


Dobos Károly tér
Nagykovácsiban

A Böngészô decemberi számában tájékoztattuk a
tisztelt lakosságot új Református templomunk fel-
szentelésének örömteli eseményérôl. A tervek 
szerint tavaszra befejezôdik a területrendezés is. A
templom települési környezetének kialakítása
céljából az önkormányzat megnyitja az egykori
gazdabolt ingatlanát és így a bejárat elôtt kis
köztér létesülhet. Ezt a közteret – Varga Róbert
lelkipásztor úr alább idézett kérésének meg-
felelôen – a Képviselô-testület január 17-i ülésén
Dobos Károlyról nevezte el.
„Ez emléket állítana annak az embernek, aki
fáradhatatlanul, 102 éves koráig munkálkodott az
elesettek, üldözöttek, árvák, leprások megse-
gítésén. Ô volt a késôbb világhírûvé vált Magyar-
országi Lepramisszió megalapítója, saját pénzét
nem sajnálva. Dobos Károly az elnyomás ideje
alatt is építette a nagykovácsi reformátusok elsô
piciny gyülekezetét és így a falu lelki épüléséért is
sokat tett. Mivel református lelkipásztor volt, így
nekünk is kedves lenne a Károly bácsiról elne-
vezett sétány 1. szám alatti cím.”

Györgyi Zoltán
fôépítész

Dr. Dobos Károly

Ismerjük meg és emlékezzünk meg új terünk né-
vadójáról.
A világhírûvé vált Magyarországi Lepramisszió
megalapítója és vezetôje, református lelkipásztor.
Egész életében az elesettek, üldözöttek, árvák, lep-
rások megsegítésén munkálkodott. 102 éves ko-
ráig úton volt, nem csak gyors lépteivel, nagy
táskáival, de lelkével is. Azt fürkészte Isten merre
indítja, talán ezért tudott ô is utat mutatni.
Amerikában a bányászközösség lelkészeként, a
Londonban kallódó cselédlányok lelkipász-
toraként, vagy a fasori egyházközség lelkészeként,
amikor felesége segítségével zsidó családoknak
nyújtott menedéket, majd a tanyák népének pász-
toraként a nincstelen népet a móricgáti temp-
lomépítés felé irányítva. (forrás: Riskóné Fazekas
Márta református lelkész)
Dr. Dobos Károly 62 éves volt, amikor 1964.
májusában a Nagykovácsi református gyülekezet
lelkipásztora lett. Beiktatására 1964. július 5-én
került sor. Nyugdíjba vonulásáig 1978-ig volt a
gyülekezet vezetôje. Elhivatott és szuggesztív
vezetô volt, aki hatásosan tudott meggyôzni és
lelkesíteni másokat a számára fontos ügyekben.
A Nagykovácsi Református Egyházközség törté-
nelmi adataiból ismerhetjük, hogy 1970-ben 38
lakos, míg 1975-ben 76 lakos volt a gyülekezet
tagja. Abban az idôben ez komoly hitéleti ered-
ménynek számított, mint az is, hogy sok kisgyer-
meket keresztelt meg ebben az idôszakban. 1967-
ben például egy kicsi csecsemôt, a húgomat és két
nagyobbacska gyermeket, a bátyámat és engem.

Dékány Angella
Fotó: Gyöngyösi Nimród

BÚCSÚZUNK
Mausch Gézáné Mariska nénit kísértük utolsó útjára, 2013. január 18-án.
Mariska néni 1956-tól dolgozott a községházán  egészen 1985-ig a nyugdíjba vonulásáig. Kedvesen
a „falu  hírmondójának” nevezték.  Mindig mindenrôl tudni akart, és tudott is. Késôbb is rendszere-
sen bejárt a hivatalba és örült  a felújításoknak. Simogatta a meleg radiátort, milyen jó most
nekünk, hogy reggel a meleg szoba vár bennünket. Nosztalgiázott amikor még szeneskályhával,
olajkályhával  fûtöttek. Mesélt családjáról, boldogan újságolta amikor megszületett az elsô 
dédunokája. Eldalolta az  újonnan tanul dalt és viccelôdött. Közösségi életünkbôl sem tûnt el, 
tagja volt az asszonykórusnak és csatlakozott a nyugdíjas klubhoz.
Mosolygós, derûs arca hiányozni fog.

az Idôsek Világnapján 
2012. szeptember 29-én, 
polgármester asszony 
asztaltársaságában (a képen jobbra)

Emlékét megôrizzük.

Bencsik Mónika polgármester
a Hivatal dolgozói nevében 
Fábos Éva

Egyházközségi farsang

Fotó: Klein Péter
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2013. január 23.
Május 1-jétôl a Volánbusz veszi át a közlekedési
feladatokat a BKV-tól 9 elôvárosi településen. Az
MNO cikke.
A Pest Megyei Önkormányzat a szorult helyzetben
egy asztalhoz ültette az érintett tárca, a fôváros és a
BKK képviselôit, illetve a települések vezetôit. Ha
minden jól megy, az utasok tavasztól nemcsak tisz-
ta buszokat kapnak, de a jegyért és a bérletért sem
kell többet fizetniük, mint korábban. 
Hüledezve vette kezébe az aznapi lapokat január
elején kilenc elôvárosi polgármester, a sajtó ugya-
nis tényként kezelte, hogy május elsején a
Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) gyakorlati-
lag megszünteti a tömegközlekedést telepü-
lésükön. A BKV természetesen nem áprilisi tréfá-
nak szánja e lépést, csupán egy uniós elôíráshoz al-
kalmazkodik. Ennek szellemében született meg az
a tavaly elfogadott, személyszállításról szóló
törvény, mely belsô szolgáltatónak minôsíti a vál-
lalatot, ezért az 2013. május 1-jétôl Budapesten
kívül nem láthat el közszolgáltatási feladatokat. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Volánbuszt
jelölte ki arra a feladatra, hogy a munka ünnepétôl
kezdve vegye át a Budapesti Közlekedési Köz-
ponttól (BKK) a személyszállítási feladatokat, a
MÁV pedig a tervek szerint a HÉV-közlekedést.
A változás Budakeszit, Budaörsöt, Diósdot, Gyált,
Nagykovácsit, Pécelt, Solymárt, Szigetszent-
miklóst és Törökbálintot érinti. A 9 települést je-
lenleg 27 nappali és 8 éjszakai autóbuszvonalon
összesen 132 jármûvel szolgálják ki.
A hatalmas átszervezést igénylô folyamat késve
indult el, de némi tájékozódást követôen rögvest
kiderül, hogy nem érdemes azonnal a másikra mu-
togatni az ügyben. Hiába mondják ugyanis a
települési polgármesterek, hogy csak januárban
értesültek az átalakítás tervérôl, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) könnyen véde-
kezhet azzal, hogy ha a városvezetôk követték vol-
na tavaly a személyszállítási szabályozás változá-
sait, már akkor tudniuk kellett volna, mi vár rájuk.
A BKK-t, ha úgy vesszük, még ennél is kisebb
felelôsség terheli, hiszen csak egy EU-szabályo-
záshoz tartja magát.

Megkapták a garanciát az elôvárosok
A Pest Megyei Önkormányzat már a Demszky-
korszakban is magára vállalta egy alkalommal,
hogy hasonló helyzetben közvetít a felek között. A
Szûcs Lajos vezette testület most is aktivizálta
magát, és pénteken zárt ajtók mögött egy asztalhoz
ültette a szaktárca, a városvezetôk, a BKK, illetve
a fôvárosi és a megyei önkormányzat képviselôit.
A települések vezetôi garanciavállalást kértek az
NFM-tôl, hogy a jelenlegi szolgáltatás minôsége –
beleértve az útvonalakat, a menetrendet és a tari-
fákat is – nem fog csökkenni a váltás miatt. A
kerekasztal-tárgyalás sikerrel zárult.
– Tulajdonképpen Törökbálint polgármesterének

kezdeményezését karoltuk fel, aki elindította a
párbeszédet a minisztériummal és a budapesti, il-
letve megyei érintettekkel – magyarázta portá-
lunknak Szûcs Lajos. A Pest Megyei Közgyûlés
elnökétôl megtudtuk: a Németh Lászlóné vezette
NFM azért a Volánbuszt bízta meg a buszos utaz-
tatás átvételével, mert a közlekedési törvény
alapján 2016-ig a társaság élvez kizárólagos „szol-
gáltatói jogot” a buszközlekedés megszerve-
zésében. Problémás ugyanakkor, hogy a
Volánbusz valószínûleg nem fogja tudni lezárni
azt a pályázatot, melyet azokra a jármûvekre írtak
ki, melyekkel szállítani akarják az utasokat május
elseje után. Az ugyanis már most biztosnak tûnik,
hogy a cégnek nincs 130 felesleges busza, amivel
ezt a pluszfeladatot meg lehetne oldani. További
bonyodalmat okoz, hogy egyes elôvárosi vona-
lakon maga a BKK is alvállalkozóknak szervezte

ki a szolgáltatást, így velük is meg kell majd
egyezni. Ezenfelül rögzíteni szükséges még, hogy
át kell-e helyezni megállókat, lesz-e változás a
menetrendekben és mennyivel változik a tarifa.
Hiszen felmerül a kérdés, ha egy független szolgál-
tató, jelen esetben a Volánbusz nyeri el az
üzemeltetést, miért ne emelhetné az egekbe a jegy-
és bérletárakat saját belátása szerint. „A pénteki
tárgyalásnak és a garanciavállalásnak tulajdonkép-
pen a tarifakérdés volt az egyik sarokpontja.
Abban minden résztvevô egyetértett, hogy a szol-
gáltatás színvonala és a jegyek, bérletek ára nem
emelkedhet. Született olyan javaslat is, mely
egységes bérletkonstrukciót tartalmaz minden
elôvárosi közlekedési eszközre. Ami biztos, hogy
teljes az egység a tarifaárak megtartását illetôen” –
rögzítette Szûcs. Az agglomerációs települések ed-
dig összesen több száz millió forintot fizettek a

BKK-nak a szolgáltatás biztosításáért, de a költ-
ségek egy részét most is a fôváros állja. Így abban
is megegyezésre kell jutni, ki pótolja majd ezt a
fennmaradó összeget, ha Budapest kiszáll.
Egyelôre nem látható, hogy a BKV-nak mekkora
bevételkiesést jelenthet a munka ünnepén életbe
lépô átszervezés. Mivel az elôvárosi közlekedést
onnantól kezdve nem a közlekedési vállalat biz-
tosítja, ez a költség megszûnik. Az állam korábban
kompenzálta a cégnek az elôvárosi közlekedésre
fordított pluszköltségeit, ez természetesen szintén
megszûnik, de a veszteségesen mûködô BKV az
elôzetes kalkulációk alapján inkább nyer az átala-
kítással, mint veszít. Amennyiben a következô he-
tek egyeztetései sikerrel járnak, akkor az utasok
sem járnak rosszul, no meg az egyelôre kétkedô ki-
lenc település sem, a garanciavállalás alapján
ugyanis az ô büdzséjüket sem terhelheti meg job-
ban az új szolgáltatás, mint a régi.

Forrás: www.mno.hu

„A jegyek, bérletek ára nem emelkedhet"

sajtóközlemény
Nagykovácsi 63-as autóbusz

A Hûvösvölgy és Nagykovácsi között közlekedô
63-as autóbusz menetrendjét a Nagykovácsiban
élôk és a helyi önkormányzat igényei szerint mó-
dosítjuk, ezért sûrûbben közlekedik a járat
munkanapokon a reggeli csúcsidôben, kora
délelôtt, és a  délutáni csúcsidôben.
· Munkanap a reggeli csúcsidôben, a 7 óra körüli
idôszakban jelenleg átlagosan 90%-os kihasznált-
sággal közlekednek az autóbuszok. A zsúfoltság
csökkentése és a kényelmesebb utazás érdekében
többletbuszt állítunk forgalomba, és így reggel 7
óra körül az eddigi 8-9 perc helyett 7-8 perces
követési idôkkel indítjuk az autóbuszokat
Nagykovácsiból, ami összességében 20% körüli
kapacitásbôvülést jelent.

· Utasszámlálásaink alapján Nagykovácsiból az
iskolás csúcsidôszak után, a 9-10 órára dolgozni
és ügyintézni járó lakosok is csak igen zsúfolt
szolgáltatást tudnak igénybe venni, ezért bôvítjük
a kora délelôtti kínálatot is: munkanapokon 8 és
10 óra között a jelenlegi 15-30 perces követés
helyett 10-20 percenként fognak közlekedni az

autóbuszok, ebben az idôszakban mindez a
kapacitás kb. 40%-os bôvítését jelenti.

· A délutáni csúcsidôben is igen zsúfoltak a 63-as
buszok, ezért munkanapokon kb. 14:30 és 18:30
között 12 perc helyett 10 percenként, sûrûbben
közlekednek majd a járatok, ami szintén kb. 20%-
os kapacitásbôvülést jelent.

