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Kápolnásnyék Önkormányzatának Lapja

2012./3.

Minden kedves kápolnásnyéki Lakosnak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet

Meghívó

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Tisztelettel meghívja községünk lakóit
2012. március 14-én délután 17 órára az
1848-49-es forradalom és szabadságharc164. évfordulója
alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre
a Művelődési Házba.
A megemlékezés programja:
Ünnepi beszédet mond Kupi László alpolgármester
Pro Civitate kitüntetés átadása
Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége
(KMFAP) támogatásának átadása.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola AMI tanulóinak
műsora.
Az ünnepséget követően koszorúzás
a Vörösmarty Parkban a 48-as Emlékkőnél

2012. március 14-én délelőtt 10 órára
Tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Petőfi Irodalmi
Múzeum
és
Kápolnásnyék Község Önkormányzata.
A Kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékmúzeum új
kiállításának megnyitójára,
Kápolnásnyék Vörösmarty u. 31.
Demeter Zsófia igazgató fogadja a vendégeket a Megyei
Múzeumok nevében,
E. Csorba Csilla a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója
mond köszöntőt,
L. Simon László Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága és a
Nemzeti Kulturális Alap elnöke
nyitja meg az új Vörösmarty kiállítást,
amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum készített.
A megnyitó után Kovács Ida irodalomtörténész tart kiállítás
vezetést a vendégeknek.
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Önkormányzati hírek
2012. január-február

díj miatt egyéb célra nem használható fel.

A Képviselő-testület 2012. január 30-án tartotta idei első ülését rendhagyó
módon az iskolában közmeghallgatás, majd nyilvános ülés formájában.
Ennek egyik alapja, hogy az oktatás területén jelentős változásokra lehet
számítani, legfőképp a fenntartásban lesz módosulás, állami irányítás alá
kerül az iskola és a pedagógusok 2013. január 1-től. Másik pedig, hogy az
oktatási feladat ellátására létre hozott intézményfenntartói társulásból
Pázmánd Község Önkormányzata kilép, így Vereb településsel tartja fenn
Önkormányzatunk a társulást, amíg erre lehetőség lesz.
A következő napirendi témák tárgyalására került sor:

Az iskola 2012 évi költségvetésében a személyi juttatások és járulékai
előirányzata a tavalyi évihez viszonyítva jelentősen nem változott.

A közmeghallgatás napirendje:
1./ Pázmánd Község Önkormányzatának 124/2011.(XII.14.) határozata
2./ Tagintézmény-vezetői álláspályázat lezárása
3./ A 2012. évi költségvetés beterjesztése
Mint említettem Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
határozata a társulásból történő kilépést deklarálta. Kápolnásnyék
természetesen elfogadta a társulási megállapodás felmondását, melynek
azonban törvényben szabályozott határideje van, július 1-ét követően lehet
önálló a pázmándi oktatás. Szintén a pázmándi iskolát érintette a
következő napirendi téma, a tagintézmény-vezetői álláspályázatra nem
jelentkezett senki, ezért eredménytelennek minősítette a Testület. E két
témában Pázmánd Polgármester Asszonya bővebben szólt hozzá.
Beterjesztésre került az idei költségvetés, melyhez rögtön módosítások is
születtek. Zárolásra került az iskolában a 12 millió forint összegű
helyettesítési és túlóra pénzből 4 millió forint, mivel takarékosabb
megoldását kértek a képviselők ennek a feladatnak, így a következő ülésen
majd a módosított rendeletet-tervezetet kell újra tárgyalni. A képviselők
elé kerülő anyagból kiemelném a fontosabbakat:
Bevételek:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Kápolnásnyék-Nadap
Körjegyzősége és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium, és
AMI 2012. évi tervezett összevont költségvetési bevétele 700.800 ezer Ft,
ebből működési bevétel 556.658 ezer Ft, felhalmozási bevétel 8.676 ezer
Ft, előző évek pénzforgalom nélküli bevétele (pénzmaradvány) 135.466
ezer Ft.
A pénzmaradvány a 2012. évi összevont költségvetési bevétel 19 %-a.
Kiadások:
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának és intézményeinek 2012. évi
tervezett összevont kiadása 700.800 ezer Ft, ebből működési kiadás
603.489 ezer Ft (86%) felhalmozási kiadás 73.361 ezer Ft (11 %),
pénzforgalom nélküli kiadás 23.950 ezer Ft. (3 %)
Az egyéb pénzeszköz átadásokat, civil szervezetek támogatását
csökkentettük. 2012 évben pénzbeli támogatást csak a sportegyesület és az
iskolai alapítvány részére terveztünk.
A 2012 évi pénzeszközátadás 29.417 ezer Ft, ami az összes működési
kiadás 5 %-a.
A szociálpolitikai juttatások alapját képező nyugdíjminimum 2012 évben
nem változott. A szociális ellátásokat a vonatkozó jogszabályok
változásainak figyelembevételével terveztük.
A képviselőtestület döntése alapján, a 70 éven felüliek tulajdonában lévő
lakóingatlanok után fizetendő szemétszállítási díjat az önkormányzat 2012
évben is átvállalja.
Egyes szociálpolitikai juttatásokat (bérpótló juttatások, ápolási díj,
gyermekvédelmi támogatás, szociális segély) eredeti előirányzatként csak
az önkormányzat által fizetendő összeg erejéig terveztük, mivel e
juttatásokat részben vagy egészben az állam - igénylés alapján- az
önkormányzat részére megtéríti. A bevételi előirányzatot a Kincstár
értesítése alapján évközben, módosított előirányzatként kell a
költségvetésbe beállítani.
Szociális kiadásokra eredeti előirányzatként 18.185 ezer Ft terveztünk,
ami a hivatal működési költségvetésének 11 %-a.
Felhalmozási kiadásokra (számítástechnikai eszközök pótlására) 381 ezer
Ft-ot, Óvodai pályázati önrészként 61.980 ezer Ft-ot, míg a Tulipán,
Vasvári utca, Kutas sor közvilágításának kiépítésére 11.000 ezer Ft-ot
terveztünk.
Az óvodai pályázat tényleges önrésze 75.000 ezer Ft, de a költségvetésben
jelenleg csak 61.980 ezer Ft-ot tudunk biztosítani. A benyújtott pályázat
jelenleg forráshiány miatt függőben van, amennyiben a pályázati
lehetőség ismét megnyílik a hiányzó önerő pótlásának lehetőségét a
képviselőtestület ismét napirendre tűzi.
Az önkormányzat kiadási nemekre fel nem osztott pénzforgalom nélküli
költségvetési maradványa (tartalék) 23.950 ezer Ft. Ez az eszközhasználati

