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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
E-szám: 44/2018. 
 
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő neve: Papp István jegyző 
 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
előadó osztályvezetője 

 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
                 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
 
        jegyző 
 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) 
bekezdése f) pontjának megfelelően tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet a 
Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről. 
 
A Hivatal a Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően három szervezeti 
egységre tagolódik: 
 
- a Hatósági és Szervezési Osztály készíti elő a polgármester és a jegyző hatáskörébe 
tartozó hatósági ügyeket, továbbá szervezi a Képviselő-testület, valamint bizottságai 
üléseit, ellátja a jegyzőkönyvezésével kapcsolatos feladatokat. Ide tartoznak még a 
Hivatal vezetőinek titkársági feladatai, a médiával és a civil szervezetekkel kapcsolatos 
teendők és a Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyügyi tevékenység, továbbá 
a választásokkal és népszavazásokkal összefüggő tennivalók. 
 
- a Pénzügyi és Adóügyi Osztály hatáskörébe tartozik az Önkormányzat 
költségvetésének tervezésével, végrehajtásával összefüggő, továbbá a könyvelési, 
vagyongazdálkodási tevékenységek. Az osztály végzi el a helyi adóhatósági 
feladatokat. 
 
- a Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály végzi a nagyközség 
üzemeltetésével, a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézménnyel való folyamatos 
kapcsolattartással, a település pályázataival, közbeszerzéseivel, beruházásaival 
kapcsolatos feladatokat. Ellátja továbbá az Építési Szolgáltatási Pont feladatait. 
 
A Polgármesteri Hivatal vezetésében közreműködik 2017. január 1-től kinevezett 
aljegyzőként dr. Halmosi-Rokaj Odett. A jegyző és aljegyző közötti munkamegosztás 
alapján az aljegyző asszony munkakörébe tartozik az általános helyettesítésen kívül a 
szerződések előkészítése és véleményezése, a közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, végleges jóváhagyása, a rendeletalkotás 
előkészítése, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos jogi ügyintézés, az intézményi 
alapdokumentumok karbantartása, a közérdekű adatigénylések teljesítése, általában 
a jogi ügyek intézése. 
 

 

Hatósági és Szervezési Osztály 
 
Humánpolitikai feladatok 
Személyi összetétel:  
A hivatal létszáma 2017. december 31-én 27 fő volt. A köztisztviselők közül kettő fő 
részmunkaidőben, 6 órában látja el a feladatait. 1 fő munkavállaló takarítói feladatokat 
végez, 4 órában dolgozik. A hivatal állományából 17 fő rendelkezik felsőfokú 
végzettséggel. 
Az elmúlt évben 5 fő szolgálati viszonya szűnt meg, ebből 1 fő próbaidő alatt azonnali 
hatállyal, 3 fő közös megegyezéssel, 1 fő jogviszonya pedig öregségi 
nyugdíjjogosultság igénybevételének igénylése miatt került megszüntetésre.  
Összesen 4 belépő dolgozóval létesült közszolgálati jogviszony és 1 fő dolgozóval 
munkaviszony létesült, aki a takarítói feladatokat látja el. 
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A Hivatal korfája: 

ÉLETKOR NŐ FÉRFI 

21-25 évek között  1 

26-30 évek között     

31-35 évek között 1   

36-40 évek között 2 2 

41-45 évek között 4   

46-50 évek között 8 1 

51-55 évek között 3 2 

56-60 évek között   2 

61-65 évek között 1   

ÖSSZESEN 19 8 

 
A Hivatalban eltöltött idő szerint: 

A Hivatalban eltöltött idő szerint: 

20 év felett 1 fő 

10 – 20 év között 3 fő 

5 – 10 év között 3 fő 

3 – 5 év között 5 fő 

2 – 3 év között 9 fő 

1 – 2 év között 3 fő 

1 év alatt 3 fő 

 
A Hivatal az önkormányzati intézmények tekintetében többek között az alábbi esetben 
lát el személyügyi feladatokat: 
• Elvégzi a vezetői kinevezések módosításával kapcsolatos feladatokat.  

• Felmerülő problémák esetén segítséget nyújt (KIRA használata) 

A 2017. augusztus 1-én megalakult Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 
intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázatot követően a jelenlegi 
vezető öt évre került kinevezésre.  
 
A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2017-ben is részt vett a Nemzetgazdasági 
Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a 
járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával „Nyári diákmunka” 
elnevezésű munkaerő-piaci programban. 2017. július-augusztus hónapban 3-3 fő 
diákmunkás került foglalkoztatásra.  
1 fő egyetemi hallgató – leendő műszaki menedzser – kezdte meg szakmai gyakorlatát 
a Településfejlesztési-, Beruházási és Pályázati Osztályon. 
Ingyenes szemészeti szűrővizsgálatra került sor a Hivatal és Intézmények részére - 
önkéntes alapon - a Phacos Orvosi Szolgáltató Bt. közreműködésével. 
Felülvizsgálatra, és az épületek tekintetében pontosításra kerültek a Polgármesteri 
Hivatal és Intézményei munkavédelemre, tűzvédelemre vonatkozó szerződései a HE-
BA Biztonsági Szolgáltató Kft.-vel. 
 
Új honlap kialakításának előkészületei (a meglévő menü pontok, nyomtatványok, a 
különböző tartalmak felülvizsgálata és átalakítása) történtek meg. Az elkészült új 
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honlap aktuális és tovább bővített tartalmakkal való feltöltése, a régiről átmentett 
adatok javítása jelenleg is folyamatban van. 
 
Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi feladatok ellátásában történt 
részvétel: 
• Statisztikai adatszolgáltatás és egyéb adatszolgáltatás 

o Negyedévente “Üres álláshely a Központosított illetmény-számfejtési 
rendszerben lévő szervezetekről” jelentés (OSAP 2264 adatszolgáltatás) 
a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére  

o Az "etikai kódex érvényesülése a kormánytisztviselők, a rendvédelmi 
hivatásosok és a köztisztviselők körében" című kutatáshoz adatfelmérés 

o Összeférhetetlenségre, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, fegyelmi 
eljárásra vonatkozóan 

o Közszolgálati alapnyilvántartás és azok változása 
o 2016. évi statisztikai adatszolgáltatás a teljesítményértékeléshez 

kapcsolódó Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai 
Főosztály Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály részére 

• A közszolgálati tisztviselők továbbképzési kötelezettségének teljesítése a 
273/2012. (IX. 28.) Kormány rendelet szabályozása alapján (PROBONO) 

• A közszolgálati egyéni teljesítményértékelési feladatok 

• Az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátás azonosító és működési 
adatainak megadása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére 

• Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség – Intézményvezetők, Képviselők, 
Köztisztviselők tekintetében 

• Tűz és munkavédelemi oktatás 

• Munkavédelmi Szabályzat  

 
Közszolgálati ellenőrzés 
A Pest Megyei Kormányhivatal által lefolytatott 2017. évi közszolgálati ellenőrzés 
során a 2016-2017. időszakot vizsgálták a köztisztviselői jogviszony megszűnés, az 
illetmény-megállapítás területén. Magában foglalta az illetmény-megállapítás 
gyakorlatát, ideértve az alapilletmény-eltérítést és a személyi illetmény megállapítást, 
valamint a teljesítményértékelést is. Az ellenőrzés nem tárt fel hibát vagy 
hiányosságot. 
 
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 129/2013. (VI. 20.) számú határozatával 
fogadta el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának öt évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program 
időarányos megvalósulását 2017. évben is felülvizsgáltuk, az intézkedési tervet a 
megvalósulás tekintetében módosítottuk. 
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A Képviselő-testület működésével kapcsolatban ellátott feladatok 

A Képviselő-testület 10 tervezett és 7 rendkívüli ülést tartott, 148 előterjesztést tárgyalt 
meg, 30 rendeletet és 161 határozatot hozott. 
 
Bizottsági ülések száma: 
Egészségügyi és szociális bizottság – 7  
Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és környezetvédelmi bizottság – 8 (ebből 1 
rendkívüli ülés volt) 
Pénzügyi és településfejlesztési bizottság – 11 (ebből 2 rendkívüli ülés volt) 
Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság – 10 (ebből 1 
rendkívüli ülés volt) 
 
A testületi ülésekkel kapcsolatos szakmai előkészítő, továbbá adminisztratív 
feladatokat, valamint a jegyzőkönyvekkel és a döntésekkel összefüggő teendőket a 
hivatal elvégezte. A határozatok végrehajtásáról, a folyamatban lévő beruházásokról, 
valamint a folyamatban lévő jogügyletekről a testület rendszeres tájékoztatást kapott. 
 
Az elmúlt év során nem érkezett a Képviselő-testület döntéseivel kapcsolatosan 
törvényességi felügyeleti intézkedés, és a jegyzőnek sem kellett törvényességi 
észrevételt tennie. 
 