Késô este az utolsó menet Hûvösvölgybôl 23:03
helyett 23:10-kor indul, így a Móricz Zsigmond
körtérrôl 22:36-kor induló, a Széll Kálmán tér M
megállóhelyen 22:50-kor áthaladó 61-es villamos-
sal is elérhetô az utolsó 63-as busz. Az utolsó 63-as
busz után a 963-as éjszakai járat természetesen
továbbra is közlekedik, Hûvösvölgyben a Belváros
felôl érkezô, 956-os éjszakai járathoz csatlakozva.
Hétvégi napokon a kirándulóforgalom szempont-
jából erôsebb idôszakokban, délelôtt kb. 9-11 és
délután kb. 14-18 óra között továbbra is 15
percenként közlekedik a 63-as busz, azonban a
többszöri utasszám-méréseink alapján is gyengén
kihasznált hétvégi reggeli, déli és kora esti idôsza-
kokban 15 perc helyett 20 percenként közlekedik
majd a 63-as autóbusz, a zsúfolt munkanapi idô-
szakban szükségessé vált járatsûrítések finan-
szírozhatósága érdekében. (BKK)

Szolgáltatásfejlesztések február 1-jétôl

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan ide-
jû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô
A vezetôi megbízás idôtartama: A vezetôi megbízás
határozatlan idôre szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi,
Kossuth Lajos utca 61.
A közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltôje által ellátandó feladatkörök: 
1. számú melléklet 16. pontja alapján pénzügyi igazgatási
feladatok.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvôképesség,
- Büntetlen elôélet,
- Fôiskola, felsôoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli

végzettség, vagy a felsôoktatásban szerzett egyéb
végzetség és emellett legalább államháztartási mér-
legképes könyvelôi szakképesítés, könyvviteli szolgál-
tatás körébe tartozó feladatok ellátás tekintetében szere-
pelnie kell a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény 151. §
(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie
kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-  jogszabály szerinti próbaidô kikötése.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
- pénzügyi területén - Legalább 1-3 év vezetôi tapasztalat,
- költségvetési szervnél eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat.
A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követôen azonnal
betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Tóthné Pataki Csilla jegyzô nyújt, a 06-26-389-566/106 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történô
megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplô azonosító számot: 07-27/2013., valamint a
munkakör megnevezését: gazdasági vezetô.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

A pályázati kiírás további részletei:
www.nagykovascsi.hu oldalon

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoport gazdasági vezetô munkakör betöltésére.
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Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
A testület az elmúlt év végén határozatot hozott arról, hogy a jelenleg Magyar Állam tulajdonában lévô
Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély teljes tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó igényt terjeszt elô a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô felé. 2013. január 10-én rend-
kívüli ülésen ugyanebben a témában döntött arról a testület, hogy nevezett ingatlan ingyenes vagyon-
kezelésbe vételét vállalja, erre vonatkozó igényét megfogalmazta. Felhasználási célként: a Polgármesteri
Hivatal, egészségügyi, szociális, gyermek,- és ifjúságvédelmi feladatok segítése, településüzemeltetési,
nemzeti és etnikai kisebbségjogok érdekének biztosítására lett meghatározva.
A következô Képviselô-testületi ülésre 2013. január 17-én került sor.
A Pénzügyi Bizottság is ezen a napon vitatta meg az elôterjesztéseket.
A Nagykovácsi Református Templom november végén lett felszentelve mindannyiunk örömére, de
sajnos a mai napig címmel, házszámmal nem rendelkezik. Ennek érdekében szükséges volt a templom
elôtt lévô kivett önkormányzati területbôl, a jövôben rendezéssel kis parkká-térré alakítható ingatlant
elnevezni. Varga Róbert lelkipásztor úr javaslatát a testület elfogadta, így a templom elôtti területet Dobos
Károly térnek nevezte el.
A 2013/2014. évi belsô ellenôri feladatok ellátására az önkormányzat pályázatot írt ki. A képviselôk a
beérkezett három pályázat közül a legkedvezôbb ajánlattevô HOM Audit Kft.-t bízta meg, aki az elmúlt
évben is ellátta ezt a feladatot.
A „Nagykovácsi szennyvíz fôgyûjtô központi szennyvízátemelô és szennyvíznyomócsô rendszer
kiépítése fôvárosi csatlakozással, valamint az északi terület szennyvízelvezetés II ütemének meg-
valósítása” elnevezésû projekthez kötôdô terület elôkészítési, mûszaki tervezési és engedélyeztetési fe-
ladatok elvégzéséhez közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat. A tervek elkészítésével a testület a
Solidus Kft.-t, mint összességében legjobb ajánlattevôt bízta meg.
A cégnyilvántartási törvény változása miatt az önkormányzat hozzájárulását adta az alapellátás orvo-
sainak, hogy a feladatellátásukhoz jelenleg kijelölt telephelyüket fióktelephelyként jegyeztethessék be.
Hozzájárult továbbá hogy dr. Koltay Angéla háziorvos feladat-ellátási szerzôdése cég nevének megvál-
tozása miatt módosításra kerüljön.
A Polgármester tájékoztatta a testületet az elkészült közmû vagyonkataszter vonatkozásában.
Testületi felhatalmazás alapján egyeztetések kezdôdnek az induló „települési közvilágítási-energetikai”
pályázat elôkészítéséhez.
Az év elején örömteli hír, hogy az önkormányzat számára két fontos pályázat (Bölcsôde megvalósítása és
új óvodai férôhelyek kialakítása) sikeresen zárult (errôl külön tájékoztatót olvashatnak).

Január 28-án rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülésen elsô körben vitatta meg Bizottság és a testület jelen-
lévô tagja, valamint az intézményvezetôk a 2013. évi költségvetést tervszámait.

A Képviselô-testület következô ülését február 7-én tartja az Öregiskolában.

Tisztelettel:
Dékány Angella alpolgármester

„… a méltányosság adójogi szabályozása egyaránt
biztosíthatja az adóztatás hatékonyságát, a
jogsértéssel arányos szankció alkalmazását, az ál-
lampolgárok teherviselô képességéhez igazodó
közteherviselést, valamint a megélhetéshez szük-
séges létminimum adómentességét.” (dr. Bokros
Andrea: A méltányosság elmélete és gyakor-
lata az adójogban)
Jogi megfogalmazás szerint a méltányosság a jog
szigorán való enyhítés a jogalany egyedi
helyzetére figyelemmel. A jogalkalmazó (helyi
szinten a jegyzô) feladata az „átlag” ügyfélre meg-
alkotott szabályozás „adott” ügyfélre vonatkozó
arányosítás elvégzése. „A méltányosság a jog-
alkotónak az igazságról szóló elképzelését tükrözi
vissza, mely az egyedi méltányossági döntésekben
realizálódik.” 
Az adózás rendjérôl szóló törvény (2003. évi XCII.
tv. Art.) alapelvei között a méltányosság kettôs
értelemben jelenik meg. Egyrészt a jogszabály elsô
fordulata általános eljárási normává teszi a
méltányosságot, másrészt az adótörvények alkal-
mazása során elôállt olyan egyedi helyzetekben,
amikor az arányos teherviselô képességhez iga-
zodó adózás anyagi jogi alapelve csorbát
szenvedne, meghatározott feltételek mellett, kife-
jezett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság
számára. 
Az adófizetés könnyítésérôl / elengedésérôl
kérelem alapján az adóhatóság tehát mérlegelés
útján dönt, amelynek során méltányos eljárásra

köteles. Kérelemre indult eljárásban azonban
nem az adóhatóságot, hanem a kérelmezôt ter-
heli a kérelem teljesítését megalapozó tények,
adatok, körülmények feltárása, így magán-
személy esetében a megélhetés súlyos veszé-
lyeztetettségének igazolása szükséges. Ezt azért
tartom fontosnak hangsúlyozni, mert a kérelem
mellékletéhez a hivatal által segítségül
megküldött nyilatkozatot (adatlapot) sokan
hiányosan, pontatlanul töltik ki. Az adóhatóság
a számára ismertté vált adatokból tud csak dön-
teni. Az Adózót a méltányossági kérelmének
vizsgálatakor az eljárás során együttmûködési
és bizonyítási kötelezettség terheli. Sok esetben
szükségessé válik környezettanulmány elvégzése
is, tehát nem szabad, hogy bizonytalanságot ered-
ményezzen az adózó részérôl, a mi részünkrôl
pedig fontos hangsúlyozni, hogy nem önkényes
döntéshozatalról van szó.   
Az adóhiány után megállapítandó adóbírság kisza-
bása tekintetében a törvény a mérséklésnek
egyetlen esetét ismeri.  Az adózó kizárólag arra hi-
vatkozhat, hogy tôle elvárható körültekintéssel járt
el. (Art. 171. § 1) bekezdés) A „tôle elvárhatóság”
magatartási kritériuma az általános mértéknél néha
többet, néha viszont kevesebbet is megkövetel az
adott  személytôl. Az Art. rendelkezése szerint az
adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást, kivéte-
les méltányosságból mérsékelheti (elengedheti),
különösen akkor, ha annak megfizetése a vál-
lalkozási tevékenységet folytató személy, vagy

szervezet gazdálkodási tevékenységét  elle-
hetetlenítené. 
Mindezeket figyelembe véve az adómérséklés, il-
letve – elengedés „intézménye” az egyediesítés
szempontjai alapján a felmentést jelenti a jogsza-
bályi kötelezettség – az adófizetés – alól.
Véleményem szerint a méltányosság adójogi sza-
bályozása és annak megfelelô alkalmazása, 
egyaránt biztosíthatja az adózás hatékonyságát, a
jogsértéssel arányos szankció alkalmazását, az ál-
lampolgárok teherviselô képességéhez igazodó
közteherviselést, valamint a megélhetéshez szük-
séges létminimum adómentességét. 
Hangsúlyozom mindezt azért is, mert a hivatalnak
az önkormányzat felé is „teljesíteni kell”, hisz az
adófizetôk jogkövetô magatartása, azaz az adóbe-
fizetés biztosítja a településünk mûködô
képességét.  A méltányossági jogkörben is tartani
kell azt a bizonyos egyensúlyt, ezért a tételes jogi
szabályozás garanciális rendelkezései ellenére sem
problémamentes a méltányosság gyakorlati meg-
valósulása az önkormányzati adóigazgatás során.  
Tisztelettel megköszönöm minden adófizetô ál-
lampolgár 2012 évben tett jogkövetô magatartását,
hisz ennek eredményeképpen 525 millió forint
összeg került jóváírásra az önkormányzat adó-
folyószámláin. 
Adózással kapcsolatos kérdéseikre a hivatalban ál-
lunk rendelkezésükre, a következô részben a bir-
tokvédelemmel kapcsolatos kérelmekrôl adok
részletesebb tájékoztatást. 
Az ügyintézés menetével kapcsolatban továbbra is
várom javaslatukat, véleményüket.

Tisztelettel:
Tóthné Pataki Csilla 

jegyzô

FFeejjéérr  GGyyöörrggyy
NNaaggyykkoovvááccssii  

SSzzoocciiáálliiss  KKöözzaallaappííttvváánnyy
A Közalapítványt Nagy-
kovácsi Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselô-
testülete alapította, abból a
célból, hogy a létminimum
határán vagy az alatt élôk
szociális helyzetének javí-
tása, valamint az elsze-

gényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása
érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújt-
son.
A támogatásra jogosultak többek között: 
- a válságban lévô emberek és családok; 
- a munkanélküliek; 
- a társadalom perifériájára szorult emberek; 
- hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett

gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!
Kérjük Önöket, amennyiben lehetôségük

van, támogassák hagyományunkat, 
hogy minél több családnak tudjunk

örömet szerezni!

A „Fejér György” Nagykovácsi
Szociális Közalapítvány számlaszáma

10200823-22221915-00000000

A Kuratórium nevében köszönjük 
felajánlásaikat

(1766-1851)

Az ügyintézés menete cikksorozatom 
13. részének

méltányosság az adóhatósági eljárásban témakört választottam.



� Adócsoport 06-26-389-327 

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

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

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

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

Tisztelt Adózók!
� A 2013. február végéig kerül kiküldésre az elsô félévi kötelezettséget tar-
talmazó értesítô, valamint az ebben foglalt kötelezettségek meg-
fizetéséhez szükséges csekk, vagy csekkek.
Második féléves kötelezettségekrôl az értesítôt és a csekkeket augusztus
hónapban küldjük ki.
� Földhivatali nyilvántartás, címváltozás bejelentése adózói kötelezettség,
nem teljesítés esetén az ART szankcionálja.
� Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás ese-
tén 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).
� Azon adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot halmoztak
fel számíthatnak arra, hogy azon gépjármûveik forgalomból kivonását
kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal, amelyiknek éves adó tételét a
gépjármûadó hátralékuk meghaladja.

2013. évtôl változik a gépjármûadó-mentesség
feltételének szabálya

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2012. évi jogszabály módosítások
következtében 2013. évtôl megváltozik a súlyos mozgáskorlátozottakat megilletô
gépjármûadó-mentesség feltételének szabálya.

A jelenleg hatályos gépjármûadóról szóló törvény alapján mentes az adó alól
– a súlyos mozgáskorlátozott személy, 
– a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvôképességet korlátozó (kizáró)

gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen
szállító, vele közös háztartásban élô szülô (nevelô-, mostoha- vagy örökbefogadó
szülô)

egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érô, nem személy taxiként üzemelô
személygépkocsija után legfeljebb  13 000 forint erejéig.
Amennyiben az adózó több személygépkocsi után fizet gépjármûadót, akkor a
mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár.
2013. év január 1. napjától adómentességben részesülhet az az adóalany, aki a sú-
lyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:
1. a szakértôi szerv (rehabilitációs szakigazgatási szerv) által a közlekedôképes-

ség minôsítésérôl kiadott szakvéleménnyel, mely szerint a közlekedôképessége
súlyosan akadályozott és az állapota várhatóan 3 éven keresztül fennáll, vagy

2. nagykorú személy esetében a Magyar Államkincstár által kiadott, fogyatékossá-
gi támogatás megállapításáról szóló határozattal vagy a megállapítás alapjául
szolgáló szakhatósági állásfoglalással, szakvéleménnyel, amely alapján megál-

lapítható, hogy mozgásszervi fogyatékos, vagy halmozottan fogyatékos és a fo-
gyatékosságok közül legalább egy mozgásszervi eredetû,

3. 18. életévét be nem töltött személy esetében azon igazolással, amely szerint
mozgásszervi fogyatékosságban szenved vagy többszörös és összetett
betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az
egyik mozgásszervi fogyatékosság. (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fo-
gyatékos gyermekrôl)

Felhívom figyelmüket, hogy 2013. évtôl gépjármûadó-mentességre nem jogosultak
az I. fokú orvosi szakvéleménnyel („7 pontos igazolással"), valamint a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított BNO kód XIII. fôcsoportjába tartozó
vezetô diagnózisra tekintettel megállapított legalább 40%-os egészségkárosodás-
sal rendelkezô személy esetén kiadott szakvéleménnyel rendelkezô személyek.
Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikével rendelkezik,
akkor a gépjármûadó mentességet ezen dokumentum bemutatásával és bevallás
benyújtásával kérheti az Adócsoportunknál.
Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok egyikével sem rendelkezik,
akkor a gépjármûadó mentességhez a közlekedôképesség minôsítése céljából,
2013. évtôl elfogadható „új” szakvélemény kiadását kérheti a Budakeszi
Okmányirodánál 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. szám alatt a kérelem
benyújtásával. A kérelemhez csatolni kell a rendelkezésére álló orvosi dokumen-
tumok másolati példányát. Ezt követôen az Okmányiroda a kérelmeket továbbítja
az azt elbíráló illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervhez. Amennyiben a
szakigazgatási szerv az újonnan kiállított szakvéleményében közlekedôképességét
súlyosan akadályozottnak minôsíti, és ez az állapota várhatóan három évig fennáll,
akkor a szakvélemény másolatával és bevallás benyújtásával kérheti a gépjár-
mûadó mentességet az Adócsoportnál.
Felhívom a figyelmet arra, hogy az a súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki
2013. január 1. napját követôen szerzi be az adómentességhez szükséges szak-
értôi véleményt, az a szakértôi vélemény kiállítását követô hónap 1. napjától
mentesülhet a gépjármûadó megfizetése alól.
Az esetlegesen felmerülô kérdéseikkel kapcsolatban szíveskedjenek az
Adócsoportunkat keresni személyesen vagy telefonon 26-389-556/115 melléken.

