, és akik e felismerés alapján készek a
szövetkezeti alapú közös cselekvésre.
A projekt ennek tervezésében és lebonyolításában nyújt
szakmai segítséget, hiszen az elmúlt héten lezárult közbe-
szerzési eljárás alapján kiválasztásra került az a partner,
amelyik a szövetkezeti rendszerfejlesztésben szerzett hazai
és nemzetközi tapasztalataival segíteni tudja a helyieket a
közösen vállalható egyéni érdekeik pontosításában, az
ezen alapuló szövetkezeti szervezôdésében, a kapcsolódó
belsô szabályzataik megalkotásában. Ez a szervezet a 2010-
ben Magyar Örökség Díjban részesült HANGYA, amely

éppen a múlt hagyományainak alkotó adaptálásával közel
200 szövetkezetet indított útjára és képviseli hazai és
nemzetközi kapcsolatai révén érdekeiket.
Szövetkezeti rendszerépítés feladata lévén, hangsúlyozni
kell, hogy nem arról van szó, hogy a partner a helyiek
helyett hozza létre a szövetkezetet és alkotja meg a
szövetkezet belsô szabályait, hanem arról, hogy az önkén-
tesen összefogó személyek közös akaratának és szabá-
lyainak az általános szabályokkal összhangban álló megol-
dásához nyújt közösségünknek segítséget. A határon át-
nyúló projektünk révén e kapcsolatok nem csupán helyi, de
nemzetközi szinten is tovább erôsíthetik közösségünk és
tagjaik eredményeit.

A partnerrel kötött szerzôdés alapján 2013. január elejére
elkészül egy olyan tanulmány, amelynek alapján megindul-
hat a szövetkezeti kapcsolatokra kész gazdálkodók
feltérképezése, a szövetkezet létrehozásának elôkészítése,
majd létrehozása. Az ehhez szükséges fizikai és szellemi 
infrastruktúrát az idôközben kialakításra kerülô inkubációs
központ szolgáltatja majd. A tanulmány elkészülte után

2013. február 4-én 
18 órakor 

az Öregiskolában 
Lakossági Fórumra

kerül sor, amely lehetôséget kínál azoknak a gazdálkodói
igényeknek az elsô megfogalmazására is, amely a projekt-
ben megjelenített szervezeti fejlesztés, a közös cselekvést
szolgáló szövetkezet alapításának alkotó megindítását je-
lenthetik.
Tisztelettel várjuk minden érdeklôdô megjelenését, de elsô-
sorban azon ingatlantulajdonosokat, akiket névre szóló
levélben is megkerestünk:

Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla
polgármester jegyzô

HANGYASZÖVETKEZET



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

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

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

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.
Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelô: 06-26-389-522 (elôjegyzésre is)

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

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

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

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

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

Rendelési idôn túl 
19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, 

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

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

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

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

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

CSALÁDSEGÍTÔ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Nagykovácsi, Pók u. 58.

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

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

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

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

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

06-70-383-9091 

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

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

Hétfô 11.00–15.00
Kedd 15.00–19.00
Szerda 8.00–12.00
Csütörtök 11.00–15.00

Dr. Sorbán András háziorvos
� 06-30-2123-999; rendelô: 06-26-555-033
Rendelési idô: 

Hétfô 15.00–19.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 15.00–19.00
Csütörtök 8.00–12.00

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

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

Hétfô 8.00–12.00
Kedd 11.00–15.00
Szerda 11.00–15.00
Csütörtök 15.00–19.00

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Január 11.

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

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
Január 25.

8–12 és 15–19-ig Dr.Kelenföldi Ferenc
Február 1.

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

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

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

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

Levente, Gellért Döme, Krisztián

Júliusból utólag is: Lilla Sára

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Mausch István (60)
(1952. 02. 19. – 2012. 11. 22.)

Kökény István (64)
(1948. 11. 18. – 2012. 11. 28.)

Eskeháziné Murvai Mária (54)
sz.: Murvai Mária

(1958. 08. 19. – 2012. 12. 10.)

Czuczor Lajos (60)
(1952. 10. – 2012. 12. 07.)

Kis Lászlóné (74)
sz.: Antal Klára Anna

(1938. 08. 27. – 2012. 12. 12.)

Dr. Tatár Béla (79)
(1933. 07. 05. – 2012. 12. 07.)

Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik
testvérünk Nagy Julianna temetésén 
részt vettek, utolsó útjára elkísérték 

és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló testvérei 

István, Erzsébet, Zoltán, Attila és családjaik

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS: 06-70-387-9999

HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a hirdet-
ményi kifüggesztésekre.

ingatlan árverés, folyamatban
lévô bírósági peres ügyekben
végzés-, idézés, fizetési meg-
hagyások, közjegyzôi hagyatéki
ügyek, szolgalmi jog, vezetékjog
bejegyzések, stb.)
A bíróság, ügyészség, nyomozó
hatóság, a bírósági végrehajtó,

NAVH, illetve más hivatalos szerv, közigaz-
gatási hatóság által kifüggesztés céljából
megküldött hirdetmények  kihelyezésre kerülnek
a Polgármesteri Hivatal titkársági-, az ügyfél-
szolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô
hirdetôtáblákon,  a küldô szerv által kért idôtar-
tamra – 15, 30 napra. 
2004. évi CXL. törvény
„…80. § (1) Ha a törvény másként nem ren-
delkezik, hirdetményi úton történô közlésnek
van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye is-

meretlen, vagy a postai küldemény azzal a
megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett
ismeretlen helyre költözött, és a személyi-
adat- és lakcímnyilvántartást vezetô hatóság
vagy más állami szerv megkeresése nem járt
eredménnyel,

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

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



KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és isme-
retterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k,
CD-k, CD-ROM-ok, társasjátékok helyben használata és
kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az
Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a
pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyha-
mûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtár-
ban megtalálható 22 féle folyóirat! A régebbi számok hétvé-
gi kölcsönzésére is van lehetôség. Gyermekeknek szóló
folyóiratok. A gr. Tisza István Nemzeti Kör által megvásárolt
Trianoni Szemle címû folyóirat olvasható a könyvtárban.

� Ú j d o n s á g a i n k b ó l
– Felnôtteknek ajánljuk:
Auel, Jean M.: A mammutvadászok
Lorentz, Iny: A bûn lányai
Papp Lajos: Csodák és tragédiák életemben
Russinovich, Mark: Trójai faló
Weaver, Andrea: A jövô krónikája
– Hangzó Helikon és CD újdonságaink:
Kaláka: Szabó Lôrinc
Rackajam: Gérecz Attila 
Szélkiáltó: Márai
Szalóki Ági: Öröme az égnek, ünnepe a földnek CD
Pál Apostol - könyv és CD egyben
– Gyermekeknek ajánljuk:
Chandler, Murray: Hogyan verjem meg aput sakkban?
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója: A rideg valóság
Polgár Judit: Sakkjátszótér 2.
Stilton, Geronimo: English?
Stilton, Geronimo: Ezer mozzarella, nyertem a pocoklottón!

� Kedves Gyerekek!
Ismét útjára indul a szegedi Százszorszép Gyermekház
szervezésében a 7 mérföldes csizmában heted 7
határon át Országos Mesevetélkedô, melynek
szervezésében intézményünk ebben az évben is részt
vesz. Az idei játék keretét is a magyar írott mesék, és
népmesék adják. Ez az a játék, ahol a részvétel sokkal
fontosabb, mint a gyôzelem! A közös „nyereség” a
mesék olvasása, a közös játék öröme. Játszani, mesét
olvasni, hallgatni pedig mindenki szeret. A játék 6 for-
dulóból áll. Az elsô 4 forduló helyi szinten, az elmúlt
évekhez hasonlóan az Öregiskolában kerül megrende-
zésre. Az idei játékban 6 csapat méri össze mesebeli
tudását. Az elsô és a második forduló 2013. januárjában
lesz, az elsô január 9-én, a második január 30-án!
Várunk benneteket sok szeretettel!

� A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n
megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. � A Nagykovácsi
Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. �
HELYTÖRTÉNETI DVD – Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagyko-
vácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsö-
nözhetô. � Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének emlé-
kére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a
könyvtár nyitva tartási idejében.
� A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyv-
tárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. 

� NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével
magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak,
látogatóinknak. � A WIFI segítségével a saját számítógépükkel
kapcsolódhatnak a világhálóra.
� Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyv-
tárban található „OLVASÓI FÜZETBEN” rögzíthetnek. 
A kölcsönzési határidôt telefonon: 06-26-356-362 és e-mailben:
nkkkozi@freemail.hu címen is meghosszabbítunk.
� A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY
HONLAPJÁN. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen
adunk tájékoztatást személyesen, e-mailben és telefonon is.

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda 
könyvtárosok

„Mit van mit kivánni még 
Ily áldott idôben? - 

Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendôben.”