Országgyűlési választás 
2017 második felétől megkezdtük a felkészülést a 2018. évi országgyűlési 
választásokra. Informatikai fejlesztések, új program elemek, valamint a Választási 
kapu használata miatt 2017. novemberében a Nemzeti Választási Rendszer 
körzetesítési országos próbája zajlott, november 21-én a felhasználók 
regisztrációjának és a biztonságfokozó intézkedéseknek az oktatásán vettünk részt. 
 
Közérdekű adatigénylés 
A tavalyi év során kiemelkedően sok közérdekű adatigénylés érkezett. A vonatkozó 
jogszabályok és a hivatali szabályzat rendelkezései szerint a 18 kérelemben benyújtott 
32 kérdést határidőben megválaszoltuk, illetve az igényt teljesítettük. El kellett 
utasítani azt a kérelmet, amely olyan adatot kért, amelynek adatgazdája nem a mi 
Hivatalunk, illetve azt a kérelmet, amely olyan adat kiadására irányult, amely nem 
minősül közérdekű adatnak. 
 
Iktatás  
Az iktatás számítógépes POLISZ rendszerben történik, melyhez a technikai 
felszerelés biztosított.  
Iktatott iratok száma:  Főszám:   5.368 db 
     Alszám: 22.283 db 

Összesen: 27.651 db 
 
 
Közúthasználati engedélyek: 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás 
rendjét a 16/2016. (IX. 23.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet 
alapján korlátozott forgalmú övezetek, zónák kerültek kialakításra, melyekre a táblán 
megjelölt súlyhatárt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel 
behajtási engedély birtokában lehetséges. 
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Térítéses közúthasználati (napi) engedély: 1210 db (2016-ban 1250 db volt). 
Térítésmentes engedély: 89 db (2016-ban 38 db volt). 
Éves engedély: 54 db (2016-ban 25 db volt). 
A közúthasználati engedélyekből származó bevétel összesen: 17.780.400,- Ft, ebből 
éves behajtási engedélyre 2.470.000,- Ft került befizetésre. 
 
Kereskedelem  
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele: 10 db 
Adatmódosítás: 2 db 
Megszüntetések száma: 6 db 
Szálláshely engedélyezése: 2 db 
Zenés táncos rendezvény engedélyezési eljárás: 2 db 
Vendéglátó egységek eltérő nyitvatartási kérelmében hozott határozatok száma: 6 db 
A kereskedelmi engedélyezés feladatkörhöz tartozik a helyi termelői piacok 
nyilvántartása (jelenleg 2 db) 
 
A 2017. évben két alkalommal (január, június) szolgáltattunk hatósági statisztikai 
adatot a Pest Megyei Kormányhivatal felé. 
Központi Statisztikai hivatal felé adatszolgáltatást adunk az alábbi tevékenységekről, 
szolgáltatásokról: 

• a kereskedelmi tevékenységek változásával kapcsolatosan 

• üzleti célú szálláshely szolgáltatásról 

• nem üzleti célú szálláshely szolgáltatásról 

 
Személyi adat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok, igazolások: 
Lakcím igazolások, szociális támogatások igénybevételéhez és egyéb igazolások: 50 
db 
A címnyilvántartási rendszerben cím bejegyzés/változás: 153 db 
Lakcímkártya igénylés: 242 db 
A hivatalban leltározott 243 db érvénytelen lakcímkártya továbbítása Budakeszi 
Okmányiroda felé. 
 
2017. január hónapban bevezetésre került a központi címregiszter melynek során a 
személyi adat- és lakcím nyilvántartásból átemelt adatok felülvizsgálata vált 
szükségessé.  
Hiányos címeknél 44 esetben kértünk a Budakeszi Földhivataltól leíró 
címkoordinátákat, és 413 db cím ellenőrzését, felülvizsgálatát végeztük el. 
 
Anyakönyvi ügyintézés:  
Nagykovácsi közigazgatási területén történt események (születés, haláleset, 
házasságkötés), illetve az Anyakönyvi Hivatalnál kezdeményezett ügyintézések: 
- születés anyakönyvezése     1 db 
- házasságkötés 28 db, ebből 

- házasságkötés munkaidőn kívül 6 db  
- házasságkötés hivatali helyiségen kívül 4 db 
- külföldi állampolgár házasságkötés 1 db 
- 30 napos várakozási idő alóli felmentés 2 db  

- házassági névviselési forma módosítása 11 db  
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- megállapodás gyermek családi nevére 1 db 
- névváltoztatási kérelem 4 db  
- hazai anyakönyvezés 6 db  
- válási lap 7 db  
- utólagos bejegyzések 7 db  
- apai elismerő nyilatkozatok 17 db  
- haláleset anyakönyvezése 15 db 
- egyéb anyakönyvi ügyintézés 6 db  
- statisztikai adatszolgáltatások 4 db  
- anyakönyvi kivonatok kiállítása 164 db  
- honosítás: 2 fő 
- EAK megkeresések 81 db (esemény helyének keresése, rögzítés kérése) 
- papíralapú anyakönyvből rögzített események 118 db 
 
Iktatott ügyiratként az anyakönyvezésnél nem jelenik meg  
személyiadat- és lakcímnyilvántartási rendszerben való rögzítés 49 db  
személyi adatok lekérdezése 196 db  
 
Házasságkötési díjak befizetésének összege 370.000,- Ft  
2018. évben várhatóan emelkedni fog a bevétel, ha a Tisza István kastély felújítása, 
átépítése befejeződik, ezzel bővül a házasságkötések helyszíni lehetősége. 
 
Igazgatási tevékenység és titkársági ügyintézés 
Hirdetményi kifüggesztés: 23 db  
Adásvételi szerződés közzététele 5 db 
Haszonbérleti szerződés közzététele 1 db 
Egyéb igazgatás 32 db  
Hozzájáruló nyilatkozat külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez 9 db  
Címerhasználati engedély 1 db (helyi buszjárat) 
 
Megemlékezések, ünnepségek szervezésében való részvétel. 
 
Erzsébet utalványok előkészítése: 225 fő részére  
• nyugdíjas születésnapi köszöntésre 225 fő (1.460.00,-Ft) 

 
Élelmiszercsomag előkészítése 193 fő részére, a csomagokat gondnokunk szállítja ki. 
• húsvétra     122 fő (1.220.001,-Ft) 

• karácsonyra 71 fő (1.064.999,-Ft) 

Hat esetben köszöntötte felkérésre a szépkorúakat (90, 95 évesek) az önkormányzat. 
Polgármester Asszony személyesen gratulál születésnapjuk alkalmából és adja át 
Magyarország Kormányának emléklapját, valamint az önkormányzat ajándékát. Így 
sor kerülhet családi körben egy meghittebb beszélgetésre is. 
 
Aranylakodalomra is volt felkérés. A pár az anyakönyvvezető és a polgármester előtt 
erősítette meg az 50 évvel ezelőtt tett fogadalmát. 
 
A honosítás ünnepélyes eskütétele is a polgármester és a hivatal feladatai közé 
tartozik. 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  3. napirend 

2018. március 22-i rendes, nyílt ülése 

 

8 

 

 
2017. évben is csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek Magyarországon” 
programhoz, melyre 8 fő jelentkezett. 
Bánóczi Margit Képviselő Asszony ötlete alapján az önkormányzat versenyt hirdetett 
„Virágot Nagykovácsinak” címmel, itt a jelentkezők száma 9 fő volt. 
2-2 alkalommal tart a zsűri helyszíni szemlét. A programok sikerrel zárultak, az 
eredményhirdetésre a Búcsú napi rendezvényen került sor.  
 
Hagyatéki ügyintézés 
Hagyatéki ügyekben 118 főszámon, 541 alszámon intéztük az ügyeket. Belföldi 

jogsegély megkeresés 38 esetben történt. 

 
Szociális igazgatás 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról 
szóló 7/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyi rendelet) alapján 
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalnak 2017. év folyamán összesen 137 szociális 
ügyfele volt, azaz 137 olyan személy él Nagykovácsiban, aki valamilyen támogatásban 
részesült az év folyamán. Ez a szám azonban nem azonos a támogatási esetekkel, 
hiszen egy-egy személy egyszerre több ellátásra is jogosulttá vált, illetve a jogosult 
személyek többször vagy rendszeresen jelentkeztek, vissza-visszatértek ügyfélként a 
Polgármesteri Hivatalba.  
A leggyakrabban az ún. rendkívüli települési támogatást igényelték a rászorulók, 
amely egy egyszeri támogatás a rendkívüli élethelyzetbe került személynek és az 
összege általában magasabb, mint a – lakhatáshoz, gyógyszerekre és ápoláshoz 
nyújtott – havi rendszerességű támogatási formák. 
 