Általános tájékoztatás: 
adózással kapcsolatos minden változást még akkor is, ha Hivatalon
belül be is lett jelentve az adóhatósághoz a rendszeresített nyom-
tatványon az ART rendelkezése szerint a változást követô 15 napon
belül be kell jelenteni.

� Használatbavételi engedély kézhezvétele után 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettség a helyi adóhatóság felé építményadó bevallást kell
benyújtani a tulajdonosnak.
A bejelentés elmulasztása miatt bírság kiszabásának van helye, mely
magán személy esetében 200 000 Ft, más adózó esetében 500 000 Ft-ig
terjedhet.
A bírság kiszabása után a megfizetés alól nem mentesül az, aki igazolja,
hogy a Hivatalon belül a bejelentést megtette, de az adócsoport részére
ezt nem nyújtotta be. 
� Idegenforgalmi adó esetében jelentôs változás történt, az idegenforgal-
mi adót, már nem csak vállalkozások keretében mûködô szállásadónak
kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy
bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.
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 Önkormányzat számlájára.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terheli az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról letölthetôk.
Idegenforgalmi adó mértéke 2013. január 1-tôl 300 Ft/fô/vendégéjszaka. 
� Február hónapban kiküldésre kerül a talajterhelési díj bevallási nyom-
tatványai, melyeket a korábbi évekre vonatkozóan a kézhezvételtôl
számított 15 napon belül hiánytalanul kitöltve Hivatalunkhoz vissza kell
küldeni és a kiküldött csekken megfizetni. 2012. évre vonatkozó bevallást
az elôbbiek szerint kitöltve 2013. március 31-ig kérjük beküldeni, és meg-
fizetni.

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

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

Ügyfélfogadási ideje: hétfôn: 13.00–17.30; szerdán: 8.00–15.30; pénteken: 8.00–12.00; Ebédidô: 12.00-13.00 óra között, a hivatal zárva

Ügyfélszolgálat: Dávidné Tóth Edit 110 mellék, nepesseg@nagykovacsi.hu
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� Igazgatási Osztály

Osztályvezetô: dr. Halmosi-Rokaj Odett, 128 m.; igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit, 110 m.; nepesseg@nagykovacsi.hu 
Kovács Györgyné, 103 m.; ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 121 m.; zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

Tájékoztató az Igazgatási Osztály hatáskörében maradó
ügytípusokról

A járási rendszer kialakításnak következtében a helyi lakosok által az
Igazgatási Osztályon intézett ügyek egy része járási hatáskörbe került. Az
átalakítás miatt kialakult további változás, hogy a Polgármester és a
Jegyzô hatáskörében maradó szociális ügyek tekintetében dr. Zakály
Erzsébet Kolléganô jár el. Ferencz Andrásné korábbi szociális ügyin-
tézônk 2013. január 1-tól a járási kirendeltséget erôsíti tapasztalatával és
szakmai felkészültségével.
Kérem továbbra is forduljanak bizalommal az alábbi ügyek tekintetében
az Igazgatási Osztályhoz:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzôje 2013.
január 1. napjától, elsôfokú hatóságként ismételten eljár
telephely-engedélyezési eljárásokban. Az eljárás menetérôl
rövid tájékoztatót nyújtunk az alábbiak szerint:

Ipari tevékenységek bejelentése
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyako-
rolható egyes termelô és egyes szolgáltató tevékenységekrôl, valamint a
telepengedélyezés rendjérôl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.
(XII.31.) Korm. rendelet alapján.
Az ügyet intézô iroda: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Címe: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.
Iroda száma: Ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idô: hétfô:13.00-17.30-ig, szerda: 8.00-16.00 óráig, 
péntek 8.00-12.00 (ebédidô: 12.00-13.00)
Telefon: (26)389-566/110-es mellék
Ügyintézés kezdeményezhetô: személyesen, postai úton.
Az ügyintézéshez szükséges iratok:
1. Bejelentés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról (A

358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint 
2. Nem a bejelentô tulajdonában lévô telep esetén a telep használatára

vonatkozó, annak jogcímét igazoló okirat
3. Haszonélvezet esetén a haszonélvezô, illetve közös tulajdon esetén a

tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
Ügyintézés díja: Ipari tevékenység bejelentése: 3.000,- Ft összegû
eljárási illeték illetékbélyegben leróva.
A bejelentés elbírálása: A bejelentés beérkezését követôen a jegyzô
meggyôzôdik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv,
meghatározott övezeti besorolás, illetôleg azok hiányában az épített
környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott
tevékenység végezhetô-e.
Amennyiben igen, úgy a jegyzô a telepet nyilvántartásba veszi, A nyilván-
tartásba vételrôl szóló határozatot a bejelentés másolatával együtt
megküldi a szakhatóságoknak.

Ipari tevékenységek engedélyezése 
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyako-
rolható egyes termelô és egyes szolgáltató tevékenységekrôl, valamint a
telepengedélyezés rendjérôl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.
(XII.31.) Korm. rendelet alapján.
Az ügyet intézô iroda: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály
Címe: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.
Iroda száma: Ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idô: hétfô:13.00-17.30-ig, szerda: 8.00-16.00 óráig, 
péntek 8.00-12.00 (ebédidô: 12.00-13.00) 
Telefon: (26)389-566/110-es mellék
Felvilágosítás kérhetô: személyesen vagy telefonon
Ügyintézés kezdeményezhetô: személyesen, postai úton.
Az ügyintézéshez szükséges iratok:
1. Telepengedély kiadása iránti kérelem (A 358/2008.(XII.31.) Korm. ren-

delet 2. számú melléklet szerint)
2. A telep helyszínrajza
3. Nem a kérelmezô tulajdonában lévô telep esetén a telep használatára

vonatkozó, annak jogcímét igazoló okirat
4. Haszonélvezet esetén a haszonélvezô, illetve közös tulajdon esetén a

tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat. 
Ügyintézés díja: Az eljárási díj mértéke a 35/1999.(X.13.) BM rendelet
szerint 5.000,- Ft, amely összeget készpénzátutalási megbízással, vagy a
Polgármesteri Hivatal számlaszámára banki átutalással lehet megfizetni.
A szakhatósági eljárásokért fizetendô eljárási díjak:
1. A Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerv Érd, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézete eljárási díja
19.400,- Ft, amely összeget készpénzátutalási megbízással vagy ban-
ki átutalással lehet megfizetni.

2. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelôség eljárási díja 23.000,- Ft, amely összeget bank átutalással
lehet megfizetni.

3. A Pest  Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság eljárási díja 11.000,- Ft, amely összeget banki átutalással
lehet megfizetni.

Az eljárás menete: A kérelem beérkezését követôen a jegyzô meg-
gyôzôdik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv,
meghatározott övezeti besorolás, illetôleg azok hiányában az épített
környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18.
§ (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott
tevékenység végezhetô-e?
Helyszíni szemle: A helyszíni szemle idôpontjáról a jegyzô értesíti a
kérelmezôt, a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határ-
vonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdonosait és a szakhatóságokat. A
szomszédos ingatlanok tulajdonosai észrevételeiket a szemle elôtt írás-
ban, valamint a szakhatóságokkal együtt a helyszíni szemlén készült jegy-
zôkönyvbe mondhatják el. Szakhatósági hozzájárulások esetén a jegyzô
határozattal adja ki a telepengedélyt.
Tevékenység megkezdése: A tevékenységet jogerôs telepengedély bir-
tokában lehet megkezdeni.

� Önkormányzati Osztály

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

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Páva Józsefné településmérnök, 116 m.; településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126 m.; palyazat@nagykovacsi.hu
Gróf Andrea mûszaki ügyintézô, 131 m.; muszak@nagykovacsi.hu
Jakab Balázs mûszaki ügyintézô, 118 m.; jakab.muszak@nagykovacsi.hu

Kedves Ingatlantulajdonosok!
A helyi rendeletek szerint a hó- és síkosság mentesítés, járdatakarítás az
ingatlan tulajdonosának kötelessége. Célszerû a reggeli elindulás elôtt
pár percet erre is fordítani, mert sok kellemetlenséget lehet ezzel meg-
elôzni.
Megköszönöm mindazok szorgos munkáját, akik a fentieket komolyan
véve – a havazások és ónos esôk után is idôben – a ház elôtti járdákat
mindig rendben tartják és tartották!
Havazások alkalmával a településen a közutakat hókotróval és csúszás-
mentesítô anyag szórásával tartatja az Önkormányzat rendben.
Kérnék minden autóst, hogy amennyiben lehetôségeik engedik az in-
gatlanokra parkoljanak be! 
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- rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény

- óvodáztatási támogatás
- térítési díjkedvezmény
- átmeneti segély
- rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás
- lakásfenntartási támogatás
- foglalkoztatást helyettesítô

támogatás
- temetési segély
- rendszeres szociális segély
- hatósági bizonyítvány
- jegyzôi gyámhatóság: környezet

tanulmányok készítése
- birtokvédelem

- anyakönyvi igazgatás
- hagyaték
- közgyógyellátás méltányosságból
- ápolási díj  – helyi rendelet szerint
- honosítás
- választás, népszavazás
- ügyfélszolgálat
- iktatás
- telefonközpont kezelése
- kifüggesztések
- üzletek mûködési engedély
- bejelentés köteles kereskedelmi

tevékenységek
- telephely-engedélyek
- oktatási ügyek
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
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Amennyiben ez nem lehetséges – olyan helyen helyezzék el a jár-
mûvüket a közterületeken, ahol a hó eltakarítást  NEM akadályozzák.
Nagyon fontos lenne a fentiek figyelembe vétele, mivel a hó kotrást végzô
jármûvek nem tudják elvégezni a munkát.
Ezek után pedig érkeznek a felháborodott lakossági bejelentések.  
Szeretném megkérni azokat a lakóközösségeket, ahol ez a jelenség
problémát okoz, hogy figyelmeztessék azokat a szomszédokat, autó-
sokat – akik figyelmen kívül hagyják a többség érdekét és megakadá-
lyozzák az utak járhatóvá tételét!
Jó tanácsként javasolnám a háztartások számára, hogy útszóró só és
hólapát beszerzésérôl idôben gondoskodjanak. A közelmúltban lehullott
nagyobb mennyiségû hó problémát jelentett mindazoknak, akik nem
készültek fel kellôen a téli idôjárásra.
Igen csak javasolt a jármûvek felkészítése mellett, hogy csak az
vezessen ilyenkor gépkocsit, aki megfelelô vezetési rutinnal és jár-
tassággal rendelkezik a téli környezetben történô közlekedésben. 

Végezetül pár szót szeretnék még tájékoztatásul elmondani az eb tartást
érintô változásokról.

Az újság korábbi számaiban már olvashattak ugyan errôl a témáról, de
nem árt az új információk felfrissítése.  
A tavalyi év augusztusától a kutyatartó kötelessége, hogy az állatorvosnál
kezdeményezze kutyája megjelölését, illetve a korábban már megjelölt
kutyák regisztrációját. 
A megjelölésre rendelkezésre álló „türelmi idô” lejárt. 2013. január 1. után
a 4 hónaposnál idôsebb kutya már csak chippel ellátva (és regisztrálva)
tartható.
A közterületre is csak a regisztrált ebek hozhatók ki!
A chippelés a magánállatorvos feladata, aki a transzponder (chipp) beül-
tetésén túl az adatokat rögzíti az országos adatbázisban. (petvetdata)
A beültetésre kerülô chip nagyjából akkora, mint egy rizsszem, és a beül-
tetése látszólag alig különbözik egy egyszerû védôoltás beadásától. A
szerkezetet a nyak bal oldalán, a bôr alá helyezik. A transzpondert tartal-
mazó kapszula szövetbarát anyagból készül, ezért nincs káros hatással
az állat szervezetére. Ritkán elôfordulhat, hogy elvándorol, még ritkáb-
ban, hogy nem mûködik a jeladó, ezek miatt is szükséges a rendszeres
ellenôrzése.
A rendelkezés nagy elôrelépést jelent a kóbor kutyák problémájának
megoldása terén, hiszen a chip segítségével néhány perc alatt fellelhetô
a kutya gazdája – már ha az adatokat pontosan bevezették a központi
adatbázisba. 
Gyakran megesik ugyanis, hogy ha meg is történt a regisztráció, a tulaj-
donosváltozást már nem jelentették be, így sokkal nehezebb kinyomozni,
hogy kihez tartozik a kutya. Az adatbázisban pedig nemcsak a gazda
adatait jegyzik fel, hanem az állatútlevél kiállítását, az ivartalanítást, illetve
az esetleges komolyabb, gyógyszerezést igénylô betegségeket is. Így
szükség esetén az azonosítást követôen megfelelô orvosi ellátásban
részesíthetô az állat.
A jogszabályok betartásának ellenôrzése az állategészségügyi hatóság
és a jegyzô feladata, továbbá az állatorvosnak kötelessége ellenôrizni a
vizsgálat elôtt, hogy rendelkezik-e transzponderrel a kutya. 
Abban az esetben, ha már elmúlt 4 hónapos, és még nincs chipje, akkor
azt az állatorvos és a jegyzô is köteles jelenteni a kerületi állategészségü-
gyi hivatal felé. Kivétel nincsen, aki a chippelést elmulasztja, akár 45 ezer
forintos állatvédelmi bírságra is számíthat.
Kérem, kísérjék figyelemmel a chipeléssel kapcsolatos kedvezményre fel-
hívó hirdetményeinket, mely várhatóan a 2013. február 7-i testületi ülést
követôen kerül nyilvánosságra!