- Arany János -

Boldog, békés új esztendôt kívánunk 
minden kedves olvasónknak 

és látogatónknak!
Az Öregiskola munkatársai

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Állandó programok:
� ÚJ! ÚJ! ÚJ! – Kamaszklub – azaz kreatív
alkotóbázis 12 éves kortól. Helyszín: a Faluház.
Várunk szeretettel péntek délutánonként 14.00-17.00
óráig, ha érdekel:
- az újrahasznosítás
- a modern kézmûvesség és technikák
- a design és a divat
- a közös alkotás öröme 
A foglalkozások iparmûvészek vezetésével folynak,
folyamatos bekapcsolódás lehetséges.
További információ: Pataki Ildikónál a könyvtárban
vagy a 06-20-414-5131 telefonszámon

� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 14.00 órakor tartja foglalkozásait.
Találkozások: január 7. és 21.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)

� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor könyvklub hölgyeknek, minden 4. hétfôn kihe-
lyezett klubfoglalkozás, melyrôl a klubtagokat e-mail-
ben értesítjük.
Január 14-én: Bacher Iván - Klétka
Február: Agota Kristof - A nagy füzet
Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszél-
getnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról. A

Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)

� Kézmûves mûhely a Faluházban (Templom köz 6.):
Kerámia foglalkozás gyerekeknek és felnôtteknek
hétfôn és szerdán 16.30–20.00 óráig, Kiss Juliánna
(06-30-452-8192) vezetésével

P R O G R A M O K
� Kiállítás – A HATOK Angelus címû kiállítása január
18-ig megtekinthetô a könyvtár nyitvatartási idejében,
melyen Gaszner Ildikó, Vladár Csaba, Vladár Krisztina,
Gerlóczy Gábor, Somogyi Ferenc, és Molnár Göb
Zoltán munkáit tekinthetik meg a látogatók.

� Az én pódiumom – Január 14-én, hét-
fôn 19.00 órától a pódiumon: Gáspár Kornélia fu-
volamûvész, a Nagykovácsi zeneiskola megálmodója.

� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca– Január 25-
én pénteken 16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô ovi-
sokat és kisiskolásokat. 
Tánc: Czene Zsuzsa. Belépô: 500 Ft/fô

KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Kossuth Lajos u. 78.
Tel.: 06-26-356-362  

E-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu
nkkkozi@freemail.hu

http://konyvtar.nagykovacsi.hu

NYITVA TARTÁS

Hétfô 12–19 Kedd 10–18 
Szerda 10–14 Csütörtök 12–18 
Péntek 10–18 Szombat zárva
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Dalos kedvûeknek ajánljuk
Sokan olvashatták már a Nagykovácsi Kamarakórus felhívását, mely szerint a kórus folyamatosan vár
új tagokat, ifjakat és szívükben még mindig ifjakat. Aki még habozik, talán kedvet kap rövid beszá-
molónk nyomán.
Kassa jövôre Európa egyik kulturális fôvárosa lesz, ahogy Pécs is volt nemrég és a kassai vegyeskar, a
kassai szimfonikusokkal közösen egy gyönyörû Rossini misével készül erre az eseménysorozatra.
Szükségük volt azonban még egy kórusra, mivel a mû igen nagy létszámú vegyeskart igényel. Hála
Istennek, ránk találtak – mi pedig gondoltunk egy merészet és nagyot, elfogadtuk a meghívást. 
Így aztán a kórus próbáin Rossini került a középpontba, és elbûvölve fedeztük fel az ünnepi mise, a
Petite Messe Solennelle szépségeit.
A misét nyár elején Nagykovácsiban is szeretné elôadni a két kórus, mondhatni fôpróbaként, hogy
aztán ôsszel Kassán már ismerôsként találkozva, összeszokottan állhassunk a közönség elé. 
Aki szeretne megismerkedni ezzel a remekmûvel, nagyszerû felvételt talál az interneten Riccardo
Chailly, a lipcsei Gewandhaus karmestere vezényletével.
Ez a teljes, nagyzenekari változat, melynek elôadására a kassaiak a város szimfonikus zenekarával,
énekkarával és a Nagykovácsi Kamarakórussal  közösen vállalkoztak.
A zene közösséget teremt: akik együtt zenélnek, azokat minden különbözôségük mellett is össze-
kapcsolja ez a nyelvek fölötti, örök nyelv. 
Aki nem hiszi, járjon utána: próbáink keddenként este fél nyolctól kezdôdnek az Öregiskolában!

Herbert Dóra kórustag