Az iskola dologi kiadásai között évek óta problémát okozott, hogy az
iskolabusz üzemeltetésére kapott normatív támogatás a tényleges
kiadásoknak még a felét sem fedezte. A többletet mindig Kápolnásnyék
Önkormányzata biztosította. Az intézmény Főigazgatója megállapodott
Pázmánd Község Polgármesterével, hogy a 2012 évben bevételi oldalon az
iskolabusz üzemeltetésére kapott normatív támogatás, kiadási oldalon a
teljes iskolabusz szállítási költsége a pázmándi Kempelen Farkas
Tagiskola költségvetésének részét képezi.
Ezzel a lépéssel a kápolnásnyéki iskolánál a dologi kiadások kiemelt
előirányzaton 5.000. ezer Ft kiadási megtakarítással számolunk.
Összességében a dologi kiadásoknál 2012 évben az előző évihez
viszonyítva 6.243 ezer Ft-tal kevesebb kiadásit tervezünk.
2011 II. félévében a dologi kiadásoknál jelentős takarékossági folyamat
indult el, melyet az új költségvetési évben is folytatni szeretnénk,
megerősítve azzal a szándékkal, hogy a vállalkozási szerződések
újrakötését gondosan előkészítjük. (többségük 2012. június 30-án jár le.)
Az iskola működéséhez 2012 évben az előző évhez viszonyítva az
önkormányzat hozzájárulása mégis emelkedett, ami a koncepció
készítésekor már ismertetett normatíva csökkenés következménye.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek
koncepciójában jelentős hiánnyal számoltunk. 2011 év végére az
adóbevételeknél - ezek közül is kiemelten az iparűzési adónál - a vártnál
jóval magasabb összegű bevétel realizálódott. Az adóbevételek és a
kiemelt kiadási előirányzatokon képződött megtakarítások miatt a 2011
évi pénzmaradvány a korábban becsülthöz képest jóval kedvezőbben
alakult.
A koncepcióban nem számoltunk a 2012 január 1-től bevezetésre kerülő
kommunális adó emelésével, valamint az állami támogatások között a
jövedelemkülönbség mérséklésére kapott 27.097 ezer Ft összeggel sem.
Összességében a 2011 évi pénzmaradvánnyal együtt a bevételek fedezetet
nyújtanak a várható működési kiadásokra. A beruházások között
szerepeltetett óvoda pályázathoz szükséges önerő egy része - 13.020 ezer
Ft - nem biztosított.
A nyilvános ülés napirendjei:
1./ Oktatási társulás fenntartása Vereb Község Önkormányzatával
2./ Társadalmi szervezetek támogatásáról rendeletalkotás
3./ Képviselő-testületi állásfoglalás a nemdohányzók védelméről szóló
törvény alapján önkormányzati rendelet alkotásának szükségességéről
4./ A lakások bérletéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
5./ Az állattartó rendelet módosítása
6./ A szociális rendelet módosítása
7./ A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve
8./A köztisztviselők 2012. évre vonatkozó teljesítmény célkitűzésének
meghatározása
9./ RT módosításra vonatkozó kérelem
A nyilvános ülésen hozott döntésekről röviden:
Verebbel tartja fenn önkormányzatunk az oktatási társulást Pázmánd
kilépését követően.
Az önkormányzat nem adhat támogatást a civil szervezeteknek, csak
akkor, ha erre vonatkozóan rendeletet alkot, na és persze, ha van erre
pénzügyi forrása. A költségvetés kapcsán tettem erre vonatkozó említést. A
rendelettel lehetőség nyílik továbbra is támogatni más szervezeteket
pályázat alapján.
A Képviselő-testület nem kívánt szigorúbb előírásokkal élni a dohányzás
korlátozásakor, mint a törvény, így nem alkotott erre vonatkozóan
rendeletet.
A lakásrendeletet azért helyezte a Testület hatályon kívül, mivel 20 lakás
esetén kötelező, önkormányzatunknak 5 lakása van.
Az állattartó rendelet módosítására azért került sor, mert az állattartás
lehetősége az építési övezetbe tartozástól függ, azonban több helyütt nem
fedte teljesen a településszerkezeti terv szerinti besorolást. Összhangba
került úgymond a rendezési terv besorolása az állattartáshoz kapcsolódó
besorolással. Egyébként ez kisebb módosításokat, inkább pontosításokat
jelentett.
A szociális rendelet módosítására azért volt szükség, mert törvény
megszüntette a helyi önkormányzatok azon jogát, hogy lakásfenntartási
támogatást állapítsanak meg. A jövőben csak a központi jogszabályok
alapján, szigorú feltételek szerint állapítható meg az ellátás.
A Képviselő-testület elfogadta az idei év munkatervét, nagyjából minden
hónap tizedike környékén lesznek ülések, kivéve a nyári időszakot.
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A köztisztviselők teljesítményértékelése kötelező minden évben, ezekhez
állapítottak meg szempontokat, követelményeket a képviselők.
A rendezési terv módosítása a Vasvári utcát érinti. A kérelem arra vonatkozik,
hogy ne 24 lakásos társasházakat építhessenek, hanem, kisebbeket,
kétlakásos lakóépületeket.
A 2012. február 13-i ülés nyilvános és zárt formában zajlott:
Nyilvános ülés témái:
1./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének elfogadása
2./ SZMSZ módosítása
3./ Polgármesteri tájékoztató a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatosan
4./ Ibolya utca közvilágításának bővítése
5./ A térítési- és tandíjfizetési kötelezettségről szóló rendelet módosítása
A Képviselő-testület elfogadta a korábban említett, iskolát érintő
módosítással a költségvetést. Takarékos gazdálkodást kell folytatni, s
amennyiben nem történik fellendülés a gazdasági életben, akkor az
önkormányzat az idei év végére minden tartalékát felhasználja működtetésre,
s lehetősége sem lesz új óvoda építésére. Jelenleg még a korábbi
szolgáltatásokon nem kívánt változtatni a Testület, remélhetőleg jövőre nem
lesz szükség ezek csökkentésére. A visszafogott gazdálkodás érinti az
önkormányzat összes intézményének dolgozóit is, mert sajnos a kötelező
béren kívül semmiféle juttatást nem lehetett tervezni.
A szervezeti és működési szabályzat módosítása technikai jellegű lépés volt,
az önkormányzati feladatok szakfeladat számai változtak.
Az Ibolya utca közvilágítását egy oszlop építésével kellett bővíteni, azonban
ennek a tervezési költség és egyebek is költségvonzatai. A Képviselő-testület
bruttó 300 ezer forintot vállalt át, a többit az utca lakói fizetik önerőből. Itt
említést tennék arról, hogy nincsenek elfelejtve azok a lakosok, akiknek
utcájában még várat magára a közvilágítás kiépítése, a költségvetésben
betervezésre került ezeknek a kivitelezési költsége, és remélhetőleg az I.
félévben megvalósul.
A térítési és tandíjfizetésről szóló rendelet módosítása az iskolai
művészetoktatást érinti, kismértékű emelést tartalmazott a módosítás.
Zárt ülés
Lakásbérletre vonatkozóan született döntés két bérlő esetében, egyiküknek
kedvezményt állapítottak meg, másiknál 1 évvel meghosszabbították a
bérleti időt és emelték a bérleti díjat.
A Képviselők javaslatot tettek a körjegyző részére címzetes főjegyzői díj
adományozására vonatkozóan a Kormányhivatal felé.
Sági Tibor körjegyző
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Az Önkormányzat adópolitikája 2012-ben
ha „ a szükség nagy úr”
A 2012. évi pénzügyi koncepció készítése során látszott, hogy az
önkormányzat bevételei nem fogják fedezni a kiadásokat - eddig sem fedezték
már az utóbbi két évben, de a tartalékból, pénzmaradványból a különbözetet
pótolni lehetett. Sőt még a 70 éven felüliek hulladékszállításának ingyenessé
tételét is meg lehetett valósítani.
Mindenki hallhatott már a médiákból olyan információkat, hogy bevezetésre
kerül a vagyonadó, az ebadó és még ki tudja mi. Olyan ez, mint amikor az
emelkedő benzinár kapcsán év elején kilátásba helyezik, hogy akár 1000 Ft is
lesz egy liter, nagy valószínűséggel nem is lesz ez másképp.
Sajnos az önkormányzatoknak a végrehajtás szerepe jut. Ha az Állam is
megszorító intézkedéseket vezet be, akkor ez helyi szinten is elkerülhetetlenné
válik.
A gazdasági recesszió rányomja bélyegét a vállalkozások működésére,
közülük sokan megszüntetik tevékenységüket, a tovább tevékenykedők
árbevétele jelentősen csökken.
Önkormányzatunk nagyon fontos bevételi forrását képezte a helyi adókból,
az iparűzési adóbevétel, mely fenti okok miatt drasztikusan csökkent. Tavaly
90 milliós kiesésre számítottunk, de szerencsére a vasútépítésben részt vevő
cégek ezt 40 milliós kiesésre realizálták, de a 40 milliós kiesés még akkor is
megmaradt. Ennek enyhítése érdekében döntött úgy a Képviselő-testület,
hogy megemeli 2012. január 1-től a magánszemélyek kommunális adóját,
melynek mértéke így évi 17.000.-Ft lett, a megállapítható maximális
25.000.-Ft-al szemben. Nem lehetett elkerülni, hogy a kedvezmények is
mérséklésre kerüljenek, így a 70. éven felülieknek az adó 50%-át kell
fizetniük, a teljes mentesség megszűnt. Enyhe vigasz, hogy a szemétszállítási
díjat az idén már nem kell nekik fizetni.
Nagyon nehéz jó adópolitikát folytatni és talán nincs is mindenki számára
igazságos megoldás, de Önkormányzatunk igyekszik tekintettel lenni a
lakosság teherbírására és csak a legvégső esetben tesz lépéseket a magasabb
adóztatás felé.
Pozitív változásokat remélünk a gazdasági helyzettől, mert ellenkező esetben
Kápolnásnyéken sem lesz elkerülhető, a szomszéd településeken már kivetett
építményadó bevezetése, melynek mértéke a lakás alapterületére vetítve akár
300.-Ft/m2 is lehetne.
Mérlegeltük az ebadó bevezetéséből származó előnyöket és hátrányokat, az
álláspontunk, hogy az adóból származó többlet, nem biztos, hogy fedezetet
nyújtana a kicsapott állatok gyepmesteri költségére.
A drasztikus adóztatás elkerülése érdekében igyekszünk az önkormányzat és
intézményei költség-hatékony működtetését megoldani, spórolással talpon
maradni, így a fejlesztésnek, beruházásnak egyelőre igen szűk keretei,
lehetőségei maradnak.
Dr. Farsang Zoltán polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
a lakások bérletéről szóló 4/2001.(III.27.) önkormányzati rendelet,
valamint az azzal összefüggő további rendeletek hatályon kívül
helyezéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.09.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 79.§(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. §. (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
lakások bérletéről szóló 4/2001. (III.27.) önkormányzati rendelete,
b) a 14/2005.(XI.23.) önkormányzati rendelet,
c) a 9/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a
hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Dr.Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Kápolnásnyék, 2012. január 31.