� Pénzügyi Csoport

Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 m.; penzugy@nagykovacsi.hu
Baráthné Nagy Judit, 109 m.; barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité, 102 m.; pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Tóth Katalin, 133 m.; koltsegvetes@nagykovacsi.hu
Zoltai Bence,119 m.; zoltai.penzugy@nagykovacsi.hu

� Titkárság
Bodnár Julianna jegyzôi titkárnô, 106 m.; bodnar.titkarsag@nagykovacsi.hu
Fábos Éva polgármesteri titkárnô, anyakönyvvezetô, 105 m.;

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu
Tóthné Halász Hedvig építésügyi ügyintézô (Építésügyi Szolgáltató Pont), 117 m.;

tothne.epites@nagykovacsi.hu

A korábbi híradásokkal ellentétben ez úton tájékozatom Önöket, hogy volt
építéshatósági kolleganônk a jövôben, mint Építésügyi Szolgáltató Pont
ügyintézôjeként a Hivatalban tevékenykedik tovább: Tóthné Halász
Hedvig építésügyi ügyintézô, 117 mellék; epites@nagykovacsi.hu

Tisztelt Építtetôk!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2013.01.01-tôl az építésüggyel össze-
függô egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI.16.)
kormányrendelettel módosított, az építésügyi és az építésfelügyeleti
hatóságok kijelölésérôl és mûködési feltételeirôl szóló 343/2006. (XII.23.)
kormányrendelet az elsôfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó ál-
talános építésügyi hatóságként az építmények és építésügyi
tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat
jegyzôjét jelölte ki. Nagykovácsi esetében a járásszékhely Budakeszi,
tehát az építésügyi hatósági feladatokat a fenti idôponttól Budakeszi
Város Jegyzôje látja el.
Tekintettel arra, hogy Nagykovácsi lakosságának létszáma meghaladja az
5000 fôt, valamint arra, hogy a 343/2006. (XII.23.) kormányrendelet 
1. melléklete erre lehetôséget biztosít, Nagykovácsiban is mûködtetünk
úgynevezett Építésügyi Szolgáltató Pontot.
Ennek segítségével továbbra is lehetôség nyílik a kérelmeket, iratokat
Nagykovácsiban, személyesen benyújtani. Ezeket az ÉTDR segítségével
továbbítjuk az eljárásra jogosult építésügyi hatósághoz.
Természetesen az Építésügyi Pont továbbra is lehetôséget nyújt a tervek
benyújtása elôtti egyeztetésre, konzultációra is. 

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 MOZAIK adásában megtekinthetnek.  A felvétel a könyvtárból
kikölcsönözhetô.

Szövetbarát, és nagyjából akkora,
mint egy rizsszem

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, 129 mellék; foepitesz@nagykovacsi.hu
Ügyfélfogadási ideje: hétfôn 13.00-17.30 óráig, elôzetes telefonon történô beje-
lentkezés alapján.

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Honlap: http://www.nagykovacsivizikozmu.hu/

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

e-mail cím: nvkiroda@enternet.hu
e-mail cím: mûszaki ügyekben: nvk@t-online.hu

Ügyfélszolgálati iroda mobil telefonos elérhetôsége: 06-30-466-6580

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

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.; Tel/fax: 06-26-355-159

Farkas Péter ügyvezetô: 06-30-441-2091
Csernusné Turai Judit irodavezetô: 06-30-451-7361



8 2013. FEBRUÁR

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

Név és illetékességi terület változása a járási
rendszer kialakítása miatt 2013. január 1-tôl

Az egyes járási népegészségügyi intézetekhez tartozó településeket a járási
(fôvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet
1.sz. melléklete tartalmazza.
Településük a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Népegészségügyi
Intézetéhez tartozik, címe: 2030 Érd, Felsô u. 39. telefon: 06-23-354-765

dr. Péczi Andrea s.k.
mb. járási tisztifôorvos

Tájékoztatás 

nagyvad és apróvad társasvadászatokról!

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom a tisztelt nagykovácsi lakosokat, hogy a Budapesti
Erdészet társas hajtóvadászatokat rendez az 5719-es kódszámú
„Budapest-Budakeszi” vadászterületen.
Ennek megfelelôen társasvadászatnak minôsül a nagyvad terelô-
vadászata és hajtóvadászata, az apróvad keresôvadászata, illetve hajtó-
vadászata amennyiben a felsorolt vadászatokon három vagy több
vadász vesz részt. Nagyvad terelôvadászatának (terelés vagy riglizés)
minôsül a hajtóebek használata nélkül szervezett társasvadászat.
A vadászat helye: 
II.-III.-XII .ker., Solymár, Nagykovácsi, Budaörs, Budakeszi.
A vadászatok ideje 2013. I. negyedévére vonatkozólag a következôk:
Február 7.; Február 14.; Február 21.; Február 28.
Javaslom, hogy a szabadtéri programok tervezése, szervezése elôtt (pl.
kirándulás, erdei futás, stb.) – amennyiben az a fenti területeket érinti – a
Budapesti Erdészet telefonos elérhetôségén a 06-1-391-0540-es szá-
mon minden esetben tájékozódjon!

Tóthné Pataki Csilla
jegyzô

Felhívás rendelet-tervezetek véleményezésére!

Tisztelt Érdeklôdôk!

Az építési törvény módosítása a települési önkormányzatoknak a falukép
védelme érdekében 2013. január 1-jétôl új lehetôséget biztosít. A törvény
alkalmazkodik az önkormányzatok önrendelkezési jogához, miszerint
azok önmaguk tudják alakítani sajátos településképüket és erre önálló
szabályrendszert hozhatnak létre. Az önkormányzat új lehetôsége a
településkép alakításával kapcsolatban: 
A településképi véleményezési és a bejelentési eljárások, valamint
az elôzetes szakmai konzultációra vonatkozó rendeletei szabályo-
zás.
Az elôbbi a településképi véleményezési eljárás lényegében a korábban
tervtanácsi véleményezésre kötelezett építési engedéllyel építhetô épít-
mények körét a polgármester véleményezési körébe utalja. A pol-
gármester véleménye az ügy súlyától függôen a helyi építészeti és
mûszaki tervtanács, illetve a fôépítész véleményén alapul. A döntés
kötelezô érvényû, ellene fellebbezni építéshatósági eljárás keretében
lehetséges.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján
elvégzett hatásvizsgálat eredménye: 
– A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása jelentôs:

E rendeletek megalkotásával és sikeres végrehajtásával a faluképi
szempontból rendezettebbek lesznek a település frekventáltabb
területei (védett területek, lakóterületek)

– A rendeletalkotás környezeti és egészségi hatása jelentôs: A ren-
deletekkel elérni kívánt cél megvalósításával a település arculatának
befolyásolása során településkép szempontjából élhetôbbé teszi a
község környezetét. 

– A rendeletalkotás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai is jelen-
tôsek: Az adminisztráció jelentôsen nô, az építéshatóság helyi szintû
megszûnésével, az építési szolgáltatási pont kialakításával a
Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítását igényli, hiszen három új tí-
pusú eljárást kell hivatali szinten is dokumentálni. 

Hivatkozással a helyi rendeletek elôkészítésében való társadalmi
részvételrôl szóló 29/2012. (IX.25.) önkormányzati rendeletre három ren-
delet tervezethez várjuk észrevételeiket, véleményeiket, a velemeny@
nagykovacsi.hu email címre, illetve papír alapon benyújtva a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 
A rendelet tervezetek elérhetôk a www.nagykovacsi.hu oldalon,
valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján is kifüggesztésre kerül-
tek. Véleményezésre nyitva álló határidô: 2013. február 15.

Tóthné Pataki Csilla
jegyzô

FELHÍVÁS
ELMÛ HÁLÓZATI KFT.

felkéri az ellátási területén lévô ingatlanok tulajdonosait, kezelôit a
településeken a szabadvezeték- hálózatok biztonsági övezetét sértô
fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának
elvégzésére.
Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény,
valamint a 122/2004.(X.15.) GKM számú rendelet alapján tesszük közzé.
„A biztonsági övezetben lévô fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa
(kezelôje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabad vezeték
biztonsági övezet határait elérik.”
Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok
eleget kívánnak tenni felkérésünknek és a gallyazást, fa, növény-
eltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése elôtt
feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ELMÛ
Hálózati Kft.-t.

Tele centrum (helyi tarifával hívható telefonszám):
06-40-38-38-381/5 menüpont

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme:
Kisfeszültségû (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a vezetéktôl mért 
1 méteres távolság.
Középfeszültségû (1-35 kV-os) hálózat esetén: a szélsô vezetôtôl
oldalirányban mért 5-5 méter, illetôleg 2,5- 2,5 méter a vezeték azon sza-
kaszán, amely a szabvány belterületre vonatkozó elôírásainak meg-
tartásával létesült.
Nagyfeszültségû (120 kV-os) hálózat esetén a nyugalomban lévô szél-
sô fázisvezetôk függôleges vetületétôl számított 13–13 m-es távolság.
A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetô,
illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy
növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 m-nél, 1-35 kV névleges fe-
szültség között 2 méternél, 120 kV-on 4 m-nél jobban annak legked-
vezôtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetôt.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés el-
maradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelôsséget nem
vállalunk.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás megjelenésétôl számított
3 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, a 
4. munkanaptól az ELMÛ Hálózati Kft.-vel szerzôdéses jogviszonyban 
álló szakvállalkozók (Szakvállalkozói kapcsolattartó: Szücs Gábor
+36-30-9-578-380) kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallyazást
annak érdekében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növények ne
veszélyeztessék a folyamatos villamos energiaszolgáltatást, továbbá az
élet- és vagyonbiztonságot.
A fenti jogszabályok biztosítják azt a jogot az ELMÛ Hálózati Kft. részére
hogy a gallyazási munkálatokat elvégezze, elvégeztesse, és amely
munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelôje) tûrni köteles.

ELMÛ HÁLÓZATI KFT. 
(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

Körzeti Megbízott Iroda
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 58.

Telefon: 06-26-355-613

Körzeti megbízott: Veverka Gábor rendôr fôtörzsôrmester 

Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban várom a tisztelt
Nagykovácsi lakosokat 

minden páratlan héten, hétfôn 16.00–18.00 között az irodában.

Elérhetôségeim:
telefon: +36-70/6724693 · e-mail: kmb@nagykovacsi.hu



A végelszámolási eljárás befejezéséhez a társasá-
goknak rendezniük kell kötelezettségeiket. Ez azt
jelenti, hogy a végelszámolást addig nem lehet be-
fejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése
vagy tartozása van, amelyrôl a vagyonfelosztási
határozatban nem rendelkeztek.
Amennyiben a végelszámolás alatt álló adózónak
tagi kölcsön vagy fizetendô osztalék címén nyil-
vántartott kötelezettsége van, az a végelszámolás
zárásáig rendezhetô – többek között – oly módon,
hogy a tagok a társasággal szemben fennálló
követelésükrôl lemondanak, illetve azt
elengedik.
Az ellenszolgáltatás nélkül történô lemondást be
kell jelenteni a NAV felé ajándékozási illeték
megállapítására az illetékkötelezettség keletke-
zését követô 30 napon belül.
Amennyiben gazdálkodó szervezetek között kerül
sor a követelés ellenszolgáltatás nélkül történô
elengedésére, úgy az illetékekrôl szóló 1990. évi
XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 17. § (1)
bekezdés n) pontja alapján az ügylet mentes az
ajándékozási illeték alól. Az Itv. azonban ebben az
esetben is elôírja a bejelentési kötelezettséget. 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao
tv.) adóalapot módosító tételt határoz meg arra az
esetre, ha az adózó osztalék címén nyilvántartott
kötelezettségét a tag elengedi. A Tao tv. 29/Q. §
(3) bekezdése alapján csökkenti a társasági adó
alapját a megállapított, ki nem fizetett osztalék
elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli
bevétel összege. 
Az adóhatóság gyakorlatában elôfordult olyan 
eset, hogy egy társaság a tag pótbefizetési
kötelezettségének beszámításával kívánta ren-
dezni a kötelezettséget, azonban a jogszabályi
rendelkezések erre nem adnak lehetôséget. A
pótbefizetés ugyanis egy társasági jogi intézmény,
mely magából a szóból is eredôen pénzbeli tel-
jesítést jelent. A pótbefizetési kötelezettség tel-
jesítésének tehát tényleges pénzmozgással kell
együtt járnia, figyelembe véve a gazdasági tár-
saságokról szóló 2006. évi IV. törvény (további-
akban: Gt.) 120. § (1) bekezdésének és a
számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény (további-
akban: Szt.) 38. § (4) bekezdésének rendelkezését. 
Más cégek úgy is próbálják a kötelezettségüket
rendezni, hogy a tagok kölcsön követeléseivel ap-
portként megemelik a társaság törzstôkéjét. A Gt.
13. § (2) bekezdése alapján tagi kölcsön nyúj-
tásából eredô követelés és a tag osztalék
követelése is lehet nem pénzbeli hozzájárulás,
és így szolgálhat a jegyzett tôke forrásaként. A Gt.
ezen rendelkezésével összhangban az Szt. és a Tao
tv. szabályai is lehetôséget adnak a követelés ap-
port elszámolására. Az Itv. vonatkozó rendelkezé-
sei alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték
tárgyi hatálya nem terjed ki a követelésre,
következésképpen a követelés apport nem kelet-
keztet illeték-kötelezettséget az apportot foga-
dónál. 
Ugyanakkor a tartozás ilyen módon történô ren-
dezése esetén sem hagyható figyelmen kívül az
adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban: Art.) 2. § (1) bekezdésében megfo-
galmazott elôírása, miszerint az adójogviszo-
nyokban a jogokat rendeltetésszerûen kell gyako-
rolni. Az adótörvények alkalmazásában nem
minôsül rendeltetésszerû joggyakorlásnak az
olyan szerzôdés vagy más jogügylet, amelynek
célja az adótörvényben foglalt rendelkezések
megkerülése. A rendeltetésellenes joggyakor-

láshoz ugyanis jogkövetkezményt fûz a törvény,
hiszen az Art. 2. § (2) bekezdésben elôírja, hogy
ilyen esetben az adóhatóság az összes
körülményre, de különösen a rendeltetésszerû jog-
gyakorlás esetén irányadó adófizetési kötelezett-
ségre figyelemmel állapítja meg az adót.
Az ilyen jogügyleteket tehát – adójogi szempont-
ból – azok valós gazdasági tartalma szerint, az
adott eset összes körülménye alapján kell megítél-
ni.
A fentiekre tekintettel a 2012. november 27-én
megjelent, a „Tagi kölcsön és osztalék kifizetés
elengedése” címû tájékoztató követelés apporttal
kapcsolatos bekezdésében foglaltak nem alkal-
mazhatók.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Közép-magyarországi Regionális Adó

Fôigazgatósága 

Tagi kölcsön és fizetendô osztalék címén nyilvántartott
kötelezettség rendezésének 

– a gyakorlatban elôforduló – 
egyes esetei a végelszámolás alatt álló társaságoknál

Bízza az adóbevallást 
a NAV-ra 

Lezárult a munkáltató adómegállapítás
választásának lehetôsége. A magánszemélyek
2013. február 15-ig még választhatják az
adóhatóság közremûködésével elkészített
egyszerûsített bevallást.
A jogszabályváltozásoknak köszönhetôen lénye-
gesen egyszerûsödik a személyijövedelemadó-
bevallási kötelezettség teljesítése. 2013. február
15-ig lehetôsége van a magánszemélyeknek a
1253NY jelû adatlapon nyilatkozni arról, hogy be-
vallásukat a NAV állítsa össze. A nyilatkozat egy-
ben egy megbízás arról, hogy a személyi jövede-
lemadó-bevallást az adóhivatal a rendelkezésére
álló adatok alapján elkészítse. 
Az egyszerûsített adóbevallást 2013. április 30-ig
kapják kézhez a megbízást adó magánszemélyek.
Amennyiben a bevallás adatait – összevetve a bir-
tokukban lévô igazolásokkal – megfelelônek,
helyesnek tartják, úgy a korábbi évek gyakorlatától
eltérôen vissza sem kell küldeni azt a NAV-nak. A
törvényi feltételek alapján azonban nem minden
adózó esetében készülhet egyszerûsített adóbeval-
lás. 
Bôvebb információ a 1253NY jelû nyilatkozat
kitöltési útmutatójában szerepel, mely a NAV által
kiküldött egységcsomagban vagy a www.
nav.gov.hu honlapon található meg. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Felhívás mûanyagok
égetésérôl

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Fûtési szezonban érezhetô esténként, de még
nappal is, hogy egynéhány ingatlantulajdonos a
háztartásban keletkezett, vagy máshonnan
összegyûjtött hulladékok égetésével próbál
meg tüzelni. 
Ilyen szennyezô anyagok lehetnek a mûanya-
gok, gumik, festékek-vegyszerek, de még a
használt pelenkák is!
A fenti anyagok elégetésekor mérgezô anyagok
szabadulnak fel. Ezek egészségkárosodást,
nagy koncentrációban akár azonnali halált is
okozhatnak.
Példaként említhetném, hogy a hétköznapi
PVC (poli-vinil-klorid) égésekor olyan anyagok
szabadulnak fel, mint az elsô világháborúban
harci gázként alkalmazott foszgén, vagy
rákkeltô a vinil-klorid.
Mindezek ellenére, az Ófaluban, de akár a
Nagyszénásalján lévô kertes házak között
sétálva is érezhetjük az égô mûanyagok jel-
legzetes, fanyar szagát.
A 21/2001. számú kormányrendelet – a levegô
védelmérôl szóló egyes jogszabályokról -
alapján (továbbiakban: Rendelet) a mûanyagok
égetése – nyílt színen vagy bármilyen tüzelô-
berendezésben tilos! 