Polgármesteri hatáskörben nyújtott támogatások (Képviselő-testületi 
hatáskörből átruházott feladatok): 

 
Rendkívüli települési támogatás 
2017-ben összesen 133 rendkívüli települési támogatás iránti kérelem érkezett, ebből 
8 kérelem elutasításra került.  
Hivatalból Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 114 személyt támogatott 196 támogatási esetben. 
Pénzbeli támogatásban részesült 72 személy, természetbeni támogatásban, azaz 
élelmiszercsomagot és/vagy tűzifát kapott 114 személy.  
Ez alapján a támogatási forma alapján került kifizetésre a legmagasabb támogatási 
összeg: pénzbeli támogatásban részesült személyeknek összesen 8.811.000,- Ft 
került kifizetésre az év folyamán, míg a természetbeni támogatásként nyújtott 
élelmiszerre és tűzifára összesen 3.245.000,- Ft-ot költött az Önkormányzat: 2017. 
áprilisában 122 személy kapott 10.000,- Ft összeg értékben tartós élelmiszercsomagot 
húsvét alkalmából, 2017. decemberében pedig karácsonyra tekintettel 38 háztartás 
kapott 1-1 mᶟ tűzifát és 71 személy kapott egyenként 15.000,- Ft összegben tartós 
élelmiszercsomagot.  
 
Gyógyszertámogatás 
A gyógyszertámogatás a közgyógyellátásra nem jogosult személyek részére nyújtott 
pénzbeli segítség gyógyszereik megvásárlására. A Helyi rendelet 2016-os 
felülvizsgálata eredményeként ezt a támogatási formát sikerült szélesebb körben 
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igénybe vehetővé tenni, hogy az idősebb korosztály rendszeresen gyógyszert szedő 
tagjai könnyebben válhassanak jogosulttá a havi maximálisan adható 10.000,- Ft-os 
támogatásra azáltal, hogy a feltételrendszerben a jövedelmi határ viszonylag magasan 
került meghúzásra. 2017-ben 40 db kérelem érkezett, 33 fő részére került 
megállapításra a gyógyszertámogatás. 7 kérelmező a magasabb jövedelme miatt 
elutasításra került. 4 esetben megszüntetésre került az ellátás a jogosultak halála 
miatt. Gyógyszertámogatásra az Önkormányzat 2.951.000,- Ft-ot fizetett ki 2017-ben. 
 
Ápolási támogatás 
2017-ben 7 fő jogosult esetében került megállapításra az ápolási támogatás (az 
ápolási díjra nem jogosult nagykorú hozzátartozót ápoló személynek), 1 jogosult 
esetében elhalálozás miatt megszüntetésre került a támogatás és 5 kérelem 
elutasításra került. Ápolási támogatásra az Önkormányzat 1.329.345,- Ft-ot költött 
2017-ben. 
 
Közüzemi támogatás 
2017-ben 21 fő jogosult részére került megállapításra a villanyáram-költségek 
enyhítésére szolgáló közüzemi támogatás havi 4.000,- Ft összegben (egy évre), 
valamint 3 fő kérelmező kérelme elutasításra került a jogosultsági feltételek hiánya 
miatt. Közüzemi támogatásként az Önkormányzat 2017-ben 590.800,- Ft-ot fizetett ki 
a jogosultak részére.  
 
Fűtési támogatás 
2017-ben 30 fűtési támogatás kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatalba, ebből 29 fő 
részére került megállapításra a havi 5.000,- Ft támogatás a fűtési szezonban, 1 fő 
kérelme pedig elutasításra került a magasabb jövedelme miatt. Összesen 372.167,- Ft 
összeggel támogatta az Önkormányzat a fűtési időszakban a jogosultakat. 
 
Víz- és csatorna alapdíj kompenzáció 
2017-ben összesen 16 fő jogosult részére került megállapításra december 31-ig ez a 
támogatási forma. A megállapított összegek a DMRV Zrt-nek – és nem a jogosultaknak 
kerültek átutalásra –, amely cég ennek alapján az alapdíjjal csökkentett 
készpénzátutalási megbízásokat küldte ki a jogosult felhasználók részére. Az 
Önkormányzat kiadása 234.702,- Ft volt. 
 
Babakelengye támogatás 
2017-ben csupán egy újszülött gyermekre tekintettel kértek babakelengye támogatást, 
ez 60.000,- Ft kiadás volt az Önkormányzatnak. 
 
Gyermekétkeztetési díjkedvezmény 
2017-ben 4 család 5 gyermekére tekintettel került megállapításra az 50%-os 
étkeztetési díjkedvezmény. Ezen gyermekek szülei az étkezési díjak felét fizették csak 
be, a másik felét az Önkormányzat átvállalta természetbeni juttatásként. 
 
Táboroztatási támogatás 
A nyári táborokon való részvételhez nyújtott 15.000,- Ft/gyermek/tábor támogatást 
2017-ben 8 szociálisan rászoruló család kérelmezte. Az ügyek száma 11 volt, a 
támogatott gyermekek száma pedig 25 fő. Az Önkormányzat összesen 375.000,- Ft-
tal támogatta a családokat ilyen formában. 
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Összesítő táblázat  

- a helyi szociális rendelet alapján megállapított támogatásokról – 
 

Támogatás típusa Ügyek 
száma 

Jogosultak 
száma 

Elutasítások 
száma 

Támogatás 
összege 
támogatottként 

Jogosultság 
jövedelemhatára 
(egy főre eső 
összeg) 

Összes 
kiadás 

Rendkívüli települési 
támogatás 

133 125 8 egyszeri 10-
150.000,- Ft 
összegben 

Differenciált: 
-71.250,-Ft 
-85.500,- 
Ft/egyedülálló, 
nagycsaládos, 
vagy tartósan 
beteg gyermekre 
tekintettel 

8.811.000 

Tűzifa támogatás 38 38 - 35.000,- 
Ft/m³/család 

jövedelem-
vizsgálatra nem 

került sor 
 

1.330.000 

Húsvéti élelmiszer-
csomag 

122 122 - 10.000,- Ft 
természetben  

jövedelem-
vizsgálatra nem 

került sor 
 

1.220.001 

Karácsonyi 
élelmiszer-csomag 

71 71 - 15.000,- Ft  
természetben 

jövedelem-
vizsgálatra nem 

került sor 
 

1.064.999 

Gyógyszertámogatás 32 28 2 
+ 2 

megszüntetés 
elhalálozás 

miatt 

az igazolt 
gyógyszerköltség 

összege, de 
max. 10.000,- 

Ft/hó 
egy évre 

Kor szerint 
differenciált: - - 

70 év alatt 
családban: 
71.250,- Ft; 
- 70 év alatti 
egyedülálló: 
99.750,- Ft; 

- 70 év feletti: 
128.250,- Ft 

2.951.122 

Ápolási támogatás 7 7 5 20.000,- Ft/hó 
egy évre 

28.500,- 
Ft/családban élő-

, 
42.750,- 

Ft/egyedül élő 
esetén 

1.329.345 

Közüzemi díj 
támogatás 

16 12 4 4000,- Ft/hó egy 
évre 

megállapítva 

71.250,- Ft 
egységesen 

590.799 

Fűtési támogatás  20 17 3 5000,- Ft/hó 
fűtési szezonban 

71.250,- Ft 
családban élő-, 

114.000,- Ft 
egyedülálló 

személy 
esetében 

360.167 
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Víz- és csatorna 
alapdíj támogatás 

17 16 1 1.326,-Ft/hó 
dec.31-ig 

71.250,- Ft 
családban élő-, 

85.500,- Ft 
egyedül élő 

esetén 

234.702 

Baba-kelengye 1 1 0 60.000,- Ft/baba 142.500,- Ft 60.000, 

Gyermek-étkeztetési 
díjkedvezmény 

4 5 0 a menza vagy 
napközi 50%-a 

Differenciált: 
-71.250,-Ft 
-85.500,- 
Ft/egyedülálló, 
nagycsaládos, 
vagy tartósan 
beteg gyermekre 
tekintettel 

nincs 

adat 

 

Táboroztatási 
támogatás 

11 25 0 15.000,- Ft/ 
gyermek/ 

tábor 

Differenciált: 
-85.500,-Ft 
-99.750,- 
Ft/egyedülálló, 
nagycsaládos, 
vagy tartósan 
beteg gyermekre 
tekintettel 

375.000 

Összesen 18.327.135 Ft 

 
 

Egyéb – nem a Helyi rendelet alapján – nyújtott önkormányzati támogatások: 
 

Szociális étkeztetés – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 86. § (1) bek. b) pontja alapján  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati 
rendelet rögzíti a szociális étkeztetés részletszabályait, amely alapján 2017-ben 
átlagosan havi 11 fő szociális étkeztetésre jogosult volt Nagykovácsiban.  
Év közben 9 kérelem érkezett az étkeztetés igénybevételére, amelyek közül 2 kérelem 
elutasításra került, 7 esetben pedig az Önkormányzat megállapodást kötött a meleg 
ebédet igénylővel az étkeztetés biztosítására. Megszüntetésre 4 esetben került sor 
elhalálozás és az igénylés lemondása okán.  
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
Az Önkormányzat 2017-ben is sikeresen csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica) 2018-as 
fordulójához. A pályázati kiírásra 7 db érvényes pályázat érkezett, amely pályázatokról 
2017. november végén született döntés.  Mind a 7 fő már felsőoktatásban résztvevő 
hallgató, akik részére a Képviselő-testület összesen 10 tanulmányi hónapra 760.000,- 
Ft támogatást ítélt oda, átlagosan a jogosult diákok 11.000,- Ft/fő/hó támogatásban 
részesülnek 2018-ban a települési önkormányzattól. 
A Bursa Hungarica 2017-es fordulójának támogatási összegeit (580.000,- Ft/10 hónap 
5 jogosult vonatkozásában) két részletben 2017. január 31-ig és 2017. augusztus 31-
ig utalta át az Önkormányzat. 
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Zamárdi gyermektáborban táborozók támogatása 
Az Önkormányzat 2017-ben 4 rászoruló kisdiák táboroztatását segítette 80.000,- Ft 
összeggel. A tábort a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány szervezte 
Zamárdiban 2017. augusztusában.  
 