1.§ Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.09.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
a) 2.§ ad) pontja,
b) 2.§ ba) pontja,
c) 4. alcíme,
d) 12.§-a,
e) 13.§-a és
f) 14.§-a.
2.§ Hatályát veszti a R. 16.§ (1) bekezdésében a „és a lakásfenntartási
támogatás” szövegész.
3.§ Ez a rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba és 2012. február
2. napján hatályát veszti.
dr. Farsang Zoltán polgármester

Sági Tibor körjegyző

Sági Tibor körjegyző

Kihirdetve: Kápolnásnyék, 2012. január 31.
Sági Tibor körjegyző
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Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)
11.§(1) bekezdése kiegészül a következő
d) -e) ponttal:
„d) 960302 Köztemető fenntartás és működtetés
e) 841112 Önkormányzati jogalkotás.”
(2) Az SZMSZ 11.§ (2) bekezdése kiegészül a következő c)-d) ponttal:
„c) 562912 Óvodai intézményi étkeztetés,
d) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység”.
(3) Az SZMSZ 11.§(4) bekezdés b) pontjában a „Rendszeres szociális
segély,” szövegrész helyébe „Aktív korúak ellátása,” szöveg lép.
(4) Az SZMSZ 11.§ (4) bekezdés k) pontjában a „882125” szövegrész
helyébe a „889967”
szöveg lép.
2.§
(1) Az SZMSZ 12.§ (1) bekezdés a) pontjában a „422110”szövegrész
helyébe a „522001” szövegrész lép.
(2) Az SZMSZ 12.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi c)-d) ponttal:
„c) 812000 Takarítás,
d)
813000 Zöldterület kezelés”.
(2) Az SZMSZ 12.§ (3) bekezdése kiegészül a következő f)-g) ponttal:
„f) 862102 Háziorvosi ügyelet,
g) 889924 Családsegítés”.
(3) Az SZMSZ 12.§ (4) bekezdés c) pontjában a „Közcélú foglalkoztatás”
szövegrész helyébe a „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, ”szöveg lép.
(4) Az SZMSZ 12.§ (4) bekezdés d) pontjában a „Közhasznú
foglalkoztatás és” szövegrész helyébe „Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveg
lép.
(5) Az SZMSZ 12.§(4) bekezdés e) pontjában a „Közmunka” szövegrész
helyébe az „Egyéb közfoglalkoztatás.” szöveg lép.
(6) Az SZMSZ 12.§(5) bekezdés b) pontjában a „682002” szövegrész
helyébe a „680002” szöveg lép.
(7) Az SZMSZ 12.§(5) bekezdés c) pontjában a „682001” szövegrész
helyébe a „680001” szöveg lép.
(8) Az SZMSZ 12.§ (5) bekezdése kiegészül a következő d)-f) ponttal:
„d) 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése,
e) 889966 Sporttámogatások,
f) 412000 Lakó és nem lakóépület építése”.
3.§
(1)
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2)
Hatályát veszti az SZMSZ 1. mellékletének 2.2.2. pontja.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete
a térítési és tandíjfizetési kötelezettségről
szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének
b) pontjában, a 117. § (4) bekezdésében és a 124. § (21) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A térítési és tandíjfizetési kötelezettségről szóló 2/2011.(II.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§ (1) bekezdés a) és b)
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek
„a) 15%-a, a tizennyolc éven aluli tanulóknál
b) 15%-a, a tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál”.
2.§
(1) Az R. 8.§(2) bekezdésének a) pontjában a „72,5%” szövegrész helyébe
a „60%” szöveg lép.
(2) Az R.8.§ (2) bekezdésének b) pontjában a „62,5%” szövegrész helyébe
a „47%” szöveg lép.
(3) Az R. 8.§ (2) bekezdésének c) pontjában a „47,5%” szövegrész helyébe
a „33%” szöveg lép.
(4) Az R.8.§ (2) bekezdésének d) pontjában a „72,5%” szövegrész helyébe
a „60%” szöveg lép.
3.§
Az R. 1.és 2. melléklete helyébe az 1.és 2. melléklet lép.
4.§
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R.5.§(1) bekezdésének c) pontja.
Dr. Farsang Zoltán polgármester

Sági Tibor körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 14.
Sági Tibor körjegyző
1. melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzat 7 /2012. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez
„1. melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2 /2011. (II.15) önkormányzati rendeletéhez
2011/2012-es tanév II. félévére és a 2012/2013 tanév I. félévére
alkalmazandó térítési díjak
1. zeneművészeti ág

2. más művészeti ág

Dr. Farsang Zoltán polgármester

Sági Tibor körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Kápolnásnyék, 2012.február 14.
Sági Tibor

körjegyző

2. melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzat 7/2012. (II.) önkormányzati rendeletéhez
„2. melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2/2011 (II.15.) önkormányzati rendeletéhez

2011/2012-es tanév II. félévére és a 2012/2013 tanév I. félévére alkalmazandó térítési díjak
1. zeneművészeti ág: 70.800.- Ft

2. más művészeti ág: 26.000.- Ft
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Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia
megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik
Kápolnásnyék Község polgárainak önszerveződő közösségeivel.
(2) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi
közéletre gyakorolt hatását és az önkormányzat anyagi lehetőségeitől
függően, pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási
területén működő civil szervezetek programjait és működését. (3) Az
esélyegyenlőség alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére a
pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett
biztosítja.
1. A rendelet célja és alapelvei
2. § E rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat
előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.
3. § (1) E rendelet alkalmazásában civil szervezet:
a)
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján
létrejött, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, szövetség
(kivéve: párt, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet,
önkéntes kölcsönös biztosító társaság, magánnyugdíj-pénztár),
b)
a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján
létrejött alapítvány,
c)
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban:
civil közösség).
(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezetek:
a)
azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat
kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett és az
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b)
azon alapítványok (ide értve a közalapítványokat), amelyeket
a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett
és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják,
c)
azon civil közösségek (klubok, baráti körök), amelyek a
pályázat kiírását megelőzően legalább 2 éve dokumentálhatóan
folyamatosan működnek, feltéve mindhárom esetben, hogy a
támogatható civil szervezetek Kápolnásnyék Községhez kapcsolódó,
vagy települési lakosságot érintő programokat szerveznek, az
önkormányzat közigazgatási területén belül székhellyel rendelkeznek,
illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén belül
működik.
(3) E rendelet alkalmazásában a pályázatért kötelezettséget vállaló
szervezet (kötelezettségvállaló szervezet): a pályázó által a pályázatban
megjelölt, a pályázati cél megvalósítására, a támogatás pályázó általi
felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával
kötelezettséget vállaló, saját, önálló bankszámlával és jogi
személyiséggel rendelkező egyesület, civil szervezet, alapítvány,
önkormányzati intézmény, illetve egyház.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy
önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási
megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil
szervezetekre.
(5) Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek
támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.
2. A támogatás feltételei
4. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen,
vagy követett politikai tevékenységet nem folytat és a támogatást olyan
pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani,
amely Kápolnásnyék Község lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:
a)
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
b)
kulturális tevékenység,
c)
rendezvények, összejövetelek, kiállítások, ünnepségek
szervezése, ezekhez kapcsolódó beszerzések,
d)
kirándulások,
e)
kulturális örökség megóvása,
f)
műemlékvédelem,
g)
állatvédelem,
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h)
környezetvédelem,
i)
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet,
j)
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és a
k)
közrend és közbiztonság védelme.
(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági
tevékenységre kívánja felhasználni.
(4) Nem támogatható az a pályázat, ahol a Közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvényben
leírtak szerinti összeférhetetlenség fennáll.
4. A támogatás forrása
5. § Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott
keretösszegből biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza
nem térítendő pénzügyi támogatást.
5. A pályázat kiírása
6. § (1) Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között,
pályázat benyújtásával igényelhet.
(2) A pályázatot a Képviselő-testület minden évben a költségvetés
elfogadását követően legkésőbb minden év március 31-ig írja ki a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatának alapján a
költségvetésben szereplő keretösszeg figyelembe vételével.
7.§ (1) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet egyidejűleg a 4. §
(2) bekezdésében meghatározott több tevékenység önkormányzati
támogatására is pályázhat.
(2) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön
kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre, a pályázat
mellékleteit azonban ez esetben is csak egyszer kell becsatolni.
(3) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. mellékletben található
pályázati űrlapon a Körjegyzőség Hivatalába (továbbiakban: Hivatal)
kell benyújtani
(4) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell:
a)
a beadáskor hatályos alapító okirat, cégkivonat másolatát,
b)
a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által
hitelesített, 30 napnál nem régebbi másolatát,
c)
a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági
jelentését, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentációt.
(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott mellékletet csak a
közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kell
csatolniuk.
(6) Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban,
melynek során (4) bekezdés a), c) pontjaiban megjelölt dokumentumokat
egy éven belül már benyújtotta és abban az előző támogatás óta eltelt
időszakban változás nem történt, e dokumentumok benyújtása a pályázó
írásbeli kérésére mellőzhető.
(7) A pályázat hiányos benyújtása esetén a folyamodó civil szervezetet
írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8
munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást
felhívás ellenére sem végzi el, támogatás iránti kérelmét a képviselőtestület elutasítja.
6. A pályázat elbírálása
8. § (1) A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Képviselő-testület a
pályázatok beérkezési határidejét követő 30 napon belül dönt a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján.
(2) A képviselő-testület döntése alapján a polgármester az önkormányzat
nevében a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, amely
tartalmazza:
a)
a támogatott civil szervezet megnevezését,
b)
a támogatással finanszírozott program megnevezését,
c)
a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
d)
a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
e)
a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
f)
az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és
határidejét,
g)
a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával
kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásulvételéről,
h)
a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal által
ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.
folyatás a 6. oldalon