A JOGSZABÁLY MEGSZEGÔI 
500 EZER FORINTIG TERJEDÔ
BÍRSÁGRA SZÁMÍTHATNAK!

A fenti Rendelet értelmében a levegôvédelmi
ügyekben eljáró hatóságok:
23. § (1) A levegôtisztaság-védelmi hatósági fe-
ladatokat – ha jogszabály másként nem ren-
delkezik – elsô fokon a környezetvédelmi felü-
gyelôség, illetôleg e rendeletben meghatározott
esetekben, a települési önkormányzat jegyzôje
látja el. 
Ezúton felszólítok minden ingatlantulajdonost,
akik a hulladékok égetésével szennyezik a
környezetünket, hogy a tevékenységüket –
mindannyiunk érdekében – azonnal szüntessék
meg!
A fûtési problémák megoldása érdekében, a
szociálisan rászorulók inkább forduljanak a
Hivatalunkhoz. 
Nagykovácsi, 2013. január 29.
Üdvözlettel:   

Erôs Kálmán
közterület-felügyelô

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Kérem, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával
Nagykovácsi helyi tûzvédelmét, mentési és polgárôri 

feladatokat ellátó Civil Szervezetét, a
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületét.
Adószám a SZJA 1% felajánlásához 18686366-1-13

Bankszámlaszám: 65700086-10122675

Köszönettel:
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében

Honti Zoltán elnök

Egyesületünk Központi telefonszáma: 06-70-3879999
Körzeti Megbízott telefonszáma: 06-70-6724693

2013. FEBRUÁR 9



Bemutatkozik 
a Budakeszi Járási Hivatal

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013.
január 1-jétöl Budakeszi Járásban a hivatalvezetôi
feladatokat jómagam látom, tájékoztatás céljából
a Hivatallal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat az
alábbiakban foglaltam össze:
Hivatalom illetékességi területéhez az alábbi
települések tartoznak: Biatorbágy, Budajenô,
Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi,
Páty, Perbál, Remeteszôlôs, Telki, Tök, Zsámbék.
Budakeszi Járási Hivatal központja a 2092
Budakeszi, Fô utca 179. szám alatt található, a
Polgármesteri Hivatal épületében. A Hivatal
törzshivatalból, hatósági és okmányirodái osztály-
ból (annak kirendeltségeibôl) és szakigazgatási 
szervekbôl – Gyámhatóság és kirendeltsége, Föld-
hivatal és kirendeltsége, Munkaügyi Kirendeltség
(ek) – áll.
A Budakeszi Járási Hivatal kirendeltségei az aláb-
bi településeken mûködnek: Budaörs, Biatorbágy,
Nagykovácsi, Zsámbék.
A járási hivatal az alábbi feladatokat látja el:
okmányirodai feladatok, gyám hivatali ügyek,
egyes szociális ellátásokkal, hatósági ügyekkel
összefüggô feladatok, szabálysértési ügyek.
A Hatósági Osztály ellátja többek között a szo-
ciális igazgatással kapcsolatos egyes feladatokat,
mint: idôskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi jogú
közgyógyellátás, rehabilitációs szerv megkeresése
a súlyos mozgáskorlátozott közlekedôképes-
ségének a megállapítására, hadigondozotti pénzel-
látás bejelentése. Mindezeken túl ellát szabály-
sértési, iparigazgatási feladatokat (távhô, villa-
mosenergia, földgáz); vízügyi igazgatással kap-
csolatos; kulturális örökségvédelemmel, növény-
védelmi; közlekedési igazgatás; környezetvédelmi
igazgatási feladatokat. A járási hivatal hatósági
osztályának hatáskörébe továbbá a kommunális
igazgatással összefüggô feladatok, a menekült-
ügyek, az egyes védelmi igazgatási, földrendezési
és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, okta-
tással kapcsolatos ügyek.
2013. február 1-jétôl a Budakeszi Okmány-
iroda – még a Kormányablakká válását meg-
elôzôen – hosszabbított nyitva tartással áll az
ügyfelek rendelkezésére, azaz munkanapokon
8 és 20 óra között. 
Okmányirodái feladatok a teljesség igénye nélkül:
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartása; útlevél-igazgatási ügyintézés, gépjár-
mûvekkel kapcsolatos ügyek intézése, diákiga-
zolványok.
Gyám hivatali feladatok: A 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 4-12.§-ai rendezik a Járási
Gyámhivatalok feladatait. Ezek többek között:
gyermekvédelmi feladatok ellátása (átmeneti
nevelésbe vétel, családba fogadás), döntés pénz-
beli és természetbeli ellátásokról; gyermekek
családi jogállásának rendezéséhez kapcsolódó fe-
ladatok; szülôi felügyeleti joggal illetve gyermek-
tartás díjjal kapcsolatos ügyek ellátása; gyámsági
és gondnoksági ügyek intézése; vagyonkezelési
ügyekkel kapcsolatos ügyintézés.
Földhivatal: A földhivatali intézményhálózat fela-
data az ingatlan-nyilvántartás (jogi és mûszaki, tu-
lajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat-
és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a
földvédelemmel és földminôsítéssel, földren-
dezéssel összefüggô feladatok végrehajtása.
A fenti ügyekben, esetleges kérdéseivel, észre-
vételeivel forduljon bizalommal hozzám illetve
kollégáimhoz az alábbi elérhetôségeken:
Központi telefonszám és fax: 06 23/ 535-719
Postacím: 2092 Budakeszi, Fô utca 179. email:
iarasihivataí® budakeszi.pmkh.aov.hu

Tisztelettel: 
dr. Szelenczy Gabriella

Emléknap az „elhurcolt”, 
kitelepített magyarországi németeknek

A magyarországi németek kitelepítési emléknapjává nyilvánította a Magyar Országgyûlés – szinte
egyhangú szavazással, 333 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett – január 19-ét. Azért esett a
választás erre a dátumra, mert 1946-ben ezen a napon indult el Budaörsrôl az elsô, kitelepített
magyarországi németeket szállító vasúti szerelvény.

A határozattal az Országgyûlés méltóképpen akar megemlékezni a II. világháború végén, és az azt
követô idôszakban, a kollektív bûnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztetést, kisemmizést el-
szenvedô magyarországi német közösség emberi jogokat súlyosan sértô és igazságtalan kitelepítésérôl,
elhurcolásáról. A döntéshozók tisztelettel kívánnak adózni mindazok elôtt, akik e megaláztatások 
áldozatai voltak; egyúttal támogatják és szorgalmazzák olyan megemlékezések szervezését, oktatási
anyagok készítését, amelyek a magyarországi német közösség meghurcolásával, üldöztetésével,
kitelepítésével kapcsolatosak.
Balog Zoltán az emberi erôforrások minisztere január 19-én Solymáron megtartott elsô megemlékezésen
úgy fogalmazott: „bûnt bûnnel jóvátenni nem lehet, vélt bûnt bûnnel jóvátenni még kevésbé, és vélt bûnt
kollektív büntetéssel végképp nem.
Ez történt, amikor két népcsoportról, a németekrôl és a magyarokról is kimondták, hogy kollektíven
bûnösek valamiért, amiért politikusok, a politika és személyesen emberek felelôsek, de egy nép, egy
népcsoport sohasem" Kitért arra is, hogy amikor 1946-ban elindultak a marhavagonok Németországba,
akkor a magyarországi németek voltak azok, akik kitûzték a vagonokra a magyar zászlót, amelyekre azt
írták: "Isten veled, hazánk".
A megemlékezésen jelen volt Matei Hoffmann, Németország magyarországi nagykövete, Hubert Kausl
osztrák attasé, valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság képviseletében Zsigmond Attila. 
A megemlékezés keretében a résztvevôk elhelyezték a kegyelet virágait a kitelepítési emlékmûnél, 
az áldozatokra harangzúgással emlékeztek

Dr. Klein Ferenc
elnök
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Fotók: Bajtai László

A házi berkenye a 2013-as év fája

A házi berkenyét választotta az év fafajának az Országos Erdészeti Egyesület. Az idén 18. alkalommal
megtartott voksoláson gyôztes növénynek a termése mellett esztétikai értéke, narancssárgás-pirosas ôszi
lombja sem elhanyagolható.

A középhegységek melegebb, déli oldalain és a ré-
gi gyümölcsösök, szôlôk területén általában
szálanként elôforduló fafaj szeptemberben érô ter-
mését évezredek óta fogyasztja az ember.
Felhasználása Európa több részén is reneszánszát
éli, nálunk leginkább a termésébôl fôzhetô pálinka
ismert. 
A házi berkenyét már az 1055-ben kelt tihanyi
alapítólevél is említi. A késôbbi századok okleve-
leiben szintén rendszeresen feltûnik a fafaj, mint a
magyar vidék egykor meghatározó, említésre méltó
eleme. A faj egyedei igen magas, 4-500 éves kort is
megélhetnek. Természetes viszonyok között a

középhegységi cseres-tölgyesek és mészkedvelô, melegkedvelô tölgyesek fafaja, lassan növô fa, amely
zárt erdôben akár a 25-30 méteres magasságot is elérheti. 
A házi berkenye hazai viszonyok között húsz éves kora körül hozza elsô terméseit. Erre utal Gárdonyi
Géza Isten rabjai c. regényében: „ne ültess berkenyét, mert úgysem éred meg a termését”. A fafaj mind-
ezek ellenére elterjedt a Kárpát-medencében, jellemzôen azokon a vidékeken, amelyek szôlô és mandu-
la termesztésére is alkalmasak.
Az év fája mozgalmat Magyarországon az Országos Erdészeti Egyesület 1996-ban indította útjára azzal
a céllal, hogy a hazai erdôk kevésbé ismert fafajait a nagyközönség számára bemutassa, népszerûsítse.
Így például az idén az erdészeti ismeretterjesztés, az erdei iskolai programok, tanulmányi versenyek és
a szakmai kutatások kiemelten foglalkoznak az év fájával, a házi berkenyével. 
A 2013-as év fafajának választott házi berkenyérôl és az év fája mozgalomról bôvebben olvashatnak a
Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatának támogatásával létrehozott www.azevfaja.hu
vagy az Országos Erdészeti Egyesület www.oee.hu honlapján.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)
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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

Csillagok és Gesztenyék

„Juhéjjjj! Megyünk a Planetáriumba!!!! De Anya….. mi az a Planetárium??!”„Az….egy csillagvizsgáló
Kicsim!” „ Hûûûûûûû, de izgi!!!”
És ezennel el is hangzott a varázsszó: a csillagok mindenképp nagyon izgik, pláne, ha még vizsgálgat-
ni is lehet ôket! 
Így indultunk neki január 23-án reggel a Gesztenyefa csoporttal a Planetáriumba. Én kísérôként voltam
jelen. Elôször is le a kalappal a gyerekek elôtt, hogy mennyire fegyelmezettek, türelmesek és édesek
voltak, valamint az óvó nénik elôtt, akik profin, nyugodtan vezényelték le a programot. Buszokkal men-
tünk, ami nekem eleve bájos nosztalgia volt – gyerekcsoport együtt buszozik egy klassz programra!
Izgatottan várakozott a csipet-csapat a kezdésre, addig együtt nézegettük a körfolyosón az éppen ak-
tuális kiállítást a bolygókról. Végre 11 óra! Mind beültünk a kör alakú terem óriási bôr foteljeibe, amik
teljesen bekebeleztek minket és bámultuk a színes fényeket körbe-körbe. Egyszer csak elsötétedett a
terem és a kupola telis-tele lett csodálatosan fénylô csillagokkal zsongító zene kíséretében. Megjelent

Sün Samu az erdô szélén a
kupolára vetítve, aki
barátjával, Egérkével az
erdei tisztáson szokott
gyönyörködni a csillagos
égboltban. A két barát egy
lufi és egy uzsonnás kosár
segítségével világkörüli
útra indult. Meséltek a tá-
jakról, amerre jártak, az
északi- és déli sarkról, a
városokról, vidékekrôl, de
fôként az égitestekrôl,
bolygókról, csillagokról,
napszakok és évszakok
alakulásáról, a nap szere-
pérôl, a csillagképekrôl. A
kedves mese keretében a
gyerekek nagyon sok érde-
kességet, újdonságot láttak,
hallottak és megismerked-
hettek az alapvetô földrajzi
és csillagászati fogalmakkal
is. Mikor visszaérkezett

Sün Samu és barátja a tisztásra, ahonnan indultak, a gyerekek sejtették, hogy hamarosan vége lesz a
varázslatnak. Szerették volna, ha még tovább repülhetünk az égbolton, mert nagyon tetszett valamennyi-
ünknek. Én is sajnáltam, hogy vége az elôadásnak, mert milyen jó is mese szárnyán a csillagok közt
repülni! Én is ovis szeretnék lenni!!!