A jegyző gyámhatósági feladatai 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt 2017-ben 46 
gyermekre tekintettel érkezett kérelem, 33 esetben egy évre megállapításra került a 
jogosultság, 13 gyermek kérelme pedig elutasításra került a család kedvezőbb 
jövedelmi és vagyoni helyzete miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult bölcsődés, óvodás és kisiskolás gyermekek ingyenesen, a középiskolás 
gyermekek pedig féláron étkezhetnek a köznevelési intézményben, ezen felül évente 
két alakalommal – augusztusban és novemberben – gyermekvédelmi Erzsébet-
utalvány került kiosztásra a jogosult családoknak, gyermekenként 6.000,- Ft és 6.500,- 
Ft értékben. A magasabb összegű utalványt a hátrányos helyzetű gyermekek után 
kapták a családok. Az utalványokat a jogosultak személyesen vették át a 
Polgármesteri Hivatalban.  
2017. augusztusában 30 jogosult gyermekre 182.000,- Ft értékben, 2017 
novemberében pedig 29 jogosult gyermekre 175.000,- Ft értékben osztottunk ki 
gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt. 
 
Hátrányos helyzet-, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
A hátrányos helyzetet a jegyző állapítja meg határozattal, egyik alapfeltétele a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. 2017-ben a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül 1 család 3 gyermeke 
részére került megállapításra a hátrányos helyzet a szülők alacsony iskolázottsága 
okán. A hátrányos helyzet ideje azonos az egy évre megállapított rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény időtartalmával.  
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt Nagykovácsiban.  
 
Környezettanulmány készítése 
Bírósági megkeresésre 2017-ben 19 környezettanulmány készült a peres felek 
háztartásában helyszíni szemle keretében. Környezettanulmány házassági 
bontóperek és azok járulékos kérdései tárgyában induló perekhez szükségesek, ahol 
kiskorúak is érintettek. 
  
Vagyonleltár gondnoksági ügyekben 
Gyámhivatali megkeresésre gondnokság alá helyezési eljárásban a gondnokság alá 
helyezett személy vagyonának leltározását a hagyatéki leltár szabályainak 
megfelelően a jegyző végzi. 2017-ben 5 gyámhivatali megkeresés érkezett, ahol 
vagyonleltár elkészítése vált szükségessé.  
 
Hatósági bizonyítvány 
Hatósági bizonyítvány az önkormányzat és a jegyző által biztosított szociális 
támogatások igazolásáról készül. Jellemzően egyetemi szociális ösztöndíjakhoz 
igényelték a kérelmezők. 2017-ben 3 db ilyen igazolás készült.  
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Egyéb jegyzői feladatok: 
 
Birtokvédelem 
2017-ben 7 db birtokvédelmi kérelem érkezett.  
A birtokvédelmi ügyek közül három átnyúló faágak miatt indult, ezek a kérelmek 
elutasításra kerültek, tekintettel arra, hogy a Ptk. szabályainak megfelelően a jegyző 
ilyen esetekben nem mérlegelhet, az a bíróság hatásköre. 
Egy esetben társasházban a tulajdonosok közötti takarítási probléma került 
bejelentésre, ebben az ügyben az ügyféle tájékoztatására a társasházi alapító okirat 
módosítása jelentett megoldást. 
Két esetben a kérelmező fél zajhatás miatt kért birtokvédelmet, ezek a kérelmek 
egyeztetést követően visszavonásra kerültek.  
Egy esetben a birtoksértő fél átmászással zavarta a kérelmező fél szomszédot. Ebben 
az ügyben érdemi határozat született, amelyben a birtoksértő fél eltiltásra került a 
további birtoksértő magatartástól. 
 
Óvodai ügyek 
A jegyző hatáskörébe tartozik az önkormányzati fenntartású óvodák esetében az 
óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmek elbírálása. A jegyző annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Felmentési kérelem 
5 db érkezett 2017-ben, a kérelmeknek a jegyző helyt adott. 
Óvodai felvétel elutasítása miatt 8 fellebbezés érkezett, ebből 4 esetben a 
fellebbezésnek helyt adó határozat született, 2 esetben elutasítás történt, mivel a 
gyermekek még nem töltötték be a 3. életévüket. Két fellebbező esetében a 
fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül került elutasításra, mivel a kérelmező a 15 napos 
határidőt követően nyújtotta be fellebbezését.  
Jogszabálysértésre vagy az óvoda belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, 
valamint érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmek elbírálása esetén a 
fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. Ilyen jellegű kérelem 2017-ben nem 
érkezett.  
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló 
gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, 
előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt. 2017-ben 3 nagykovácsi lakos kiskorúra tekintettel 
érkezett ilyen bejelentés. 
Nem a jegyzőnek kell bejelenteni az iskolás gyermekek külföldön történő 
tankötelezettségének teljesítését, ennek ellenére 5 gyermek vonatkozásában érkezett 
ilyen tartalmú bejelentés. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő 
folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, 
ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó 
hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának. 
A fentiek szerint az 5 bejelentés a szülők tájékoztatása mellett áttétellel megküldésre 
került az illetékes járási hivatalnak és az iskolának.    
A fentieken kívül a jegyzőnek is megküldésre kerülnek az SNI gyermekek szakértői 
véleményei, illetve a jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre 
kötelezettek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a 
köznevelési feladatokat ellátó hatóság számára. A települési önkormányzat jegyzője 
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az óvodás gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában 
tartózkodási hely szerint illetékes óvodának. 
Megkeresések 
Hatóságok és természetes személyek megkeresésére a nyilvántartásunkból vagy az 
eljárásrendről írásbeli tájékoztatást adtunk 27 esetben, ide nem számítva az 
elektronikus levelezéseket. Hatáskör vagy illetékesség hiányára tekintettel áttételre 
került 5 iratanyag.  
Belföldi jogsegély megkeresés szakhatóságoktól 3 alkalommal történt. 
Lakossági panaszbeadványra – többségében rendezetlen ingatlan bejelentés – 27 
esetben történt intézkedés.  
 
Zsíroshegy csatornaberuházás: 
2017-ben összesen 56 db kérelem érkezett a szennyvízhálózatra történő utólagos 
rácsatlakozás kapcsán, ennek alapján 54 db határozat született a közművesítési 
hozzájárulás megfizetéséről. 2 esetben az ügyfelek a korábbi években befizetett 
háttérfejlesztési-, illetve közműfejlesztési befizetések alapján mentesültek 
közművesítési hozzájárulás megfizetése alól, így részükre határozat nem került 
kiállításra.  
2017. év során is felmerültek olyan ügyek, ahol korábbi években közműfejlesztés vagy 
háttérfejlesztési hozzájárulás jogcímén befizetett összegek visszafizetését kérték az 
ügyfelek. 
 
Hatósági ellenőrzés 
2017. május 30-án a Nagykovácsiban folyó építkezéseken helyi adó és szálláshely 
szolgáltatás tárgyú hatósági ellenőrzést végeztünk. Az ellenőrzést 3 csoportban 14 
építkezésen folytattuk a NAV Pest Megyei Adóigazgatóság Operatív Ellenőrzési 
Főosztálya, valamint a PMKH Munkaügyi Ellenőrzési Osztály munkatársaival közösen, 
közterület-felügyelői, rendőrségi, illetve a helyi polgárőség segítő közreműködésével.  
A társhatóságok munkaügyi és adóellenőrzést folytattak le. 
 
Nagykovácsi területén bejelentés nélküli szálláshelyszolgáltatás ellenőrzését folytattuk 
le 2017. június 16-án, az ellenőrzés eredményeként kétszer 100.000 Ft összegű 
pénzbírság került kiszabásra, melyet a kötelezettek meg is fizettek.  