2012. március

6.

KÁPOLNÁSNYÉKI KISBÍRÓ

folytatás az 5. oldalról
7. A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása
9. § (1) A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat a
támogatás összegét a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint
utalja át, illetve fizeti ki.
(2) A támogatás kizárólag csak a támogatási szerződésben foglalt
támogatási célra használható fel.
(3) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási
szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig
köteles elszámolni. Az elszámolási határidőt a szerződésben úgy kell
megállapítani, hogy az elszámolásra a tárgyévet követő január 30. napjáig
sor kerüljön.
(4) Azonnali visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési
kedvezmény nem adható.
(5) A 3.§(1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezetek esetében a
támogatás az önkormányzat nevére kiállított számlák kiegyenlítésével
valósul meg a támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg
erejéig.
10.§ Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegéről, a támogatási
szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem a meghatározott
módon tesz eleget, úgy a már a következő időszakra szóló kiírt és
eredményesen elbírált pályázat tekintetében jogvesztést von maga után.
11.§ (1) Vissza kell fizetni a kapott pénzügyi támogatást a Képviselőtestület döntése alapján, amennyiben
a)
a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően
számolt el,
b)
a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,
c)
a támogatási szerződésben foglalt értesítési és együttműködési
kötelezettségnek nem tett eleget.
12.§ (1) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban a Képviselő-testület
döntése alapján minimum egy, maximum két évig az a civil szervezet,
amely
a)
a kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően
számolt el,
b)
a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,
c)
a támogatási szerződésben foglalt értesítési és együttműködési
kötelezettségének nem tett eleget.
8. A pályázat nyilvánossága
13.§ (1) A polgármester a civil szervezetek részére biztosított
támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követő 15 napon
belül a Hivatal Hirdetőtábláján és az önkormányzat internetes honlapján
tájékoztatót tesz közzé.
(2) A támogatásban részesített civil szervezetek által szervezett
programokról a támogatási szerződésnek megfelelően készített és az
önkormányzat hivatalos lapja (Kápolnásnyéki Kisbíró))
szerkesztőségének megküldött beszámolókat, fényképeket az
önkormányzat internetes honlapján közzéteszi.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépést követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.
15.§Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést
szolgálja.

Dr.Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Kápolnásnyék, 2012. január 31.
Sági Tibor körjegyző
Melléklet a következő oldalon

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának februári üléséről
A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. február 23-i soros ülésén
elfogadásra került a VKTKT és intézményeinek 2012. évi költségvetése. A
Társulási Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fűtéskorszerűsítésére kiírt hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési
eljárást lezárja. Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás.
Az eljárás nyertesének a társulási tanács a székesfehérvári székhelyű AlbaFitter Kft-t nyilvánítja. A korszerűsítés szerződés szerint 2012. 03.14 és
2012.06.20 közötti időpontban történik. A Társulási Tanács hozzájárulását
adta a kistérségi iroda épületét érintő földhasználati jogot biztosító
szerződés I. számú módosításhoz.
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hivatalos honlapja a
www.velencei-to.hu címen érhető el, ahol a Társulási Tanács üléseinek
jegyzőkönyvei is megtekinthetők.
Tóth István elnök VKTKT
Galambos Zsuzsanna irodavezető
Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65., tel: 22/589-572, irodavezeto@velencei-to.hu

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül
éljen!
Január 1-től tilos a dohányzás.
A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a
magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló
betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt. A
dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek
tüdejét súlyosan károsítja.
De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény
értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a
munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és
vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a
játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok
mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.
A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a
közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi
intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.
Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre
lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a
bejáratnál van lehetőség.
Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet
munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell
venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos,
intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak,
ha nem tartják be a szigorított törvényt.
Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek
következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A
hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem,
hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom
arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el
magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a
www.leteszemacigit.hu weboldalt.
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

2012. március

8.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselőtestülete
3/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 5/2010. (VI.19.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ Az állattartás helyi szabályairól szóló
5/2010.(VI.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körjegyző

A rendelet kihirdetve: Kápolnásnyék, 2012.01.31.
Sági Tibor körjegyző

A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a kápolnásnyéki
vállalkozóknak és családoknak azt az anyagi
támogatást,hogy hozzájárultak üzemanyagköltségeinkhez
ebben a rossz gazdasági helyzetben az elmúlt három
hónapban.
Trencsényi Mihály, Heiter család, Éden ZöldségGyümölcs ,Csapágy bolt, Finom Étkek Háza, D. Tamás és
Judit, Bognár ABC, Számítástechnikai szaküzlet, Törzsök
család, Papír bol, Fa-Barak barkácsbolt, Ildi-100Ft-os
bolt, Vörösmarty Gyógyszertár
, Használt cikk bolt.
(Posta mellett.), Pluto Állateledel, Állat patika, Sarkadi
kertészet, Ciklámen Söröző
Az önkormányzatokat sújtó megszorítások miatt a
polgárőrségnek anyagi segítséget nem tud nyújtani a hivatal,
közölte a Polgármester Úr a polgárőrség vezetőségével, de
előzetes megállapodásunk szerint természetesen minden
falurendezvényen részt veszünk, illetve a helyszínt
biztosítjuk
és lehetőségeinkhez képest a járőrözést
folytatjuk, a rendőrséggel való munkát szorosabbra fűzzük, a
Körzeti megbízott segítségével. Ezután is bizalommal
fordulhatnak felénk, információjukkal, kéréseikkel. Minden
jelzésre,bejelentésre azonnal reagálunk.
Híreink: Községünkben az elmúlt időszakban
megszaporodtak a besurranások és a lopások, de nagy részük
felderítésre kerültek. Kiemelt bűncselekmény nem történt.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közeledő tavaszi
munkákra való tekintettel fokozottabban ügyeljenek a nyitva
hagyott ajtókra illetve a kapukra. Kérjük Önöket, hogy
továbbá figyeljenek az egyedülálló idős szomszédjaikra
akiknek a figyelmét kihasználva az utazó árusok különböző
kereskedelmi árucikkekre hivatkozva kifigyelik őket és
közben kihasználva óvatlanságukat meglopják őket, illetve
az éjszakai órákban visszatérhetnek és behatolhatnak
otthonaikba.
Reméljük, hogy továbbra is mi maradunk a legboldogabb
falu, és ennek fényében kívánunk mindenkinek szép és
Kellemes Húsvéti ünnepeket.
Tisztelettel :
A Polgárőrség vezetősége
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Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
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5a), 5b), 5c). mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium, és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék vonatkozásában az
engedélyezett létszámkeretből jelenleg üres 4 fő álláshely betöltése
képviselőtestületi jóváhagyással lehetséges.
(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak
prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki ( 8.
melléklet).
2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
bevételeit
698.541 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeit 554.399 ezer Ft-ban,
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 546.932 ezer Ft
ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 710 ezer Ft
ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás
6.757 ezer Ft
b) felhalmozási bevételeit 8.676 ezer Ft-ban,
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 8.676 ezer Ft
c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 135.466 ezer Ft-ban
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 132.638 ezer Ft
cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft

(8) A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében a Személyi juttatások
kiemelt előirányzaton belül a Túlóra, helyettesítés költséghelyen tervezett
összegből 4.000. ezer Ft-ot zárol a képviselő-testület. Felhasználása csak a
képviselő-testület jóváhagyással történhet.
(9) A Kempelen Farkas Tagiskola Pázmánd vonatkozásában a Személyi
Juttatások kiemelt előirányzaton belül a Minőségi kereset kiegészítésre
tervezett 882 ezer Ft összeget a képviselő-testület Pázmánd Község
Önkormányzat Képviselő-testülete ez irányú felszabadító döntéséig
zárolja.
4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a kiadási
előirányzatok között 24.650 ezer Ft céltartalékot tervez.
(2) A céltartalékból 23.950 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az
önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat
karbantartására, míg 700 ezer Ft-ig a Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék
esetében az ECDL vizsgaközpont létrehozásával kapcsolatos kiadásokra
lehet.

állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az összevont előző évi
pénzmaradvány
135.466 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés bevételeit bevételi
forrásonként, összevontan az
1. melléklet, közhatalmi és intézményi működési bevételeit
szakfeladatonként az 4a), 4b) 4c). melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa
132.638 ezer Ft.

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 59.852 ezer Ft a
felhalmozási kiadási előirányzat, 48.836 ezer Ft a működési kiadási
előirányzatainak részét képezi.

3.§ (1) A 2012. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 698.541 ezer Ft.
Ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzata 605.363 ezer Ft
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 175.149 ezer Ft
ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 76.052 ezer Ft
ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás
354.162 ezer Ft
b) a felhalmozási kiadások előirányzata 68.528 ezer Ft
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 68.528 ezer Ft
c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 24.650 ezer Ft
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 23.950 ezer Ft
cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás
700 ezer Ft
(2) Az 59.852 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi
pénzmaradvány.
(3) Az önkormányzat 2012. évi működési, felhalmozási kiadásainak
előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet címenként külön-külön a 2a) és 2b) 2c) mellékletek - társadalom- és
szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait
szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként, kiemelt
előirányzatonként az

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 2.828
ezer Ft.
A 2.828 ezer Ft pénzmaradvány a körjegyzőség működési kiadási
előirányzatainak részét
képezi.
6.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra
éves létszámkeretet nem határoz meg. A közfoglalkoztatást pályázati
pénzeszközök bevonásával kívánja megvalósítani.
7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.
8.§ A temetési segély legkisebb összege 2012. január 1-jétől 15.000 Ft.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az
alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok
felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra
biztosított keretösszegek határain belül
a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások
b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális
rendezvények.
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(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott
pénzeszközök felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolási
kötelezettségnek a féléves illetve az éves pénzügyi beszámolóval
egyidejűleg kell eleget tenni.
10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi
központi céljellegű
pótelőirányzatok intézmények között saját
hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett
pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a
következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.
(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és
központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési
rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.
(3) A költségvetésben meghatározott szabad felhasználású tartalék
előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt.

módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás
után történhet.
13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg
szabad pénzeszközök értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti
pénzlekötés útján hasznosíthatók.
A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester
és a körjegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a
következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.
5. Záró rendelkezések
14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni
Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Sági Tibor
körjegyző

11.§ A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerveit a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási
pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
A rendelet kihirdetve: 2012. február 14.
12.§ Az önkormányzat és intézménye szabadon használhatja fel a
jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét. A
többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat

Martonvásár - Kápolnásnyék állomásköz:A
vonalszakasz teljesen átépült, a műszaki
átadására 2011. december 12-én került sor. A
vonatok a felújított szakaszon 120 km/h
sebességgel közlekednek.
Kápolnásnyék állomás:Az állomáson a
pályaépítés miatt február 28-tól ideiglenes
biztosító berendezés üzemel. A jegypénztár
ideiglenes konténerben működik. Elkészült a
vágányhálózat átépítése, a vonatok az új
vágányokon, az új magasperonok mellett állnak
meg. Az új közúti aluljáró készültsége közel 100
%-os, átadása áprilisban várható. A felvételi
épület elkészült, műszaki átadása megtörtént. Az
épület hatósági használatba vételét 2011
decemberében megkértük, az eljárás
folyamatban van, a várótermet és pénztárt ez után
tudjuk megnyitni az utazóközönség előtt.
Elkészült az új P+R parkoló és buszforduló.
Megtörtént a Fő utca Ercsi útig tartó, mintegy
600 m-es szakaszának burkolat felújítása, a Szt.
Gellért téri szakasz átépítése. A burkolatfelújítás
jelentősen javította a településrész közlekedését.
Kérjük az utazóközönséget, vegyék figyelembe
az utasforgalmi irányokat jelölő táblákat.
Kápolnásnyék - Gárdony állomásköz:Velence
és Velencefürdő megállóhelyeken az épületeket
átadtuk az üzemeltető MÁV Zrt részére.
Velencefürdő megállóhelyen elkészült az új
gyalogos aluljáró, a műszaki átadásra 2012
márciusában kerül sor. A Vállalkozó a liftek
kivételével már megnyitotta az aluljárót a
gyalogosforgalom számára. Elkészült a gitáros
emlékhelynél található gyalogos aluljáró, a
műszaki átadásra 2012 márciusában kerül sor.
Velence megállóhely új gyalogos aluljárójánál a
lépcsőlefedések szerelése, kőburkolatok építése
zajlik. A megállóhely meglévő, részben
Önkormányzati, részben MÁV tulajdonú
aluljárója vágányok alatti részének, és a
peronlépcső lefedésének első fázisa
befejeződött. A lépcső felújítás az új aluljáró
átadása után folytatódik. Kápolnásnyéken a

Vörösmarty utcai aluljáró építése a végéhez
közelít, lépcsőburkolási munkák vannak hátra.
Velence új közúti aluljáró szerkezetépítése
elkészült. A kapcsolódó körforgalmak
burkolatai, járdái elkészültek, befejező
munkálatok vannak hátra. Jelenleg a munkákat
az időjárás miatt Vállalkozónk szünetelteti.
Velencefürdő megállóhely környezetében a
zajvédő falak utómunkái folynak. Elkészült az
Ady Endre utca mentén a tereprendezés, az
építési anyagok, törmelékek elszállítása.
Sajnálatos módon, egyre többször az elkészült,
átadott létesítmények (peronbútorok, épületek)
rongálását tapasztaljuk. Kérjük a Tisztelt
Utazóközönséget, hogy közös értékeinkre
ügyeljenek, amennyiben rongálást tapasztalnak,
értesítsék a megállóhelyi épületben tartózkodó
vasútőrt, illetve a rendőrséget.
A Kápolnásnyék Dinnyés állomásközben a
2010. decemberi menetrend váltást követően a
vonatok 120 km/h sebességgel
közlekednek.
Gárdony állomás:Az új gyalogos aluljáró
elkészült, az illetékes hatóságok részéről a
forgalomba helyezés lezárult. Az aluljárót a
gyalogosok a peron és a tópart megközelítésére is
igénybe vehetik. Üzemelnek a peronokra vezető
liftek.Az állomás felújítása elkészült, a műszaki
átadás 2012 első félévében várható.
Gárdony
Ódinnyés állomásköz:Agárd
megállóhelyen a meglévő gyalogos aluljáró
felújítása, átalakítása liftes aluljáróvá elkészült,
az illetékes szervezetek részéről a forgalomba
helyezés megtörtént. A liftek üzembe
helyezésére 2012 nyári szezonig sor kerül. A
megállóhelyi épület elkészült, használatba vétele
megtörtént. Elkészült az aluljáró előtereinek
burkolása, a sétáló utca burkolatával azonos
kivitelben.
Végéhez érkezett Dinnyés megállóhelyen az új
gyalogos aluljáró lefedéseinek kialakítása. Az
aluljáró műszaki átadására 2012 tavaszán kerül
sor. Elkészült a megállóhelyre vezető út,

Sági Tibor körjegyző

kerékpárút, járda és buszforduló. A
megállóhelynél P+R és B+R parkoló is épült.
Az állomásközben a labirintkorlátos gyalogos
átjárók nagy részének átépítése, rámpás
kialakítása megtörtént.
A Gárdony és Agárd határán található ALDI
áruház a vasúttal történt egyeztetés nélkül lépcsőt
alakított ki az áruház parkolójából a vágányok
felé. Felhívjuk a T. lakosság figyelmét, hogy a
vágányokon a nem kialakított átkelő helyen
történő átkelés rendkívül balesetveszélyes, és
szabálytalan is!
Ódinnyés forgalmi kitérő:Befejeződött az
állomás bontása, átalakítása nyílt vonali forgalmi
kitérővé. Vízelvezető árkok kialakítása,
tereprendezés megtörtént. Elkészült a váltófűtési
rendszer.
A Dinnyési útátjáró és kapcsolódó útszakaszok
átépítési munkálatai befejeződtek. Az útátjárót a
Magyar Közútkezelő által jelzett hiányosságok
elhárítása után forgalomba helyeztük.
A teljes projekt készültsége kb. 80 %-os. A
Tárnok Ódinnyés vonalszakaszon a vonatok 120
km/h sebességgel közlekednek, kivéve
Kápolnásnyék állomást, ahol a sebesség 80 km/h.
Ennek köszönhetően jelentősen csökkentek a
késések a Budapest Székesfehérvár vonalon.