A Gesztenyefa csoportból 
Mia és Ruben Anyukája

A földhasználati 
nyilvántartás fontosabb

változásairól
A földhasználati nyilvántartási eljárásra vonat-
kozó szabályok 2013. január 1-jével megváltoz-
tak, illetve 2013. február 1-jével változni fognak. 
A termôföldrôl szóló törvény 2013. február 1-jével
kötelezô adatszolgáltatást ír elô a földhasználati nyil-
vántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A
magánszemély földhasználónak a személyi
azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát,
gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a sta-
tisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie az
ingatlanügyi hatóság felé. 
Ezen rendelkezés a 2012. december 31-ig föld-
használati nyilvántartásba bejegyzett földhaszná-
lókra vonatkozik. Adatszolgáltatási kötelezett-
ségüknek 2013. március 30. napjáig azonosító
adatközlési adatlapon tehetnek eleget, melyet a
használt földterület fekvése szerint illetékes járási
földhivatalhoz kell benyújtani. Ez a kötelezôen
használandó adatlap a földhivatalok hivatalos hon-
lapjáról (www.foldhivatal.hu) a „nyomtatványok”
menüpontból letölthetô. Az adatközlési bejelentéssel
indult eljárás díjmentes akkor, ha azzal együtt vál-
tozás bejelentésére nem kerül sor. 
Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékessé-
gi területéhez tartozó termôföldet használ, úgy a be-
jelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megten-
nie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azok-
nak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilván-
tartásba vett földhasználatával érintett földrészletek
vannak. 
A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a
bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási
kötelezettségének határidôn belül nem tesz eleget. 
2013. január 1-jével a földhasználóknak területi
mértéktôl függetlenül minden termôföld, valamint
mezô-, és erdôgazdasági belterületi föld – kivéve az
erdômûvelési ágú területek – használatát be kell je-
lenteniük a földhivatal felé. 
A használat, a használatban bekövetkezett változás,
valamint a használat megszûnése bejelentésekor a
magánszemély földhasználók kötelesek megadni –
az eddigi adatokon túl – a személyi azonosítójukat és
az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet föld-
használók pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve
cégek esetében a cégjegyzékszámukat.  
Kötelezô a formanyomtatvány használata a föld-
használatban bekövetkezett változásoknak, illetve a
használat megszûnésének bejelentésekor is. 
Az új formanyomtatványok szintén az 1. pontban
megjelölt honlapról tölthetôk le, és ezeket 2013.
január 1-jével kell használni, de kötelezô használni
azon folyamatban lévô eljárásokban, ahol a bejelen-
tés már megtörtént a földhivatal felé, de a használat
bejegyzésére, a változás átvezetésére vagy a
használat törlésére nem került sor 2012. december
31-ig, valamint a megismételt eljárásokban.  
2013. február 1-jét követôen a cégek esetében a
cégkivonat benyújtása nem kötelezô; az aláírási cím-
példányt, illetve az aláírás-mintát pedig csak akkor
kötelezô benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cég-
jegyzék nem tartalmazza. 
Az azonosító adatok kötelezô bejelentése a föld-
használati nyilvántartás országos személyi adat-
bázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét
követôen új adatszolgáltatási forma, a földhasználati
összesítô szolgáltatásának lehetôségét készíti elô. Az
összesítô a földhasználó által az ország egész
területén használt egyes földterületek területét és
aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti
bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve
a használt földterületek fekvése szerint illetékes föld-
hivatalokat is. A földhasználati összesítô igénylésére
a földhasználó is jogosult lesz, annak érdekében,
hogy mint hatósági bizonyítványt becsatolhassa, azt
felhasználhassa az ôt érintô eljárásokban. 

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

A tél öröme

Szeretnénk folytatni, 
de ahhoz elengedhetetlen
az Önök adójának 1%-a.

Kérjük, támogassa
alapítványunkat: 
18693070-1-13

Köszönjük
Linum Alapítvány

www.linumfoundation.eu
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Kazinczy-verseny

„Milliós tömegek lépik át a mûvelôdés küszöbét.
Sokszoros felelôsség hárul a szép magyar beszéd
hivatalos terjesztôire. Beszédkultúránk színvonala
azonban koránt sem kielégítô. Sôt, fájdalom,
veszedelmes gyorsasággal süllyed. Gátat kell vet-
nünk a rossz hangsúly, értelmetlen tagolás, helyte-
len kiejtés mételyezô hatásának. Sürgôsen fel kell
ébresztenünk a felelôsségteljes érdeklôdést az
élôbeszéd és anyanyelvünk szent ügye iránt.” – ír-
ta Péchy Blanka a Kazinczy – alapítvány
alapítólevelében. Azóta eltelt több mint harminc
év, de sorai fájdalmasan idôszerûek, idôszerûb-
bek, mint valaha.
Ezért rendezzük meg minden évben a Kazinczy-
versenyt az iskolában, melyre évrôl évre többen
jelentkeznek. Az idén, január 14-én az iskola
elôadó termében 24 felsô tagozatos diák olvasta
fel a szabadon választott, majd rövid felkészülés
után a kötelezô szövegét. A zsûri a szövegértést,
szöveghûséget, hangvételt, hangképzést, szünet-
tartást értékelte. E szerint a következô eredmény
született:
5. osztály 7. osztály

I. Gyôrffy Emese I. Borbély Andrea
II. Kis Imola, II. Kis Janka,

Környei Luca Gonda Noémi
III. Kisida Júlia, III. Horváth Niki,

Holczer Iringó Gerely Boróka           
6. osztály                  8. osztály

I. Kôvári Zsófia I. Metz Laura
II. Fehér Lili, II. Olexa Renáta

Kovács Bendeguz III. Szakács Eszter
III. Horváth Henrik

A területi Kazinczy-verseny február 8-án, a pilis-
vörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában
lesz.

A Magyar Kultúra Napja 
(január 22. - a Himnusz megírásának évfordulója)

Idén is megemlékeztünk a Magyar Kultúra
Napjáról január 22-én. Nemcsak órai kereteken
belül szenteltünk nagyobb figyelmet a témának és
elevenítettük fel irodalmi nagyjainkat (köztük el-
sôsorban Kölcsey Ferencet), hanem TOTÓ-val is
összemérhették iskolánk diákjai tudásukat, is-
mereteiket.

2013. I. 11. Piliscsaba, 
labdarugó diákolimpia 3-4. osztály

Piliscsabára voltunk hivatalosak. 6 csapat 2 cso-
portban játszott. Az elsô meccsen fölényes
gyôzelmet arattunk Solymár ellen, 5:1. Piliscsaba
következett, akiktôl szerencsétlen véletlenek
folytán iszonyú izgalmas meccsen 2:0-ás
vereséget szenvedtünk, így csoport másodikként a

legerôsebb (késôbbi aranyérmes) csapattal
kerültünk össze. Megérdemelten gyôztek ellenünk
2:0-ra. A 3. helyért játszhattunk Budajenô ellen.
Gyönyörûen játszva 3:0-ra nyertünk.
Mindenkinek gratulálok a BRONZÉREM-hez. A
csapat legjobbja (az ellenfelek szerint a torna
legjobbja is) Németh András volt. 

A csapat tagjai: Németh András, Tóth Máté,
Márta Zsombor 4. b, Bencsics Máté, Éliás Milán
4. c, Becze Krisztián, Bihari Dávid 4. a, Ormay
Soma, Fodor Csanád 3. b, Kosztoványi András,
Ihász Benedek 3. a 

Smetana Erika

NUSE U11 ÖSSZEFOGLALÓ

Befejezôdtek az ôszi U11-es küzdelmek, ahol a
csapat a 3. helyen végzett és így jövôre a felsô
házban folytatja a küzdelmeket!
Az elmúlt két fordulóban összesen négy
mérkôzést játszottunk, sorrendben a Leányfaluval,
Sze-Fi-vel, Egerváry-Halmai Pomáz 1, és E.- H.
Pomáz 2 csapatával.

November 18. - Leányfalu
Nem túl jó elôjelekkel érkeztünk Leányfalura. Kornél
belázasodott és Dinnyés Máté is falfehéren, betegen
érkezett a reggeli induláshoz.
Nagykovácsi – Leányfalu 3-0
Az elsô mérkôzést azzal a Leányfaluval kezdtük, aki
az egyik legveszélyesebb volt ránk nézve, hiszen
csak 1 ponttal voltak mögöttünk a táblázaton és fel
szerettek volna lépni a dobogóra.
Ráadásul legutóbb kikaptunk tôlük, tehát úgy tûnt,
hogy szoros mérkôzés lesz.
A srácokkal alaposan átbeszéltük a taktikát és fan-
tasztikus volt látni, hogy okos, nyugodt, érett játékkal
3-0-ra nyertünk. Máté a kapuban hasfájása ellenére
jól játszott, stabil volt a védelem, jól szûrtünk, a
csatárok pedig tették a dolgukat. Azt lehet mondani,
hogy az ellenfélnek igazán esélye sem volt!
Ezzel a gyôzelemmel szinte biztossá vált az ôszi
dobogó harmadik foka és jól látszott az is, hogy a
második és elsô hely már túl messze van. Késôbb az
eredmények úgy alakultak, hogy Pomáz zsinórban
nyerte a mérkôzéseit így az utolsó fordulóra nagyon
megközelített minket. 
Sze-Fi – Nagykovácsi 2-0
Következett a listavezetô! A bemelegítésnél is lát-
szott, hogy ellenfelünk szinte minden játékosa maga-
sabb, erôsebb. Elkezdôdött a meccs és hamar
szikrázóan kemény összecsapás alakult ki, a Sze-Fi
erôfölényét végül gólokra váltotta, szó szerint a
testünkön passzírozták át a labdákat a gólvonalig.
Jellemzô a meccs hangulatára, hogy Krisztián és
Soma olyan erôs rúgásokat kapott, amitôl mindket-
tônek kicsordultak a könnyei, illetve az is, hogy volt
olyan kisebb testalkatú U10-es cserém, aki odajött

hozzám és jelezte, hogy ô most, ha lehet, nem menne
be játszani, mert fél, hogy a nagy ellenfelek rálépnek
a lábára. Hozzáteszem, hogy a meccs nem volt sport-
szerûtlen, csak nagyon kemény, a fiúk pedig óriásit
küzdöttek!!!
Ezután a meccs után, még játszottunk egy szoros
edzômeccset a Sze-Fi 2. csapatával, itt az eredmény
nem számított.

December 2. - Pomáz
Egerváry-Halmai Pomáz1 – Nagykovácsi 2-2
Ismét egy fontos meccs, hiszen ha kikapunk  - Pomáz
1-es csapata, gyôzelmi szériájának köszönhetôen fel-
léphetett volna a dobogó harmadik fokára, letaszítva
minket onnan. Nos, a csapat úgy kezdett, mint
legutóbb Leányfalu ellen, sôt talán még jobban.
Álomfoci volt a javából, ha lehet ilyen nagy szavakat
használni ebben a korosztályban. Hamar 2-0-ra
vezettünk és sorra hagytuk ki a további helyzeteket.
Jó volt nézni az okos labdajáratást, a kiugrásokat az
élményszámba menô passzokat. Kornélnak a kapu-
ban több kellemetlen távoli pattogós labdánál kellett
észnél lennie és egyszer komolyabb bravúrra is szük-
sége volt, de az elsô félidô alapján 4-5 gólos
vezetésünk sem lett volna meglepô!
A félidôben aztán talán kicsit túlságosan megnyu-
godtunk és „hátradôltünk”. Ez az ellenfélnek arra
volt elég, hogy kiegyenlítetté tegye a meccset, de
ezen kívül semmi különös. Kornélnak igazán komoly
dolga nem akadt. Aztán rossz tolódásos véde-
kezésünknek köszönhetôen, egy távoli bombával egy
gólra feljöttek, Kornél nem tehetett a gólról. Mi
pedig játszottuk nyugodt játékunkat, nem volt a
meccsben benne az egyenlítés.
Végül megismertük, hogy a foci néha nagyon
igazságtalan játék, hiszen néhány másodperccel a
vége elôtt ismét egy távoli lövés, ami a felsô ka-
pufánkra pattant, onnan az ott álló csatár elé, aki
köszönte és belôtte. A középkezdésre már nem is volt
idô. A foci ilyen, de azt is meg kell tanulni, hogy 2-0
a félidôben még nem megnyert meccs. Kicsit sajnál-
tam a fiúkat, mert az álomfoci végül csak döntetlenre
volt elég, de volt mit ünnepelni is, hiszen megszakí-
tottuk Pomáz gyôzelmi szériáját és maradtunk a har-
madik helyen!
Nagykovácsi – Pomáz2 12-0
Pomáz kisebb csapata ellen minden nagyképûség
nélkül, csak a gólarány volt kérdéses.
Ami az elôzô meccsen kimaradt, most bejött az idény
legnagyobb különbségû gyôzelmét arattuk a teljes
mezônyt is figyelembe véve. Gyakorlatilag minden-
honnan gólt rúgtunk és külön öröm volt, hogy sok-
szor parádés megoldások után. Az ellenfél edzôje
végül az én mérésem szerint két perccel a rendes
játékidô letelte elôtt lefújta a találkozót, így "csak" 12
lett a vége. Szegény Kornélt féltettem, hogy
megfázik a kapuban. 
A pontos eredménylista és tabella a csapat honlapján
megtalálható.
Tavasszal a felsôházban pedig minden meccs ran-
gadó, ezért is fontos, hogy azok, akik most még nem
vettek részt a meccseken fejlôdjenek, beépüljenek,
hiszen kell a friss erô!
Köszönet minden focistának, szülônek és
felkészítônek a sikeres ôszi idényért!

Kriskó László

NUSE U9 - Bozsik torna 
– Telki, november 18.

Nagy várakozással indult csapatunk a megméret-
tetésen. Ezúttal olyan gyerekek játszhattak, akik 1-2-
3 tornán vettek csak részt. Az ellenfelek: Budakeszi
LA, Telki LA, Perbál. A fiúk elôtt le a kalappal, fe-
gyelmezett, lelkes játékukat öröm volt nézni. A csa-
pat tagjai: Szolnoky Gergô (aki elôször védett –
nagyszerûen), Bertalan Tamás (a passzolás mestere),
Golda Márton (az energiabomba), Géró Péter (az uni-
verzális játékos), Környei Viktor (a megfontolt),
Horgas Dávid (a betonhátvéd), Éles Gábor (leendô
csatár?), Fehér Bálint (a higgadt jobbszélsô),
Gyenes-Bodon Olivér (a jolly joker) és Hajduska
Marcell. A csapat kiemeltje Hajduska Marcell lett,
aki hihetetlen akarással, fegyelemmel kiemelkedô
teljesítményt nyújtott.