 
Közösségi együttélés  
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 7/2017. (IV. 28.) rendelet alapján 8 ügyben indult eljárás, ebből 
2 esetben figyelmeztetést küldtünk, 6 alkalommal közigazgatási bírság kiszabására került 
sor. Egy esetben a közigazgatási bírság megfizetése nem történt meg, mivel az ügyfél a 
határozat kézbesítése előtt rendezte az ingatlan területét, 5 közigazgatási bírságnál az 
ügyfelek nem fizették meg a bírság összegét, ezek adók módjára történő behajtásáról az 
intézkedés megtörtént. (összesen 330.000 Ft) 
 
Állattvédelem, állattartás 
Álaltvédelmi ügyben 4 alkalommal történt intézkedés. Állattartási ügyben egy esetben 
kellett eljárni. 
A településen méhészkedéssel foglalkozó 6 méhész tett bejelentést, a méhtartókról 
naprakész nyilvántartást vezetünk. 
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Az ebnyilvántartást bejelentések alapján folyamatosan frissítjük. A kóborló ebek 
befogása esetén segítséget nyújtunk a chipszám, valamint az ebregiszter alapján a 
beazonosításban. 
A macska ivartalanítási önkormányzati akció megszervezésében, meghirdetésében, 
az állatorvosokkal aktívan közreműködtünk.  
 
Inkubátorházhoz kapcsolódó feladatok: 
2017-ben 3 bérlő felmondta a Vállalkozói Inkubátorházban az irodahasználati 
szerződését, mivel munkát vállaltak és befejezték a helyi vállalkozást, munkavégzést. 
A Tájolóban meghirdettük az asztalbérlési lehetőséget.  
Jelenleg 9 vállalkozás bérel 6 asztalt és 3 teljes irodát. Székhely és telephely 
szolgáltatás is működik az Inkubátorházban. Az új, megnövelt bérleti díjjal új 
szerződéseket kötöttünk a bérlőkkel, akikkel folyamatos a kapcsolattartás. Az éves 
adatszolgáltatást előkészítettük az Inkubátor Komárnonak.  
 
Rendezvények, megmozdulások 
• Márciusban Civil Fórumot szerveztünk, melyen a civil szervezetek 
támogatására irányuló pályázat ismertetése és az elszámolás megkönnyítése volt a 
cél. A Bíráló bizottságba delegált szervezet kijelölése is ezen a fórumon történt meg. 

• Júniusban a pedagógusnapi rendezvényre mozgósítottuk az óvodás 
csoportokat és iskolás osztályokat, akik házisütikkel kedveskedtek az óvónőiknek, 
tanáraiknak. 

• Júniusban tüdőszűrést szerveztünk, melyen sok Nagykovácsi lakos vett részt. 

• Varázskastély fesztivál adminisztratív előkészítő feladatainak ellátáse. 

• Június elején a Varázskastély fesztiválon a főzőversenyt és sportversenyeket 
szerveztük. A főzőversenyen 17 csapat vett részt, kb. 200 Nagykovácsi lakos főzött 
együtt. Jó hangulatú közösségi/családi élményt adott a nap. A Hivatal csapata 
különdíjat kapott a zsűriző gyerekektől. 

• Augusztus végén Mária Út zarándoknapot szerveztünk, melyen 90-100 fő 
zarándokolt együtt Budajenőtől Hidegkútig. Nagykovácsiban a plébániakertben 
fogadtuk a megfáradt vándorokat. „Az 1Úton zarándoklat egységet teremt. Minden 
szakaszon sokan mentek egymás társaságában, egymás mellett, egymás segítve, 
egymásra figyelve. Békében, harmóniában és biztonságban, tehát egységben.” 

• Mobilitási Hét rendezvényt szerveztünk szeptemberben egy hétig tartó 
„autómentesen” versennyel, melyen az óvodás és iskolás gyermekek naponta egy-egy 
pecséttel gyarapodtak, ha nem autóval érkeztek reggel. A legtöbb pecsétet gyűjtő 
osztályok értékes ajándékot kaptak.  

• A Mobilitási Hét pecsétgyűjtését Sportágválasztó nappal bővítettük, amelyen a 
8 sportot kipróbáló gyerekek külön jutalmat kaptak. 

• Az első Nagykovácsi Kilátások teljesítménytúrát a Stabil Sportegyesülettel 
közösen szerveztük meg. A túrát négy távon lehetett teljesíteni - 7 km, 12 km, 20 km 
és 28 km. Az iskolás gyerekek között külön versenyt szerveztünk a Nagykovácsi 
Kilátások vándorkupájáért. Közel 250 indulót regisztráltunk, melyből 112 fő az óvoda 
és az általános iskola diákjai voltak.  
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• 2017-ben is csatlakoztunk a TeSZedd mozgalomhoz. Szeptember 16-án 
„nagytakarítást”, szemétszedést szerveztünk.  

• November végén ismét megszerveztük az Összefogás napját, amelyen 5 
kolbásztöltő csapat vett részt, a Nagyszénás Menedékház sütötte a kolbászokat és 
mindenki szabadon kóstolta a különböző ízesítésű „költeményeket”. 

 
Egyéb feladatok 
• Prospektust készítettünk Nagykovácsiról, mert az Önkormányzat megjelent a 
Hungexpon szervezett a kelet-közép-európai régió legjelentősebb turisztikai 
seregszemléjén a 41. Utazási Kiállításon. 

• Az Európai Mobilitás Hete rendezvényhez pályázatot írtunk a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz, melyen 461.375 forintot nyertünk meg. 

• Az Európai Mobilitás Hete rendezvényhez kapott támogatás elszámolása.  

• Civil szervezetek által benyújtott pályázat elszámolásának ellenőrzése. 

• A Civil pályázatra beérkező anyagok, dokumentumok ellenőrzése, előkészítése 
a Bíráló bizottságnak. 

• Civilek adatainak frissítése.  

• Folyamatos segítségnyújtás, kapcsolattartás a civil szervezetekkel. 

• A BÖT által gondozott Natúrpark tanulmányt aktualizáltuk. 

 
 

Pénzügyi és Adóügyi osztály 
 
Helyi adókkal kapcsolatos feladatok: 
A 2017. évi költségvetés tervezésekor az adóelőirányzatok az „ÖNKADÓ” szoftver 
által számított éves kivetés alapján kerültek be a költségvetésbe. 
2017-ben a közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 442.966 ezer forint, a teljesítés 
összege 518.104 ezer forint volt, a teljesülés az eredeti előirányzat 116,96 %-a. 
Az adóhatóság dolgozói a behajtási cselekmények közül jellemzően az adóbírságok 
kiszabását, adóhatósági adómegállapítási eljárásokat, illetve az adó ellenőrzések és 
feltárások nyomán megállapított hátralékok – elsősorban inkasszó általi – beszedését 
alkalmazták. 
Az adózók részére februárban, illetve augusztusban 10.279 db értesítőt küldtünk ki. 
Fizetési felszólításból 1965 db-ot postáztunk. 
A 2017. év során 99 db adó-értékbizonyítvány, és 164 db adóigazolás készült. Az adó-
értékbizonyítványok kiállításával kapcsolatban 91 db helyszíni szemle lett kitűzve. 
További 11 esetben adómentesség megállapítása ügyében rendeltünk el 
adóellenőrzési eljárás keretein belül helyszíni szemlét. Gépjárműadó tartozás miatt 
összesen 18 db forgalomból kivonás történt azon ügyfelek esetében, akiknek a 
tartozása meghaladta az éves gépjárműadó kivetésüket. Az év folyamán összesen 3 
db végrehajtási jog, valamint 8 db jelzálogjog bejegyzés történt. 
 
Rendőrségi szabálysértések: 
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Az adóhatóság feladata a rendőrség és a közterület felügyelet által kiszabott, de be 
nem fizetett bírságok adók módjára történő behajtása, idézések kiküldése, idézettek 
fogadása, jegyzőkönyvek készítése, melyekből az év során 36 db volt. További 19 
esetben történt meg az idézésen meg nem jelent ügyfelek felkutatása, az 
Egészségbiztosítási pénztár megkeresése munkahelyi letiltás miatt, letiltási végzések 
készítése, postázása, nyilvántartások vezetése, rendőrségnek visszajelentések 
készítése, a behajtott bírságok elutalásra való előkészítése. 
 