KÁPOLNÁSNYÉKI KISBÍRÓ

2012. március

11.

FONTOS IDŐPONTOK
Beiratkozás az 1. osztályba:
2012. április 11-12-én 8:00 17:00
Nyílt nap:

!

A 2012/2013. tanévben az 1. évfolyamon két párhuzamos osztályt
indítunk a hagyományos olvasás tanítási módszerrel.
Gyermekközpontú iskolánkban a személyiség fejlesztése a dráma
eszközeivel; az ismeretszerzés tanulói laptopok használatával történik.
Délutáni programjainkban a tanulásszervezés és az irányított szabadidős
tevékenységek széles kínálatát nyújtjuk (sport, informatika, néptánc,
művészeti iskola: zene, tánc, dráma).

2012. március 28-án

8:15 12:40

Iskolahívogató:
2012. március 28-án

16:00 17:00

!

A mindennapos testnevelés keretein belül
2 úszás,
2 kosárlabda vagy labdarúgás és
1 általános testnevelés órát biztosítunk.

!

Órarendi keretben lehetőséget nyújtunk

a szülői igények alapján az angol,
a német és a dráma választására.

!

Kosaras csapat
edző: Zsolnay Gyöngyi
válogatott korárlabdázó

sportnap
Zsolnay Gyöngyivel,
Fehér Tamással

babzsák fotelek
az aulában

A lassabban haladókkal külön fejlesztő-pedagógus, a beszédhibás
gyermekekkel logopédus foglalkozik.

meseverseny az aulában 2011. december 1.

A leendő első osztályosok szülei számára

NYÍLT NAPOT TARTUNK
2012. március 28-án 8:15 12:40-ig.
8:15 Általános tájékoztató, elsős tanítók bemutatkozása (Czékmánné
Ujfalusi Judit, Vass Jánosné)
9:10 Bemutatóóra a 4.c osztályban (Czékmánné Ujfalusi Judit)
10:05 Bemutatóóra a 4.a osztályban (Vass Jánosné)
11:00 1. osztályos úszás bemutatóóra
Bemutató dráma foglalkozás
11:55 Bemutatóóra a választható (angol vagy német) idegen nyelvi
foglalkozásokon

ISKOLAHÍVOGATÓ
Kedves leendő első osztályos nagycsoportos óvodások!
Szeretettel várunk Benneteket szüleitekkel együtt!
Gyertek, beszélgessünk, játsszunk együtt! Ismerkedjetek
drámajátékokkal, az interaktív táblával, tanulói laptopokkal!

farsang 2012

Találkozzunk
2012. március 28-án 16:00-17:00-ig

A Komédiás Integrált Színház

2012. március 27 én
a kápolnásnyéki művelődési házban
bemutatja a

Valahol Európában
című előadását.
Az előadások kezdete: ½ 9 óra és 11 óra.
Az előadásokon az iskola tanulói vesznek részt,
akik 200Ft-tal támogatják a KOMISZ társulatát!

A községi könyvtár új könyvei március
Farrow, Joanna: A mézeskalács készítésének kiskönyve
Stein, Siegfried: Elfeledett kerti növények
Finnanger, Tone: Tavaszváró kézműves ajándékok
Grecsó Krisztián: Isten hozott
Woolf, Virginia: Éjre nap
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő
Tormay Cécile: Az ősi küldött
Cade, Jared: Agatha Christie és a hiányzó tizenegy
Sundaresan, Indu: A huszadik feleség
Fábián Janka: Emma lánya
Csattos Ilona: Vedd észre
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BÁL AZ ÓVODÁÉRT

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket és leendő óvodás gyermeküket
2012.április 17-18-án, (kedd-szerda) 8.00-16.00 óráig,
a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodába.
(Kápolnásnyék, Fő u.41.)
Beírathatók a 2010.április 1-ig született gyermekek.
Kérjük, hozzák magukkal:
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
A szülő és a gyermek lakcímkártyáját
A gyermek TAJ kártyáját
A gyermek orvosi igazolását

2012.április 14-én,
szombaton este 19 órától
Jótékonysági batyus-bált tartunk
a Kápolnásnyéki Művelődési Házban.

Tóth Lászlóné
tagóvoda-vezető

Belépő csak 1.111,-Ft,
az étel és italfogyasztásról
mindenki maga gondoskodik.
Vidám játékok, műsor,
tánc, zene, tombola.

Napsugár-napok rendezvényei
Előzmények:
2012.március 23. péntek
Úszás bemutatkozó óra a nagycsoportos szülők részére.
Nyitó rendezvény:
2012. március 30. péntek
Szakmai továbbképzési nap
Rendezvények:
2012. április 2. hétfő
Kiállítás: Régmúlt és jelenkor
2012. április 3. kedd
Hagyományainknak megfelelően várjuk volt óvodásainkat,
a jelenlegi 1. osztályos kisiskolásokat és Tanítóikat az óvodába,
vidám műsorral, arcfestéssel, közös játékkal.
2012. április 4. szerda délelőtt 8-11.30-ig
nyílt napot tartunk az óvodában.
Várjuk a már óvodás gyermekek szüleit.

Szeretettel várjuk Önt is.
A bál bevételéből a Kápolnásnyéki
Napsugár Óvoda alapítványt
szeretne létrehozni,
valamint játékállományát bővíteni.
Belépő- és Támogatói-jegyek
vásárolhatók az óvodában:
Kápolnásnyék, Fő utca 41.

Tervezett programjaink:
Kiállítás megtekintése
Délelőtti játékos tevékenységek csoportonként
Nyuszi project.
Húsvét az óvodában
Váltócipőt kérjük hozzanak magukkal!
A leendő óvodások számára majd a beíratás után, várhatóan április végén
tartjuk bemutatkozó napunkat.
TERMÉSZETESEN A SZOKÁSOS SZÜLŐI SEGÍTSÉGÜKRE IS
SZÁMÍTUNK A KÉSŐBBIEKBEN, AZ ÓVODA TISZTASÁGI
FESTÉSEKOR.

Köszönjük, ha tombolával
segíteni tudja óvodánkat!
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Akire büszkék
lehetünk
Világbajnok lett a kápolnásnyéki iskola egykori
diákja
A 2011 nyarán megrendezett szegedi kajak-kenu
világbajnokságon Tóth Dávid a kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály iskola egykori gimnazistája
Kulifai Tamással elsőként ért célba a K2-esek
500 méteres versenyén. Most a sikerhez vezető
utat osztja meg velünk Dávid.
Tóth Dávid 1985. február 21-én született
Székesfehérváron. Tanulmányait a velencei
általános iskolában kezdte meg, érettségi
bizonyítványát pedig a kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály iskolában szerezte meg,
majd a Semmelweis Egyetem testnevelő-edző
szakára járt.
Miért pont a kajakot választottad?
Édesanyám 7-8 éves koromban levitt egy
úszóedzésre a nyéki iskola uszodájába. Fehér
Zsolt volt az akkori edzőm, majd később Gálné
Major Ildikó folytatta a Zsolt által elkezdett
munkát. A pikantériája a dolognak az, hogy Zsolt
adta a kezembe a lapátot, édesanyja pedig
megtanított írni és olvasni, mert ő volt alsó
tagozatban a tanító nénim. Ezen kívül az
edzéseken tapasztalható légkör is megtetszett
nekem, annak ellenére, hogy az akkori edzés a
téli időszakra esett.
Mikor kezdtél el aktívan sportolni?
1994-ben már rendelkeztem versenyengedéllyel.
Korosztályos országos bajnokságot már 12
évesen nyertem.
Hány edzésed van egy héten?
Van egy téli alapozás, ami október végétől
február végéig tart, ebben az időszakban napi 2
edzés van, a szombat, vasárnap pihenőnap. Ezek
az edzések úszás, futás erőnléti edzésből állnak.
Az utolsó 3 hétben tanmedencézünk is, ezt úgy
kell elképzelni, hogy van egy vízzel feltöltött
medence, amiben van egy rögzített kajak.