Smetana Erika

Világnap, idôszak: „A betegek világnapja”
Versmondó verseny felsôs
Farsangi készülôdés, dekorálás, 
Csoportközi foglalkozások
Farsang alsó-felsô tagozaton: február 8.
Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulója
Energiajárôr az iskolában



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
(páratlan hónapban 9.00–12.00)

Egészséges tanácsadás: 
Hétfô, Szerda, Csütörtök 12.00–14.00
(Kizárólag elôjegyzésre: 06-26-555-055)
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelôben

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
(páratlan hónapban 12.00–15.00)

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

(Kizárólag elôjegyzésre:  06-26-555-055)
Tanácsadás: Kossuth L. u. 64., a rendelôben

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 – Helyettesítést végzi:  
Pálné Szondy Krisztina és Kosztoványi Éva 
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

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:
Február 8.

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

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
Február 22.

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

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

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

Dr. Solynóczki Katalin február 25-tôl március 1-ig
szabadságon lesz, betegeit az aznap rendelô

mindkét orvos saját rendelési idejében fogadja!

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

November: Alexa Nóra

December: Dániel, 

Január: Mira, Lili, Balázs Bence,

Botond, Zara Helen, Donát, 

Bernadett Klára, Benedek, Botond,

Zsombor Levente, Emma Mária,

Szabolcs és Csongor

Legyetek üdvözölve!

Nagykovács elsô újszülöttje 
2013-ban

Mátyus Zsuzsa és Tomózer Zoltán
Mira nevû kislánya, 

aki január 9-én született.

Halottaink

Koricsánszki Károlyné (78)
(1934. 04. 10. – 2012. 12. 22.)

Páger Antal (87)
(1926. 06. 25. – 2012. 12. 25.)

Berze Ferenc Istvánné (66)
sz.: Nagy Mária

(1946. 02. 11. – 2012. 12. 27.)

Soy György (61)
(1951. 08. 08. – 2012. 12. 31.)

Mausch Gézáné (83)
sz.: Tuza Mária

(1929. 10. 12. – 2013. 01. 01.)

Bartus József (79)
(1933. 06. 05. – 2013. 01. 19.)

Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik részvétnyilvánítással, együttérzésükkel,

virággal és a zord idôjárás ellenére személyes 
jelenlétükkel is osztoztak fájdalmunkban 

decemberben István testvérünk, most pedig
édesanyánk temetésén.

Mausch Ervin, Mausch Géza és családjuk

TERMELÔI PIAC
A hónap elsô szombatjára

meghirdetett 

TERMELÔI PIAC

legközelebb
2013. március 2. (szombat)

napján

7:00–12:00 óráig 

az Általános Iskola parkolójában

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
közössége 

valamint Szilágyi Zsolt és a gazdák

�



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,
valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére.

� MÁRAI II. program
A Márai I. program sikeressége 2012-ben elindította a Márai II.
programot, melybe az elôzôekhez hasonlóan könyvtárunk is
bekapcsolódott. 
A program célja: A nemzeti kultúrkincs megôrzése, a hazai és
a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselô könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és
a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fej-
lesztése; a kortárs magyar szerzôk támogatása és megis-
mertetése. 
A könyveket és a hangzó anyagokat, mely összesen 210 db,
tavaly decemberében kaptuk meg, a könyvek folyamatosan
kerülnek a polcokra.
A Márai II. program ajándékba kapott hangoskönyveibôl:
– Felnôtteknek ajánljuk
Juhász Ferenc: Évszakok - Galkó Balázs és Juhász Ferenc
elôadásában. A kiadvány érdekessége, hogy a nyitó és záró
verseit maga a költô adja elô.
Karinthy Frigyes versei - Fenyô Iván elôadásában. Nem
mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Karinthy
legszebb verseit és egy bónusz novellát tartalmazó összeál-
lítását ajánljuk az irodalom szerelmeseinek.
Vonnegut, Kurt: Az ötös számú vágóhíd - Galambos Péter
(Galamb) elôadásában. A címbeli vágóhíd Drezdában talál-
ható, melyet a II. világháború során a brit légierô porig bombá-
zott. A szerzô ezt a poklot amerikai hadifogolyként élte túl.
Ebben a mûvében is felvonultatja pantheonjának számos jól
ismert szereplôjét, Kilgore Troutot, a tralfamadoriakat és a töb-
bieket. „...amit csak tudni lehet az életrôl, az mind benne van
Dosztojevszkij Karamazov testvérek címû könyvében. – De
most már az sem elég" – tette hozzá Rosewater. Az ötös
számú vágóhíd után viszont szinte teljes lesz a kép.
– Gyermekeknek ajánljuk
Állati dolgok!: Versek 1-99 éves gyerekeknek - Pogány Judit
elôadásában. A lemezen hallható állatversek kicsiket és na-
gyokat egyaránt jókedvre derítenek. Minden korosztály meg-
találja kedvencét Csukás István, József Attila, Szabó Lôrinc,
Romhányi József – és még számtalan neves költô verseit hall-
gatva.
Hauff, Wilhelm: A kis Mukk története és más mesék - Pokorny
Lia elôadásában. Wilhelm Hauff (1802-1827) meséinek
értékét a szerzô mûvészi egyénisége, gazdag képzelete és
humánus szemlélete határozza meg. A német népmesekin-
csekbôl merített és ezeket keleti motívumokkal ötvözte.
Varázslatos történetei a képzelet szárnyán csodálatos és
misztikus tájakra röpítik a hallgatót.
Lázár Ervin: Magyar mondák - Galkó Balázs elôadásában.
Lázár Ervin az Attiláról, a honfoglaló és kalandozó magya-
rokról, a tatár és török elleni harcokról, Lehel kürtjérôl, Szent
Istvánról, Szent Lászlóról, Mátyás királyról és másokról szóló
jól ismert történeteit meséli el.

� Ú j d o n s á g a i n k b ó l
– Gyermekeknek ajánljuk:
Baley Endre: Naff, az álommanô meséi - Mi, felnôttek talán már
alig emlékszünk arra, hogy mennyire szerettük volna, ha a
mesék, amiket szüleink olvastak fel nekünk esténként az
ágyunk mellett, folytatódtak volna az álmainkban. Ki ne szere-
tett volna egy kis manót, aki beköltözve az álmokba, éjsza-
kánként elrepít bennünket Mesebolygóra, ahol saját szemünk-
kel láthatjuk azt, amit eddig csak a könyvekbôl ismerhettünk
meg?
Bálint Ágnes: A Szitakötôk szigetén - A legfinomabb, legízlete-
sebb, legkövérebb fû a Szitakötôk Szigetén, az egyik dunai
szigeten nô. Itt él Kecske mama Giduci nevû kisfiával, aki bi-
zony akaratos jószág, legszívesebben felöklelne mindent és
mindenkit. Kalandok sorozatában jön rá, hogy sem félni nem
jó, sem félelmetesnek látszani, s más dolog a tigrist a háta
mögött bosszantani, mint parolázni vele. 
Benedek Elek: Három zsák ravaszság - Rókáné komámasz-
szony és sündisznó asszonyság szôlôt lopni indul. Abban bíz-
nak, hogy ha bajba is kerülnek, szorult helyzetükbôl kisegíti
majd ôket Rókáné nagy ravaszsága. De vajon mire elég
három zsák ravaszság? Ki tud-e szabadulni a csapdába esett
róka, vagy a kicsi sündisznótól kell segítséget kérnie?
Marék Veronika: Boribon beteg - A régóta várt, a sorozatban
immár hatodik Boribon-könyv végre megjelent! Erre a mesére
a szülôk sem emlékezhetnek, a Boribon beteg c. kötet Marék
Veronika vadonatúj története. Természetesen ugyanolyan
kedves, bájos, szeretni való, a gyerekek nyelvén beszélô
történet, mint elôdei - egy olyan témáról, amely minden kis-
gyerek (és kismackó) életében sajnos elôfordul: a betegségrôl. 

� ÍRÓ-OLVASÓ találkozó
Február 15-én (pénteken) 18 órakor vendégünk lesz Gróf
Nádasdy Borbála.
„Édesapja gróf Nádasdy Pál, a hazának országbírókat, had-
vezéreket, mecénásokat adó Nádasdy család leszármazottja,
édesanyja Augner Antónia, polgári családból származó táncos-
nô. Kalandos élete során volt Bécsben ünnepelt filmszínésznô,
Franciaországban kasszásnô és hullamosó.”  Gróf Nádasdy
Borbálának eddig négy könyve jelent meg: Zagolni zabad?, A
szabadság zaga, Maradni zabad? És az Ízes élet, melyek
könyvtárunkban is megtalálhatók és kölcsönözhetôk.
Március 18-án, hétfôn 19 órakor. Meghívott elôadója,
vendége: Bächer Iván író, újságíró, publicista. Az alábbi
könyvei kölcsönözhetôk a könyvtárban: Elindulni három nôvel,
Emberevô, Idegen ország, Intôkönyv, Nagypapa hûlt helye,
Ruccanások, Vándorbab, Vendégkönyv

� Útjára indult a Nemzeti Könyvtár elnevezésû sorozat
A Nemzeti könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti
egységes sorozatba. A válogatás elsô szempontja az olvas-
mányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig
nemzeti önbecsülésünk erôsítése. Mindezt a tartalomhoz illô
nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász,
Misztótfalusi kis Miklós antikva betûibôl szedve, a világhírû
Munken gyár Premium Cream papírján.
A Nemzeti könyvtár olyan családi olvasmánytárt kínál, amely-
nek köteteit olvasni öröm, amelynek útirajzai nyomán képzelet-
ben bejárhatjuk Magyarországot, amelybôl megfôzhetjük
legjobb ételeinket, e könyvek meséit felolvashatjuk gyer-
mekeinknek, a rendkívüli személyiségeket figyelemmel kísérve
kalandozhatunk a magyar múltban, átélhetjük történelmünk
katartikus pillanatait, és újra gyönyörködhetünk a vitathatatlan
magyar irodalmi remekmûvek szépségében és erejében.
A Nemzeti könyvtár felfelé nyitott sorozat, hét rovattal: Magyar
írók, Magyar ízek, Magyar mesék, Magyar tájak, Magyar ün-
nepek, Magyar hôsök, Magyar ritkaságok
Az elsô hét kötet már kölcsönözhetô a könyvtárban: 
ornyay Béla, Vigyázó János: Balaton és környékének részletes
kalauza; Gundel Károly: A vendéglátás mûvészete; Gundel
Imre: Gasztronómiáról, Gundelekrôl; Herman Ottó: A madarak
hasznáról és káráról; Jókai Mór: Benyovszky Móric életrajza;
Október 23.; P. Ábrahám Ernô: A csudaszarvas; Tormay
Cécile: A régi ház

� Kedves Gyerekek!
Ismét útjára indul a szegedi Százszorszép Gyermekház szer-
vezésében a 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át
Országos Mesevetélkedô. A játék az eddigiekhez hasonlóan
most is 6 fordulóból áll. Az idei játékban 6 csapat méri össze
mesebeli tudását. 
A 3. osztályos csapatok: Négyfejû sárkány, Ördögök
A 4. osztályos csapatok: Sólymok, Ügyes mókusok, Makik,
Négy Csibész
Az elsô és a második forduló mögöttünk van már, jöhet a har-
madik! Ebben a fordulóban már 12 mesébôl lesznek a játékos
kérdések. Sok sikert és jó játékot minden csapatnak!

� Kedves Olvasóink, Látogatóink!
Több olvasó jelezte a könyvtár szombati nyitva tartásának
hiányát. Szeretnénk, hogy a könyvtár mindenki számára elér-
hetô legyen, ezért az ezzel kapcsolatos kéréseket átgondoltuk
és minden hónap 3. szombatján biztosítjuk a könyvtár nyitva
tartását 9-13 óráig. Amennyiben ünnepnapra esik a 3. szom-
bat, úgy egy másik szombaton leszünk nyitva. Ezeket az
idôpontokat a Böngészôben, az intézmény honlapján valamint
a hirdetôtáblán is megjelentetjük. Az elsô szombati nap
február 16-a lesz. Reméljük, hogy ezzel a lehetôséggel a régi
látogatókat ismét láthatjuk a könyvtár olvasói táborában!

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár díjszabásai 
2013. évben az alábbiak szerint módosultak

A beiratkozási díj egy naptári évre: 
felnôtteknek 1000,- Ft
16 év feletti tanulóknak 500,- Ft
nyugdíjasoknak 400,- Ft 

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:
a 16 éven aluliak(1997. évi CXL. tv.);
a 70 éven felüliek(1997. évi CXL. tv.);
a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal (15/1990
(IV.23. SZEM r.) rendelkezôk
a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói (6/2001.
(01.17.) sz. Korm. rendelet).
A kedvezmények vonatkoznak a „Magyar igazolvánnyal” vagy

a „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezôkre is
(319/2001. Korm. sz. rendelet).
A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jo-
gosultságot igazolni kell.
A Nagykovácsi Általános Iskola pedagógusai, óvoda pedagó-
gusai, mûvészeti iskola pedagógusai és dolgozói, a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, a munkanélküliek és a
könyvtárosok a beiratkozási díj alól mentesülnek és a könyvtár
szolgáltatásait 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
Könyvkölcsönzés késedelmi díja:
A határidôn túl visszahozott könyvekért késedelmi díjat kell
fizetni, amely 20,- Ft/db/nap.
Könyvtárközi kölcsönzési díj: 800,-Ft/db

Fono-téka:
4 db kölcsönözhetô, 1 hét kölcsönzési határidôvel
CD, DVD, CD-ROM, videokazetta, magnókazetta, hangos-
könyv: 4 db kölcsönözhetô, egy hét kölcsönzési határidôvel
Kölcsönzési díj:  1 hétre:   600,- Ft/db

3 napra:  300,- Ft/db
A késedelmi díj 100,- Ft/nap/db
Az audiovizuális dokumentumokat gyerekek (18 év alatt) csak
szülôi hozzájárulással kölcsönözhetik.
Nagykovácsi Tv. mûsora DVD: 4 db kölcsönözhetô, 1 hét köl-
csönzési határidôvel. Kölcsönzési díj: 200,- Ft/db

Játéka:
A társasjátékokat csak felnôttek kölcsönözhetik, az igénybevé-
teléhez szükséges beiratkozási díj egy használati évre 1000,-Ft. 
A kölcsönzési díj egy hétre 500,- Ft. A társasjátékok tartozékait
kölcsönzés elôtt és után a használóval együtt ellenôrizzük.