Pénzügyi, gazdálkodási feladatok 
A pénzügyi, gazdálkodási tevékenység fő feladatait a számlák érkeztetésén, 
rögzítésén, felszerelésén, kifizetésén és könyvelésén kívül a költségvetés, a 
zárszámadás, a havi/negyedéves/éves időszaki jelentések és mérlegbeszámolók 
MÁK felé történő küldése, a féléves, háromnegyed-éves és éves tájékoztatók, illetve 
beszámoló Képviselő-testület felé történő elkészítése, továbbá a közmeghallgatási 
anyag összeállítása, a költségvetési rendeletmódosítások előkészítése és 
végrehajtása tette ki. A Hivatal ellátta a MÁK törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat az önkormányzat, az intézmények és a nemzetiségi önkormányzat 
tekintetében (Alapító Okiratok frissítését követően adatlapok kitöltése és benyújtása). 
A pénzügyi csoport munkatársai tartották a kapcsolatot a vagyonkataszter szakértővel, 
a vagyon változásait rögzítették a POLISZ rendszerben. Elkészítették az éves és 
negyedéves pénzügyes statisztikákat. Nyilvántartották a szerződéseket, 
kötelezettségvállalásokat, gondoskodtak az időben történő átutalásokról. A pénzügyi 
csoport folyamatos és naprakész nyilvántartást vezetett a tárgyi eszközökről és 
könyvelte a jogszabályban előírt értékcsökkenést. Az elnyert pályázatok kapcsán 
elvégezték a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat. A pénzügyes 
kollégák a jogszabályi változás szerint elvégezték minden Intézmény részére a 
cégkapu regisztrációt a NAV felé, illetve az ehhez kapcsolódó változásbejelentést a 
Magyar Államkincstár felé. Közreműködtek a közérdekű adatigénylések válaszainak 
összeállításában. 
 

A munkatársak 5.075 db szállítói számlát rögzítettek, teljesítésigazolást gyűjtöttek, 
utalványoztattak, ellenjegyeztek, érvényesítettek és gondoskodtak a határidőben 
történő kifizetésekről. Vevőink felé kiállítottak és postáztak 2.068 db bizonylatot. A 
banki- és pénztári bizonylatok száma 10.367 db volt a 2017. évben. Számos esetben 
egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat küldtek ki az ügyfeleknek, majd figyelemmel 
kísérték a befizetéseket. Rögzítették a ki- és befizetésekhez kapcsolódó 
szerződéseket, megrendeléseket, és felszerelték a számlákat ezekkel. 
A pénzügyes kollégák részéről 2017-ben 127.787 tétel rögzítése történt meg a Polisz 
Integrált Önkormányzati Rendszer nevű szoftverben. 
 
 

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 
 

1. A településmérnökök által ellátott feladatok 
 
Közterületek, zöldfelületek állapotával kapcsolatos ügyintézés: 

• Illegálisan kihelyezett (zöld)hulladék kezelése 

• Parlagfüves, gyomos, invazív fajokkal terhelt bel- és külterületi ingatlanokkal 
kapcsolatos ügyintézés 
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• Kolozsvár utcai híd helyreállítása 

• Apraja-Nagyja játszótér játszóeszközeinek helyreállítása, javítása 

• Parlagfű és zöldhulladék bejelentések, elszállítás, kaszáltatás (NATÜ) 

• Vízelvezető árkok, átereszek takaríttatása (NATÜ) 
 
Hatósági ügyintézés: 

• Természetvédelmi engedélyek, természetvédelmi szakhatósági állásfoglalások 

• Környezetszennyezés közigazgatási bírságának ügyintézése 
 
Fás szárú növényzettel kapcsolatos ügyintézés: 

• Fakivágási engedélyek ügyintézése 

• Veszélyes, kiszáradt, közvilágítást akadályozó, közlekedést veszélyeztető stb. 
fás szárú növényzet kivágása, gallyazása 

• „Facsemete” ültetések, civil és lakossági kezdeményezésű közterületi 
faültetések, Zso-Via konzorcium faültetéseinek ügyintézése 

• Belterületi növényvédelem, permetezések ügyintézése 
 

Közlekedéssel kapcsolatos ügyintézés, közlekedési jelzőeszközök 
beszereztetése, kihelyeztetése: 

• Hiányzó, tönkrement közúti jelzőtáblák pótlása, cseréje 

• Forgalomtechnikai feladat kiviteleztetés, útburkolati jelek felfestése 

• Települési súlykorlátozás kiterjesztése 

• Egyirányú szakaszok megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára 

• Egyéb közúti jelzőtáblák, kültéri tükrök beszerzése, kihelyeztetése 

• Ideiglenes forgalomkorlátozási tervek engedélyezésének ügyintézése 

• HegyiBusz megállóinak kialakítása 
 
Köz- és díszvilágítás, elektromos hálózatok: 

• Közvilágítási hiányosságok kezelése, hibaelhárítások (javítások, cserék) 
ügyintézése 

• Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos beszerzések, ügyintézés 
 
Megvalósult vis-maior pályázatok: 

• Az Ördögárok meder (hrsz. 914) partfalának GABION falas helyreállítása a 
Diófa utcai híd alatti és feletti, 60 - 60 m-es szakaszon 

• Barack utca itatott mart aszfaltos helyreállítása 

• Szilva utca itatott mart aszfaltos helyreállítása 

• Pók utcai vízelvezető árok helyreállítása 

• Ady Endre utcai vízelvezető árok felső szakaszának helyreállítása a Fejér 
György utcáig 

• Lombos utca itatott mart aszfaltos helyreállítása a Virágos sétánytól a Boglya 
utcáig 

• Lombos utcai vízelvezető árok helyreállítása 

• Kaszáló utcai vízelvezető árok helyreállítása 
 

Karsztkúttal kapcsolatos feladatok: 

• Nagykovácsi, 0119 hrsz. kivitelezés során elszerencsétlenedett karsztkút 
eltömedékeléssel történő felszámolása. 
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Vízjogi létesítési engedélyek meghosszabbítása: 

• Az új karsztkúthoz tartozó, FKI-KHO 7149-14/2015 (35100-8910-1/2015 ált.) 
számú vízjogi létesítési engedély hosszabbításának elindítása. 

• Nagykovácsi, Lombos utca (Kaszáló – Kalász utca között) KTVF: 47794-
14/2012 számú vízjogi létesítési engedély hosszabbításának elindítása. 
(vízellátásának és szennyvízelvezetés) 
 

Sportpályák kivitelezésével kapcsolatos feladatok: 

• Az MLSZ pályaépítési program keretében megvalósuló kisméretű műfüves 
pálya kivitelezésével (22 m x 42 m) kapcsolatos ügyintézések. 

• Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló 
Sportpark kivitelezésével kapcsolatos ügyintézések. 

• A sportpályák, valamint a hrsz.: 4561/7 fejlesztés alatt álló terület 
közműbekötéseinek intézése. (víz, csatorna, elektromos, gáz) 

 
Egyéb pályázatok keretében megvalósuló feladatok: 

• Tisza István téren található világháborús emlékmű restaurálása, felülettisztítás, 
konzerválás 

 
Intézményekkel, önkormányzati épületekkel kapcsolatos feladatok: 

• Garanciális javításokkal kapcsolatos ügyintézések az intézményi épületeknél 
(Dózsa György utcai óvoda, Kaszáló utcai óvoda, HUSK Inkubátorház, Lenvirág 
Bölcsőde és Védőnői Szolgálat) 

• Dózsa György utcai óvoda mászóka áthelyezés, alatta ütéscsillapító 
gumiburkolat kivitelezése. 

• Dózsa György utcai óvoda udvarán csapadékvízelvezetés, szikkasztás 
megoldása. 

• Dózsa György utcai óvoda udvarán új faház elhelyezése. 

• Kaszáló utcai óvoda lapostető szigetelés. 

• Kaszáló utcai óvoda külső fa homlokzatburkolat, felületi kezelés. (az épület 
belsőudvari részén) 

• Kaszáló utcai óvoda belső festés (földszint, néhány helyiség kivételével) 

• Kaszáló utcai óvoda akadálymentes mosdó melletti fal felázás feltárása, 
feltárást követő hibajavítás. 

• Kaszáló utcai óvoda kútmélyítés. 

• Pók utca 58. szám alatt található Ezüstkor Szociális Gondozó Központ földszinti 
helyiségében nyílászáró csere (részben), üvegtégla fal szigetelése, külön WC 
kialakítás, belső nyílászáró áthelyezés. 

• A Kossuth Lajos utca 45. szám alatti önkormányzati épület részleges 
bontásának előkészítése. 

 
Térinformatikai rendszerrel kapcsolatos ügyintézés: 

• Települést lefedő ortofotó elkészíttetése 

• Adatállomány, digitális szakági helyszínrajz, kiegészítő modulok beszerzése és 
beillesztése 

• Lakossági hibabejelentő online felület és mobilapplikáció elkészíttetése 
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Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások, munkakezdési engedélyek, 
csapadékvíz befogadó nyilatkozatok kiadásának ügyintézése ivóvíz és szennyvíz, 
elektromos, gáz, távközlés be- és rákötések, turistaút jelzésfestések, út- és 
járdaépítések, rendezvények esetén. Ingatlanok megközelítése céljából közút és 
ingatlan csatlakozások kiépítésének egyeztetése, hozzájárulás megadása. 
 