Ez közel sem adja vissza a kajakozás élményét,
de edzés szempontjából jó, mert átmozgatja
azokat az izmokat, amelyek szükségesek a
kajakozáshoz. A Császár- Komjáti uszodában
vannak az úszó edzések, futni a Margit-szigeten
szoktunk. Február végén megyünk meleg vízi
edzőtáborba, tehát olyan környezetbe, ahol már
20-25 Celsius-fok van. Itt már el lehet kezdeni a
vízi felkészülést, ezek általában 4-6 hétig
tartanak, most Sevillában lesz ilyen edzőtábor.
Ezt követően Szolnokra költözünk, és ott
folytatjuk a felkészülést, mert ott nagyon jó pálya
van, és a körülmények is megfelelők.
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Kik tartják az edzéseket?
Fábián Lászlóné (Kati néni) az edzőm 2010 ősze
óta. A sajtóban olyanokat hallani, hogy nehéz
vele megtalálni az összhangot, de ezt meg tudom
cáfolni, mert jól tudunk együtt dolgozni.
Mely sportegyesületekben versenyeztél eddigi
pályafutásod alatt?
18 éves koromig az Agárdi VVSI-ben
versenyeztem, azután a KSI (Központi Sport
Iskola), sportolója voltam 2 évig, majd ezt
követően az MTK-ba igazoltam.

Milyen terveid vannak a jövőben?
Igazából nem szeretek hosszabb távra előre
tervezni, az elsődleges célom a májusi válogató
megnyerése, ami az első lépés az olimpiára való
kijutás felé.
Köszönöm a beszélgetést, további szép és
eredményes sportkarriert kívánok neked!
Kovács Gábor

Hány aktív versenyzője van a klub kajak
szakosztályának?
8 fiú, rajtunk kívül Kati néninek van 6 lány
versenyzője is. Az összes sportoló felnőtt
kategóriában indul, de néhányan közülük, még
junior korcsoportban is rajthoz állnak (18-23
éves korig).
Milyen eredményeket értél el idáig?
2003-ban Japánban az ifi világbajnokságon K4
500 méteren 1. helyezés, 2006-ban az Athéni
Junior Európa bajnokságon 2 alkalommal voltam
2. helyezett, egyszer K4 500 méteren, illetve K4
1000 méteren is. 2008-ban a szegedi junior
Európa-bajnokságon 4. helyezés K2 1000
méteren, a 2008-as milánói felnőtt Európabajnokságon 8. helyezés, 2009-ben Szegeden a
világkupán K4 1000 méteren 1. helyezés. A
2011-es Poznanban tartott Európa-bajnokságon
K2 500 méteren 6. helyezés, a 2011-es szegedi
világbajnokságon K2 500 méteren 1. helyezés.
Minek köszönhető ez a sok szép érem, dobogós
helyezés?
Sok kitartás, szorgalom, küzdeni akarás kell
hozzá. Véleményem szerint jó
versenyzőtípusnak is kell lennie az embernek,
tehát mentálisan (fejben) kell ott lennie a
versenyzőnek, és lényegében nem szabad
megijedni a tehertől, illetve az elvárásoktól.
Egyébként szerintem nekem ez jól megy.
Természetesen tehetség is kell hozzá, valamint
időben kell elkezdeni az aktív sportolást.
Milyen üzenete lehet a kajaknak a mai fiatalok
számára?
Ennek a sportágnak nagyon jó közösségépítő
hatása van, én is sok barátot szereztem ez által,
valamint megtanított küzdeni az élet más
területein is.

Tavaszi vízre szállás!
Gondolom, hogy sokan nem is tudják, hogy köztünk él
egy olyan személy, akinek világbajnok, világkupa
győztesek EORV (Európai Olimpiai Reménységek
Versenye) bajnokok, és sok magyar bajnok, vidék
bajnok került ki a kezei közül a kajak-kenu sportágban.
Csak, Ő tudja elmondani, hogy milyen hatalmas
munka, mennyi lemondás jutatta el ezeket a sportolókat
a végső győzelemig. Őt Gálné Major Ildikónak hívják,
aki Velencei születésű, a Kápolnásnyéki Iskolában
végzett testnevelés tagozaton. Saját bevallása szerint a
Tó közelsége, és a víz szeretete vezette a kajak felé.
Gyermekkorában a nyarait, vízen, a hajóban töltötte.
Már 11 évesen eldöntötte, hogy Ő edző szeretne lenni.
Versenyszerűen sportolt, majd elvégezte a TF
(Testnevelési Főiskola) kajakedzői szakát. Ezután 10
évet a VVSI Egyesületénél utánpótlás neveléssel
foglalkozott. 2005-ben Kápolnásnyékre költözött, és 3
gyermek édesanyja lett.
Az edzői munkát az idei év tavaszától újra folytatja a
VVSI keretein belül. Többek között iskolánkból is
kinevelt nagyon sok tehetséges gyereket, akikre nagyon
büszke, név szerint: Tóth Dávid (világbajnok,
világkupa győztes), Dobos András (világkupa győztes,
EORV győztes), Tóth Balázs (magyar bajnok, vidék
bajnok), Tóth Kornél (magyar bajnokságon dobogós,
vidék bajnok), Törzsök Nikolett (többszörös magyar
bajnok, dobogós), Öveges Csongor (vidék bajnok).
Trénerként állandó kapcsolatot tartott az
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. A hosszú
edzőtáborok alatt tanítványai nem feledkeztek meg a
tanulásról sem. Készültek, mind a kis érettségire, mind
az érettségi vizsgára. A hajnali úszások után hatalmas
tettvággyal vetették bele magukat az irodalom, és a
matematika tankönyvekbe is, szem előtt tartva azt, hogy
ne csak jó sportolókká, hanem jó tanulókká is váljanak.
Az edzőnő elmondása alapján a sportolók sikereihez
Kápolnásnyék Község és a Kápolnásnyéki Iskola is
nagymértékben hozzájárult, mert lehetőséget
biztosított a közös együttműködéshez. Ezúton
köszönném meg az Intézmény önzetlen segítségét azért,
amiért lehetőséget biztosított versenyzőimnek arra,
hogy a reggel 6 órakor kezdődő úszóedzésekre lehetővé
tette számunkra azt, hogy a tanuszodát használhattuk a
felkészülés ideje alatt. Valamint köszönöm a
pedagógusok türelmét, megértését, illetve külön
szeretném megköszönni Gábor Józsinak, hogy
folyamatosan biztosította a konditerem használatát a
versenyzőim számára.
Ildikó távlati célja, hogy a jövőben is szeretné
megtalálni azokat a nagy mozgásigénnyel,
elszántsággal bíró általános iskolásokat, akikből a jövő
bajnok kajakosait kinevelhetné.
További információkat a diákok ezzel kapcsolatban az
iskolában kaphatnak az osztályfőnököktől.
Megítélésem szerint ehhez a sportághoz nem kellenek
különös adottságok, hiszen később a diákoknak
lehetőségük nyílik választani, hogy szabadidős
tevékenységként, vagy versenyzőként kívánják folytatni
sportkarrierjüket. Véleményem szerint a foglalkozások
pozitívumai: a közösség pozitív nevelő ereje, a
természet közelsége, illetve olyan légzési, keringési
alapot nyújt a gyerek szervezetének, amely megadja az
alapot arra, hogy egy egészséges felnőtt váljék belőle.
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A nagyböjti idő
szak szertartásainak, szentmiséinek idő
pontjai:
Péntekenként 17.00 órakor Keresztúti ájtatosság, 17.30 órakor
A Kápolnásnyéki Katolikus Egyházközség Képviselő
-testülete a
szentmise
minap tartotta ülését, melynek legfontosabb napirendi
Nagyböjt
5. vasárnapján (március 25-én) vendég
pontja az elő
ző
évi zárszámadás ismertetése, valamint a
gyóntatóatya áll a hívek rendelkezésére.
2012. évi költségvetés megbeszélése volt. Mint tudjuk,
egyházközségünket fenntartani, mű
ködtetni a hívek
Virágvasárnap a Passió felolvasására kerül sor.
adományából (pl. perselypénz), valamint az egyházi adóból
tudjuk. A Plébános úr ezúton is megköszöni mindenkinek az
A nagyheti szertartások idő
pontjai:
anyagi támogatást.
30
Nagycsütörtök:
18.
órakor
szentmise
A Képviselő
-testület pedig felhívja a figyelmét azoknak a
Nagypéntek:
18.00 órakor Keresztút
kedves híveknek, akik esetleg elfelejtették az egyházi adójuk
befizetését, hogy lehető
ségeikhez mérten legyenek szívesek
18.30 órakor szertartás
ezt pótolni. Megértésüket elő
re is köszönjük.
Nagyszombat: 19.00 órakor szertartás
Az ő
sszel meghirdetett kántori állásunk még mindig
19.30 órakor szentmise
betöltetlen. Továbbra is keresünk leinformálható kántort.
20.00 órakor körmenet
Jelentkezni lehet Tóth Béla plébános úrnál.
Húsvét vasárnap és húsvét hétfő
n 10.00 órakor
A Képviselő
-testület nevében: Németh Irén
szentmise