Számítógépes szolgáltatások:
Számítógép használat beiratkozott olvasóknak:

150,- Ft/ fél óra
250,- Ft/ óra

Érvényes olvasójeggyel nem rendelkezôk részére:
200,- Ft/ fél óra
300,- Ft/ óra

Számítógéprôl: 
nyomtatás 60,- Ft/oldal
színes nyomtatás 120,- Ft/oldal

Laminálás:
A3-as: 400,-Ft/lap, A4-es: 300- Ft/lap, A5-ös: 200,-Ft/lap   
Fax küldése: 900,- Ft/oldal, minden további oldal: 300,-Ft
Szkennelés: 300,- Ft/oldal

Elveszett olvasójegy pótlása: 800,-Ft/db
Felszólítások postaköltségei:

I. felszólítás után:   400,- Ft
II. felszólítás után:   600,- Ft

III. felszólítás után:   800,- Ft

Terembérleti díjak:
Kis terem (elsô elôadó        4725,- Ft+ÁFA/óra       6000,- Ft/óra
Könyvtár terem                 7875,- Ft+ÁFA/óra     10000,-Ft/óra
Galéria                             3675,-Ft+/ÁFA/óra       4670,-Ft/óra

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda 
könyvtárosok

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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KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Állandó programok:

� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 14.00 órakor tartja foglalkozásait,
melyre szeretettel várja régi és új tagjait. Február 8-án,
pénteken: FARSANG! 
Találkozások: február 11-én és 25-én.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)

� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor könyvklub hölgyeknek, 4. hétfôkön kihelyezett
filmklub, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
Február 11. - Agota Kristof - A nagy füzet
Március 11. - Esterházy Péter: Hrabal könyve 
Április 8. - Safran: Rém hangosan és írtó közel
Május - Ambrus Zoltán: Midas király
Június - Háy János: Gyerek
Nyár - Szilágyi István: Kô hull apadó kútba

� ÚJ! ÚJ! ÚJ!

� 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.

� Rajzolás-festés felnôtteknek és fiataloknak Virág
Jácint (06-30-620-0937) rajztanár vezetésével csütör-
tökönként 18.00 órától a Faluházban.

� Egészségklub – Minden hónap 3. hétfôjén 19.00
órától tartjuk találkozásainkat, melyen  különbözô
egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a témá-
ban jártas elôadó meghívásával.  
Február 18-án hétfôn 18 órától: Egészség a kaptár-
ból - A méhek gyógyító ereje: apiterápia a gyakor-
latban. Meghívott elôadónk: Dr. Körmendy-Rácz János
méhész, a mûszaki tudomány kandidátusa, a Magyar
Apiterápiás Társaság elnöke. Klubvezetô: Cesko
Izabella (30-491-6833) és Bielcsik Petra (30-632-2753)

� A Nagykovácsi Kamarakórus próbái. A 8 éve sike-
resen mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit
kedden 19.30-22.00 óráig. Karnagy: Kriesch Katalin
(06-30-975-3412) Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! 

P R O G R A M O K
� KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Február 8-án pénteken 15.00 órától: 

Tiszta forrás nyugdíjas klub farsangja
Február 8-án pénteken 20.00 órától: 

az All of jazz zenekar koncertje
Február 9-én szombaton 16.00 órától: 

Családi nap kézmûves foglalkozással, télûzéssel
Február 9-én szombaton 19.00 órától: 

Táncház felnôtteknek  
Február 10-én vasárnap 18.00 órától: 

Rigó vonósnégyes koncert 
A rendezvény ideje alatt Barcsik Géza Dobogó Kô kiál-
lítása tekinthetô meg az Öregiskolában.

� Kiállítás – Körösfôi Kriesch Aladár – 2013. február
11-én hétfôn 19.00 órakor Körösfôi Kriesch Aladár
munkáiból a festô- és iparmûvész születésének 150.
évfordulója alkalmából rendezett elsô magyarországi
kiállításának mûvészettörténeti elôadással egybekötött
megnyitója. Elôadó: Kriesch György, a festô unokája.
Tárlatvezetés: február 16-án, szombaton 15.00 órakor.
A belépés díjtalan. A kiállítás megtekinthetô február 
18-ig a könyvtár nyitva tartási idejében.

� Író olvasó találkozó 
– gróf Nádasdy Borbála –
Február 15-én pénteken 18.00
órától gróf Nádasdy Borbálával
találkozhatnak és beszélgethetnek
az érdeklôdôk. Az írónô a helyszí-
nen dedikálja könyveit.

� Táncház gyerekeknek – Aprók tánca – Február 22-
én pénteken 16.00 órától várjuk a néptánc-kedvelô ovi-

sokat és kisiskolásokat. 
Tánc: Czene Zsuzsa. Belépô: 500 Ft/fô

� Dísznövények a kertben – Február 25-én hétfôn
18.00 órától „Dísznövények a kertben: Mit ültessünk és
mit ne!" – elôadó: Dr. Kósa Géza MTA Nemzeti
Botanikus Kert igazgatója. A NATE és az Öregiskola
közös szervezésében.

� Kiállítás megnyitó – Március 8-án pénteken 19.00
órától Gerlóczy Bea „Párban” címû kiállítását megnyitja:
Furulyás Katalin.

� Családi nap – Március 9-én, szombaton 10.00-13.00
óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, Vekerdy
Mónika vezetésével, a Nagykovácsi Muzsikások és
Kemendi Ágnes közremûködésével. Belépô: 500 Ft/fô

� Az én pódiumom – Március 11-én 19.00
órától: „A sajnálat kevés, tettekre van szükség” a pódi-
umon: Halász Pálma
Április 8-án 19.00 órától: „A hídépítô Szlovákiából” a
pódiumon: Papp Katalin, aki már a Mária Valéria híd
újjáépítése elôtt azon fáradozott esztergomi barátaival,
hogy a zene segítségével hidat építsenek a két ország
között.

� Író olvasó találkozó – Bächer Iván – Március 18-án
pénteken 19.00 órától találkozás és beszélgetés
Bächer Ivánnal.

� Író olvasó találkozó – Fábián Janka – Április 19-én
pénteken 18.00 órától találkozás és beszélgetés Fábián
Jankával.

Napkutya ülôkoncert 
– videoklip forgatás az Öregiskolában március 2-án!

A NAPKUTYA zenekar nem metálzenekar, de az élet ellentétpárjait nagyon szeretjük. Világossá sze-
rettük volna tenni, hogy a nagyérdemû közönség belecsöppenhet egy igazi, hangos rockzenei élmény
közepére úgy, ahogy sohasem teheti. 
A koncertbe beleszólhatsz. Az olyan közösség, mint a tiétek, lehetôséget ad arra, hogy beszélgessünk
a koncert közben. Ez nem kötelezô, nem is erôltetjük, viszont ha a dalok kapcsán felmerül valami
érdekes, akkor megbeszélhetjük. A dalok majd úgyis sodornak tovább.
A koncertrôl videoklip készül és szeret-
nénk a lehetôségekhez képest a legjobb
képi anyagot felvenni, ezért szeretnénk, ha
a közönség lehetôség szerint sötét színû
ruhát viselne, hogy inkább az arcok és
tekintetek domináljanak, ne a feltûnô ruha.
Nem véletlenül forgatjuk itt ezt a klipet,
hiszen itt, ebben a közösségben jobban
megvalósítható az ilyen kérés.
Ha rajta vagy az utadon, akkor minden
mûködik. Akkor minden siker. Akkor
minden pillanat öröm. Mi így vagyunk a
Napkutyával. Örülünk nagyon a klip-
nézettségnek, a netes visszajelzéseknek, a
fesztivál meghívásoknak, nem tagadjuk.
Ugyanakkor figyelünk arra, hogy nehogy
elveszítsük a lényegünket, de ezt most nem
bontom ki, hisz errôl szól majd a koncert.
A tapasztalat az, még itt Nagykovácsiban
is, hogy nehezen mozdul a közönség.
Ráadásul ezernyi program lehetôség van a
világban. Én mégis azt mondom, hogy
„cselekvésre változásra csak két nap nem
megfelelô, a tegnap és a holnap”. Tehát,
aki részt akar venni egy baromi jó rock
koncerten, az sétáljon be a könyvtárba és
vegyen jegyet elôre. 
Várunk szeretettel!
www.facebook.com/napkutya
www.youtube.com/napkutya

Oplasznik Péter

Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt a programjainkon!
Az Öregiskola munkatársai



Általános tendencia, hogy idáig minden hónapban
be tudunk számolni, valamilyen pályázathoz köt-
hetô pozitív eseményrôl, fordulatról, valamely új
fejlesztés megkezdésérôl vagy befejezésérôl.
Ez az idôszak azonban azért is különleges, mert
2013. év elején az a dupla jó hír fogadott bennün-
ket, hogy két, korábban benyújtott pályázatunkat
hagyták jóvá egy idôben. Melyek egyrészt az elsô
helyen szerepeltek az égetôen fontossá vált meg-
valósítandó projektek listáján, másrészt ún. tar-
taléklistáról kerültek át a pozitívként elbírált
anyagok közé. Tehát ez jó példa arra, hogy nem 
szabad idejekorán lemondani a sikerrôl, ahogy
mondani szokták, mindennek az ellenkezôje is
igaz lehet. És ugyan egyszerre érkezett a remek hír,
de volumenében külön-külön is nagy beruházásról
beszélünk, vagyis egyik vagy másik elnyerése 
esetén is óriási a siker, így azonban nehéz kife-
jezni, vagy tovább fokozni, egyúttal mindenképp
érdemes szétválasztva összefoglalni a két ránk
váró feladatot.

És ha esetleg valaki – aki figyeli a helyben folyó
munkát – még nem találta volna ki, lesz új
BÖLCSÔDÉNK és két tagÓVODÁNK is új cso-
portszobával (szobákkal) bôvül, vagyis a 6 év alat-
ti gyerekseregnek szüleik nagy örömére nem-
sokára újra javul az önkormányzat feladatellátása
és bôvül a lehetôség a gyermekek elhelyezésére a
megfelelô nevelési intézményekbe.

Ejtsünk néhány szót elôször is az elsô nagykovácsi
bölcsôde megvalósulásáról.
A gondos tervezômunka már 2011-ben elkez-
dôdött, amikor az állam meghirdette a régen jól
kiépített, ám napjainkra összezsugorodott böl-
csôdei rendszer újbóli kiépítését, összekapcsolva
azzal a programmal, hogy a kisgyermekes szülôk
vissza tudjanak térni a munkaerô piacra úgy, hogy
gyermekük ezalatt magas színvonalú ellátásban
részesüljön. Persze ezek megvalósításához komoly
forrásokra van szükség úgy, hogy a települések
köztudottan ilyen méretû beruházásokhoz nem
rendelkeznek a szükséges önerôvel sem, nemhogy
a kivitelezés teljes költségével.
Nagykovácsi annyiban különleges helyzetben van,
hogy egyrészt az országos átlagnál nagyobb számú
az egy családra jutó gyermekszületési mutató,
másrészt ráadásul az így felmerülô igényekhez az
önkormányzat mindent megtesz, hogy biztosítani
tudja a pályázathoz elvárt saját forrást.
Az új intézmény a Kaszáló utcában, az új óvo-
daépület mellett fog megépülni, várhatóan a
kivitelezési munkálatok már 2013-ban elkez-
dôdnek. Elôzetes számítások szerint 30 alatti gyer-
meklétszám befogadására lesz alkalmas az épület.
Az igényfelmérések ennek körülbelül dupla szük-
ségességét mutatták, ezért az eredeti terv úgy
készült, hogy ez a leendô intézmény is bôvíthetô
legyen a késôbbiekben. 
A bölcsôde persze a mai kor igényeinek és elôírá-
sainak megfelelôen lesz nemcsak felépítve, de fel-
szerelve is túlnyomórészt európai uniós forrásból.
Ez azt jelenti, hogy az energiahatékonyság
szellemében napkollektorok telepítésével és
akadály mentesítve valósul meg az új intézmény
épület, ugyanakkor hátrányos helyzetû vagy sajá-
tos nevelési igényû gyermekek fogadására is alka-
lmas lesz a megfelelô eszközök biztosítása által.

A két tagóvoda épületének bôvítése szintén fan-
tasztikus lehetôség, egyrészt mert a 2010-ben áta-
dott Kaszáló utcai intézmény tervei eleve tartal-
mazták egy késôbbi esetleges bôvítés alapjait is
(hiszen az önkormányzat számolt azzal, hogy a
helyi népességrobbanás elhúzódó folyamat
Nagykovácsiban), másrészt a Dózsa György utcai

épület így nemcsak bôvülhet, hanem egyidejûleg
teljesen megújulhat a kifejezetten erre az épületre
szánt forrásból. A tervek és a jelenlegi szabályozás 

alapján, a beruházás végén körülbelül 85-tel több
gyermek kerülhet be az óvodákba.
A kivitelezés várhatóan több lépcsôs lesz, a
Kaszáló utcában idén, a nyári szünetben elkez-
dôdnek és reményeink szerint az ôszi nyitásra be is
fejezôdnek a munkálatok. Ezzel szemben a Dózsa
György utcai ovin elvégzendô feladatok volu-
menébôl adódóan hosszabb idôt vesz majd
igénybe, így a tervek szerint idén ôsszel, de
legkésôbb 2014. tavasszal kezdôdhet meg a
kivitelezés, a 2014-es ôszi óvodai nyitásra pedig
átadásra kerülhet a megújult épület.

A Kaszálói utcai ovi már a mai követelmények sze-
rint épült, így itt egy egyszerû, két szobás bôvítés
valósul meg, hasonló felszereltséggel a már
meglévô szobákhoz igazítva. A Dózsa ovi sok
szülô kedvence, így a kisebb testvérek beíratása
ugyanabba az intézménybe már nemcsak egy hiú

álom lesz, két éven belül ez is megvalósulhat.
Itt egy, a már említett komplexebb

beruházásra van lehetôség: az épület korsze-
rûsítése magában foglalja a teljes akadálymen-
tesítést, a csoportszobákon túl új tornaszoba és
foglalkoztató kialakítását, hasonlóan a másik
épülethez napkollektorok telepítését, illetve a

nevelési munkához nélkülözhetetlen esz-
közfejlesztést is.

Összefoglalva: a meglepetés és a nagy
öröm után most kezdôdik el igazán az érde-
mi munka mindkét projektnél, így az elsô
és legfontosabb, a támogatói szerzôdések
megkötése a következô hetekben,
melyekkel biztosítottá válik az elnyert tá-
mogatási összegek jövôbeni tényleges
folyósítása.

Szabó Bernadett
pályázati referens

Tisztelt Nagykovácsiban élôk, érdeklôdôk!

Bölcsôde

Óvoda