Együttműködés hatóságokkal, állami szervekkel (Kormányhivatal, Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság, Pilisi Parkerdő Zrt., Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Országos Meteorológiai Szolgálat, Herman Ottó Intézet, Rendőrkapitányság, 
Magyar Közút Nonprofit Zrt., Magyar Cserkészszövetség) 

• Környezet- és természetvédelmi engedély beszerzése 

• Engedély nélküli más célú hasznosítás, termőföld helyreállítás, állattartás 
védett területen 

• Adatszolgáltatások hatóságok felé, szakfelügyeleti ellenőrzés kiszolgálása 

• Levegőminőség mérés, lakossági fórum szervezés 

• Energiamegtakarítási intézkedési terv 

• Magyar Közút kezelésében álló Nagykovácsi u. és Kossuth Lajos u. 
ügyintézései (út menti fasor, közútkezelői hozzájárulás, sebességmérő 
berendezés stb.) 

• Tervezett Ördög-árok Tanösvény 

• Kastély és környezetének (Kastélyköz, Kolozsvár u., Eötvös u.) állapota 
 
Együttműködés civil szervezetekkel (Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő 
Egyesület, Budapesti Természetbarát Sportszövetség, Mária Út Közhasznú 
Egyesület) 

• lakossági hulladékgyűjtő akció ügyintézése 

• turistautak, tematikus utak jelzésfestése 

• MOL Zöldövezet-pályázat 
 
Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, közreműködés az előkészítésben: 

• Hulladékszállítás 

• Rákóczi utca útépítés 
 
Tervezésekben, megrendelésekben való közreműködés: 

• Közvilágítás bővítés  

• Út-járda-közlekedés 

• Felszíni vízelvezetés 
 
A Nagykovácsi Általános Iskolát üzemeltető Klebelsberg Központ, Érdi Tankerületi 
Központjával való kapcsolattartás, adatszolgáltatások megküldése. 
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézménnyel való kapcsolattartás, 
feladatelvégzések ellenőrzése. 
Lakossági bejelentések, panaszok, tájékoztatás-kérések kezelése, közérdekű 
adatigénylések válaszainak összeállítása, közvetítés lakosok és szolgáltatók között. 
Közbeszerzési értékhatárt el nem érő feladatokra az Önkormányzat szabályzata 
szerint pályáztatások. 
Szerződések előkészítése. 

 
Belterületi - murvás és szilárd (aszfalt) burkolatú - utak éves karbantartása 
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(Keretmegállapodás szerint) 

Csatorna garanciális feladatokkal kapcsolatos ügyek intézése 

Lakossági útépítésekkel kapcsolatos feladatok 

Közszolgáltatókkal történő kapcsolattartás 
(DMRV Zrt., TIGÁZ Zrt., ELMŰ Zrt., Zöld Bicske Nonprofit Kft.,T-Com Rt., DIGI Kft.) 
 
Évi kétszeri - lakosság részére ingyenes - elektronikai- és veszélyes hulladék, 
valamint zöldhulladék gyűjtés és elszállítás megszervezése, lebonyolításban 
való részvétel.  
Ügyiratok száma 2017-ben: Főszám: 469 db 
     Alszám: 1.432 db 
Határozat: 7 db 
Végzés: 8 db 
 
 

2. Az építészmérnök (Szolgáltatási Pont) által ellátott feladatok 
 

Az Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatait ellátó munkatárs fő feladata, a 
kialakított járási rendszerben az építési ügyekben eljárni kívánó ügyfelek 
lakóhelyükön történő kiszolgálása, amely az alábbi feladatokat foglalja 
magában: 

• információszolgáltatás az építésügyi hatósági ügyintézés elősegítése, gyorsítása 
érdekében,  

• tájékoztatás a Helyi Építési Szabályzatról, illetve egyéb, az építésüggyel 
kapcsolatos jogszabályokról, 

• építésügyi feladatok intézéséhez a kérelmek papír alapon vagy digitális 
adathordozón való fogadása, átvétele,  

• hiánypótlás befogadása és továbbítása,  

• nyilatkozatok felvétele és továbbítása, szükség szerint szkennelés, digitalizálás, 
valamint a kérelmekhez tartozó dokumentáció feltöltése vagy feltöltésének 
biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 
dokumentációs rendszerbe (ÉTDR), 

• önkormányzati telekalakításokkal kapcsolatos ügyintézés,  

• jegyzői hatáskörben maradt egyéb szakhatósági hozzájárulások döntésre 
előkészítése (pl. bányakapitánysági megkeresésre földszonda létesítéséhez, és 
telekalakítási eljárásokhoz tulajdonosi kérelemre előzetesen, vagy földhivatali 
megkeresésre, kormányhivatali kijelölésre a megindított eljáráshoz, valamint a 
víz- és csatorna közmű bekötésekhez a polgármesteri nyilatkozatok kiadása), 

•  kutak és házi szennyvízkezelő létesítmények építési, fennmaradási és 
használatbavételi engedélyének, valamint a házszámozással, közterületi 
névváltozással kapcsolatos határozatok, hatósági bizonyítványok kiadása, ez 
utóbbiakhoz kapcsolódó ügyintézés, levelezés, tájékoztatás (közműszolgáltatók, 
Földhivatal, államigazgatási szervek stb. felé), 

• Hatósági és Szervezési Osztálynak és a Pénzügyi és Adóügyi Osztálynak 
nyújtott folyamatos adatszolgáltatás. 
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Az Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatait ellátó munkatárs az Építészeti, 
Műszaki Tervtanács titkáraként  

• végzi a tervtanácsi ülések előkészítését, megszervezését, lebonyolítását,  

• kezeli a beérkező terveket és a keletkezett szakvéleményeket,  

• ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. r. 
előírásainak megfelelően működő, településképi bejelentési és településképi 
véleményezési, valamint a főépítészi tájékoztatási, véleményezési eljárások 
teljes körű lebonyolítását,  

• a HÉSZ módosítási folyamatában a tervezők felé történő adatszolgáltatás,  

• az államigazgatási szervek, szomszédos önkormányzatok és a partnerségi 
rendelet szerinti civil szervezetek tájékoztatását,  

• kapcsolattartás, 

• Takarnet-ből adatszolgáltatás nyújtása a hivatali munkatársak, valamint a 
Budakörnyéki Közterület-Felügyelet felé (címnyilvántartáshoz, bejelentkezéshez, 
engedély nélküli közterület-használathoz, stb.) 
 

A 2013. január 1. előtt intézett építéshatósági ügyek kapcsán keletkezett teljes 
irattár a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban maradt, így az Építésügyi 
Szolgáltatási Pont feladatait ellátó munkatárs feladata 

• az építésügyi hatósági jogkörrel bíró államigazgatási szervekhez menő belföldi 
jogsegély kérelmek megírása, 

• a helyi ingatlantulajdonosoktól, ügyvédektől érkező iratmásolat kiadása iránti 
kérelmek teljesítése, 

• az államigazgatási szervektől érkező megkeresések teljesítéséhez szükséges 
adat- és iratszolgáltatást, másolat kiadása,  

• az építésügyi irattár kezelése, és  

• a Budakesziről és a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztályától beérkezett építéshatósági döntések, 
tájékoztatások, adatszolgáltatások nyilvántartása, irattározása.  

2014. december hónaptól az Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatait ellátó 
munkatárs a hókotrással, síkosság-mentesítéssel, illetve a 
katasztrófavédelemmel, valamint a közterület foglalással kapcsolatos 
feladatokat is ellátja. 

A végzett tevékenységek számszaki adatai az alábbiak: 

 Db 

Összes ügyirat (fő- és alszámok együtt) 866 

ebből ügyfajtánként  

Határozat 239 

Hatósági bizonyítvány   13 

Végzés     5 

Szakhatósági állásfoglalás     7 

Egyéb ügyek:  

ÉTDR feltöltések 111 

Tájékoztató levél, megkeresés, felhívás 152 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  3. napirend 

2018. március 22-i rendes, nyílt ülése 

 

23 

 

Adatszolgáltatás, tájékoztatás más szerveknek     8 

Belföldi jogsegélynyújtás   25 

Közterület foglalási ügyek 226 

Takarnet lekérések száma 592 

Tervtanácsi ülések száma     3 

Tervtanácsi állásfoglalás     8 

Településképi vélemény    13 

Településképi bejelentés tudomásul vétele     3 

Főépítészi állásfoglalás előkészítése   12 

Ingatlan-nyilvántartási ügyek 141 

Igazolás, iratmásolat kiadása   16 

Megrendelés, megbízás, árajánlat kérés     9 

Építésügyi döntések nyilvántartásba vétele 215 

Közmű igazolások kiadása     9 

 
 

3. A pályázati referens által 2017.évben elkészített, befejezett pályázatok 
 

• vis maior pályázat, EBR 309 892 (Muflon utca) 
2016.03.06-án vis maior esemény történt, melynek során a Muflon utca burkolata és 
az útpadka károsodott. A 2016.03.26-án benyújtott pályázatot 2016.08.11-én 
támogatásban részesítették, a kivitelezés 2017-ben megtörtént. A projekt elszámolása 
megtörtént. 

• vis maior pályázat, EBR 322 298 (Barack és Szilva utca, Ördögárok, Pók 
utcai árok 

2016.05.30-án vis maior esemény történt, melynek során a Barack és Szilva utca 
burkolata és az útpadka, valamint az Ördögárok medre és a Pók utcai árok 
mederburkolata károsodott. A 2016.07.11-én benyújtott pályázatot 2016.11.25-én 
támogatásban részesítették, a kivitelezés 2017-ben megtörtént. A projekt elszámolása 
megtörtént. 

• vis maior pályázat, EBR 324 047 (Lombos utcai burkolat és árok, Ady 
Endre utcai árok 

2016.07.13-án vis maior esemény történt, melynek során a Lombos utca burkolata és 
az árok, valamint az Ady Endre utcai árok károsodott. A 2016.08.22-én benyújtott 
pályázatot 2016.11.25-én támogatásban részesítették, a kivitelezés 2017-ben 
megtörtént. A projekt elszámolása megtörtént. 

• vis maior pályázat, EBR 276 626 (Kazal utca, Rózsa utca)  
2015.08.18-án vis maior esemény történt, melynek során a Kazal és a Rózsa utca 
burkolata és az útpadka károsodott. A 2015.08.25-án benyújtott pályázatot 
2016.02.22-én támogatásban részesítették, a kivitelezés 2016-ban megtörtént. A 
projekt elszámolása 2017-re tolódott át. 

• vis maior pályázat, EBR 290 272 (Diófa utcai híd, Ördögárok partfal) 
2015.10.16-án vis maior esemény történt, melynek során a Diófa utcai híd, Ördögárok 
partfala károsodott. A 2015.10.22-én benyújtott pályázatot 2016.03.25-én 
támogatásban részesítették, a kivitelezés 2017-ben megtörtént. A projekt elszámolása 
megtörtént. 

• vis maior pályázat, EBR 271 486 (Tátika utca, Virágos sétány, Fenyő utca) 
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2015.06.15-én vis maior esemény történt, melynek során a Tátika és a Fenyő utca, 
valamint a Virágos sétány károsodott. A kivitelezés 2016-ben megtörtént. A projekt 
elszámolása 2017-re tolódott át. 

• vis maior pályázat, EBR 345 313 (Nagyszénás utca, Kaszáló és Ady Endre 
utcai árok) 

2017.02.06-án vis maior esemény történt, melynek során a Nagyszénás utca 
burkolata, valamint a Kaszáló és az Ady Endre utcai árok károsodott. A 2017.03.17-
én benyújtott pályázatot 2017.06.29-én támogatásban részesítették. A Kaszáló utcai 
árok helyreállítása 2017-ben megtörtént. A Nagyszénás utca és az Ady Endre utcai 
árok helyreállítása 2018. első felében történik meg. 

• vis maior pályázat, EBR 353 448, Kálvária sétány, Erdősétány utca) 
2017.05.07-én vis maior esemény történt, melynek során a Kálvária sétány és az 
Erdősétány utca burkolata károsodott. A 2017.06.14-én benyújtott pályázatot 
2017.10.16-án támogatásban részesítették. A helyreállítás ütemezése folyamatban 
van. 

• ASP-rendszerhez való csatlakozás, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00901 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el az ASP-rendszerhez 
történő csatlakozásra. Az önkormányzati ASP-rendszerhez történő csatlakozás az 
önkormányzatok törvényben előírt e-ügyintézési feladatait segíti elő. A kivitelezés 
folyamatban van. 

• Belterületi utak fejlesztése, PM_ONKORMUT_2016/26 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el a Rákóczi utca gyűjtőúti 
részének teljes hosszában történő felújítására (útburkolat, padka, vízelvezető árok és 
járda). A beruházás megkezdődött, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése 
folyamatban van. A kivitelezés várhatóan 2018. márciusban indul. 

• Felszíni csapadékvíz-elvezetés, PM_CSAPVIZGAZD_2017/1 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a település 
csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére. A projekt a Kossuth Lajos utca egy 
részének, a Tinódi köznek, az Erdő és Száva utcának a fejlesztését, valamint az Ady 
Endre utcai becsatlakozás kiépítését érinti. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

• Kitelepített németek - emlékhely a temetőben, GUL-15-D-2016-00113 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el kegyeleti emlékhely 
kialakítására. A projekt során elhelyezésre került egy emlékkő, valamint megtörtént a 
régi feszület, a „svábkereszt” restaurálása. A projekt elszámolása megtörtént. 

• Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése, KEHOP-5.2.9-16-2017-
00169 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be 3 önkormányzati 
tulajdonban lévő épület – a Faluház, a fogorvosi rendelő és a Száva utcai orvosi 
rendelő - energetikai korszerűsítésére. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

• Világháborús emlékmű felújítása, KKETTKK-CP-02 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el a Tisza István téren álló 
I. világháborús emlékmű felújítására. A kivitelezés megtörtént, az elszámolás 
folyamatban van. 

• Sportpark pályázat 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programon való részvételre, és kültéri 
sporteszközök elhelyezésére nyert támogatást. A kivitelezés 2017-ben megtörtént 

• Műfüves kispálya pályázat 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el az MLSZ-től műfüves 
kispálya építésére. A kivitelezés 2017-ben megtörtént. 

• Európai mobilitási hét pályázat 
A Mobilitási Hét programja megvalósult, az elszámolás megtörtént. 

• 1956-os emlékszoba kialakítása, KKETTKK-56P-02-0104 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el 1956-os emlékszoba 
kialakítására a Kossuth Lajos utca 64. szám alatti ingatlanban. A kivitelezés 2016-ban 
befejeződött. Az elszámolás 2017-ben megtörtént. 

• Önkormányzati fejlesztések 2017, EBR 350 889 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el a Száva utcai felnőtt 
orvosi rendelő korszerűsítésére. A kivitelezés várhatóan 2018 nyarán kezdődik. 
 
A pályázati referens pályázatírással összefüggő további faladatai: 

• Folyamatos pályázatfigyelés 

• Havonta beszámoló készítése az aktuális beruházásokról 

• Projekt fenntartási jelentések 
o HUSK-1101-1.1.1-0361 – Inkubátorház (közreműködés) 
o KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 – Szennyvízhálózat fejlesztése 

(közreműködés) 
o KEOP-5.5.0/K/14-2014-0075 – LED-es közvilágítás fejlesztése 
o KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028 – Általános Iskola, Energetika (záró 

jelentés, segítségnyújtás a KLIK-nek) 
o KMOP-4.6.1-11-2012-0016 – Óvoda korszerűsítése 
o KMOP-4.6.1/B_2-2008-0142 – Óvoda építése (záró jelentés) 
o KMOP-4.5.2-11-2012-0028 – Bölcsőde építés 
o KMOP-5.2.1/A-2008-0038 – Főtér rekonstrukció (záró jelentés 

hiánypótlása) 
o TÁMOP-2.4.5-12/8-2012-0134 – Rugalmas munkahely 
o TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0006 – Óvoda, kompetencia alapú oktatás 
o KMOP-3.3.1/B/10-2010-0028 – Felszíni vízelvezetés 
o KMOP-4.5.2-11-2012-0028 – Bölcsőde építése 
o KMOP-3.3.3-11-2011-0111 – Általános Iskola, Biomassza 

(segítségnyújtás a KLIK-nek) 

• Közbeszerzések ügyintézése 
o Belterületi közlekedési, vízépítési létesítmények építése, karbantartása 
o Közétkeztetés 
o Tűzoltó laktanya építése 
o Rákóczi utca felújítása 

• Hirdetések megjelentetése – önkormányzati ingatlan sport célú bérbeadása 

• Helyszíni ellenőrzés: KEOP-5.3.0/A/09-11-2010-0028 – Általános Iskola, 
Energetika 

• Varázskastély Családi Fesztivál pályázat elkészítése (2017-ben nem nyert) 

• Egészségügyi alapellátást szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése 
pályázat elkészítése (2017-ben nem nyert) 

• EBR 13 897 számú vis maior pályázat, biztosítási dokumentumok benyújtása 
(Öregiskola károsodása 2010-ben) 

• Testvérvárosi találkozó, Canejan – adatszolgáltatás, levelezés 

• Adatszolgáltatás a Pest Megyei Klímastratégia kialakításához 

• Előterjesztések készítése 
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• Új honlapra: 
o Pályázatok összesítése 
o Sablonok 

 
Főszám (db):  45 
Alszám (db):  255 

 
A főépítész februárban külön előterjesztésben számolt be a Képviselő-testületnek a 
2017. évi tevékenységéről. 
 
A beszámoló végén a korábbi évekhez hasonlóan megköszönöm a 
Polgármesteri Hivatal munkájához nyújtott segítséget a Képviselő-testületnek, 
a Bizottságoknak és Polgármester asszonynak, valamint a külső partnereknek. 
Elismerésemet fejezem ki munkatársaimnak az egész évi becsületes munkáért, 
a vezetőtársaimnak, különösen az aljegyző asszonynak a munka 
megszervezésében, irányításában és ellenőrzésében nyújtott 
közreműködésért. 

 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
        Papp István 
             jegyző 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 
 