16.
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Akire büszkék
lehetünk
Világbajnok lett a kápolnásnyéki iskola egykori
diákja
A 2011 nyarán megrendezett szegedi kajak-kenu
világbajnokságon Tóth Dávid a kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály iskola egykori gimnazistája
Kulifai Tamással elsőként ért célba a K2-esek
500 méteres versenyén. Most a sikerhez vezető
utat osztja meg velünk Dávid.
Tóth Dávid 1985. február 21-én született
Székesfehérváron. Tanulmányait a velencei
általános iskolában kezdte meg, érettségi
bizonyítványát pedig a kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály iskolában szerezte meg,
majd a Semmelweis Egyetem testnevelő-edző
szakára járt.
Miért pont a kajakot választottad?
Édesanyám 7-8 éves koromban levitt egy
úszóedzésre a nyéki iskola uszodájába. Fehér
Zsolt volt az akkori edzőm, majd később Gálné
Major Ildikó folytatta a Zsolt által elkezdett
munkát. A pikantériája a dolognak az, hogy Zsolt
adta a kezembe a lapátot, édesanyja pedig
megtanított írni és olvasni, mert ő volt alsó
tagozatban a tanító nénim. Ezen kívül az
edzéseken tapasztalható légkör is megtetszett
nekem, annak ellenére, hogy az akkori edzés a
téli időszakra esett.
Mikor kezdtél el aktívan sportolni?
1994-ben már rendelkeztem versenyengedéllyel.
Korosztályos országos bajnokságot már 12
évesen nyertem.
Hány edzésed van egy héten?
Van egy téli alapozás, ami október végétől
február végéig tart, ebben az időszakban napi 2
edzés van, a szombat, vasárnap pihenőnap. Ezek
az edzések úszás, futás erőnléti edzésből állnak.
Az utolsó 3 hétben tanmedencézünk is, ezt úgy
kell elképzelni, hogy van egy vízzel feltöltött
medence, amiben van egy rögzített kajak. Ez
közel sem adja vissza a kajakozás élményét, de
edzés szempontjából jó, mert átmozgatja azokat
az izmokat, amelyek szükségesek a
kajakozáshoz. A Császár- Komjáti uszodában
vannak az úszó edzések, futni a Margit-szigeten
szoktunk. Február végén megyünk meleg vízi
edzőtáborba, tehát olyan környezetbe, ahol már
20-25 Celsius-fok van. Itt már el lehet kezdeni a
vízi felkészülést, ezek általában 4-6 hétig
tartanak, most Sevillában lesz ilyen edzőtábor.
Ezt követően Szolnokra költözünk, és ott
folytatjuk a felkészülést, mert ott nagyon jó pálya
van, és a körülmények is megfelelők.
Kik tartják az edzéseket?
Fábián Lászlóné (Kati néni) az edzőm 2010 ősze
óta. A sajtóban olyanokat hallani, hogy nehéz
vele megtalálni az összhangot, de ezt meg tudom
cáfolni, mert jól tudunk együtt dolgozni.
Mely sportegyesületekben versenyeztél eddigi
pályafutásod alatt?
18 éves koromig az Agárdi VVSI-ben
versenyeztem, azután a KSI (Központi Sport
Iskola), sportolója voltam 2 évig, majd ezt
követően az MTK-ba igazoltam.
Hány aktív versenyzője van a klub kajak
szakosztályának?
8 fiú, rajtunk kívül Kati néninek van 6 lány
versenyzője is. Az összes sportoló felnőtt
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kategóriában indul, de néhányan közülük, még
junior korcsoportban is rajthoz állnak (18-23
éves korig).
Milyen eredményeket értél el idáig?
2003-ban Japánban az ifi világbajnokságon K4
500 méteren 1. helyezés, 2006-ban az Athéni
Junior Európa bajnokságon 2 alkalommal voltam
2. helyezett, egyszer K4 500 méteren, illetve K4
1000 méteren is. 2008-ban a szegedi junior
Európa-bajnokságon 4. helyezés K2 1000
méteren, a 2008-as milánói felnőtt Európabajnokságon 8. helyezés, 2009-ben Szegeden a
világkupán K4 1000 méteren 1. helyezés. A
2011-es Poznanban tartott Európa-bajnokságon
K2 500 méteren 6. helyezés, a 2011-es szegedi
világbajnokságon K2 500 méteren 1. helyezés.
Minek köszönhető ez a sok szép érem, dobogós
helyezés?
Sok kitartás, szorgalom, küzdeni akarás kell
hozzá. Véleményem szerint jó
versenyzőtípusnak is kell lennie az embernek,
tehát mentálisan (fejben) kell ott lennie a
versenyzőnek, és lényegében nem szabad
megijedni a tehertől, illetve az elvárásoktól.
Egyébként szerintem nekem ez jól megy.
Természetesen tehetség is kell hozzá, valamint
időben kell elkezdeni az aktív sportolást.
Milyen üzenete lehet a kajaknak a mai fiatalok
számára?
Ennek a sportágnak nagyon jó közösségépítő
hatása van, én is sok barátot szereztem ez által,
valamint megtanított küzdeni az élet más
területein is.
Milyen terveid vannak a jövőben?
Igazából nem szeretek hosszabb távra előre
tervezni, az elsődleges célom a májusi válogató
megnyerése, ami az első lépés az olimpiára való
kijutás felé.
Köszönöm a beszélgetést, további szép és
eredményes sportkarriert kívánok neked!
Kovács Gábor

Tavaszi vízre
szállás!
Gondolom, hogy sokan nem is tudják, hogy köztünk él
egy olyan személy, akinek világbajnok, világkupa
győztesek EORV (Európai Olimpiai Reménységek
Versenye) bajnokok, és sok magyar bajnok, vidék
bajnok került ki a kezei közül a kajak-kenu sportágban.
Csak, Ő tudja elmondani, hogy milyen hatalmas
munka, mennyi lemondás jutatta el ezeket a sportolókat
a végső győzelemig. Őt Gálné Major Ildikónak hívják,
aki Velencei születésű, a Kápolnásnyéki Iskolában
végzett testnevelés tagozaton. Saját bevallása szerint a
Tó közelsége, és a víz szeretete vezette a kajak felé.
Gyermekkorában a nyarait, vízen, a hajóban töltötte.
Már 11 évesen eldöntötte, hogy Ő edző szeretne lenni.
Versenyszerűen sportolt, majd elvégezte a TF
(Testnevelési Főiskola) kajakedzői szakát. Ezután 10
évet a VVSI Egyesületénél utánpótlás neveléssel
foglalkozott. 2005-ben Kápolnásnyékre költözött, és 3
gyermek édesanyja lett.
Az edzői munkát az idei év tavaszától újra folytatja a
VVSI keretein belül. Többek között iskolánkból is
kinevelt nagyon sok tehetséges gyereket, akikre nagyon
büszke, név szerint: Tóth Dávid (világbajnok,
világkupa győztes), Dobos András (világkupa győztes,
EORV győztes), Tóth Balázs (magyar bajnok, vidék
bajnok), Tóth Kornél (magyar bajnokságon dobogós,
vidék bajnok), Törzsök Nikolett (többszörös magyar
bajnok, dobogós), Öveges Csongor (vidék bajnok).
Trénerként állandó kapcsolatot tartott az
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. A hosszú
edzőtáborok alatt tanítványai nem feledkeztek meg a
tanulásról sem. Készültek, mind a kis érettségire, mind
az érettségi vizsgára. A hajnali úszások után hatalmas
tettvággyal vetették bele magukat az irodalom, és a
matematika tankönyvekbe is, szem előtt tartva azt, hogy
ne csak jó sportolókká, hanem jó tanulókká is váljanak.
Az edzőnő elmondása alapján a sportolók sikereihez
Kápolnásnyék Község és a Kápolnásnyéki Iskola is
nagymértékben hozzájárult, mert lehetőséget
biztosított a közös együttműködéshez. Ezúton
köszönném meg az Intézmény önzetlen segítségét azért,
amiért lehetőséget biztosított versenyzőimnek arra,
hogy a reggel 6 órakor kezdődő úszóedzésekre lehetővé
tette számunkra azt, hogy a tanuszodát használhattuk a
felkészülés ideje alatt. Valamint köszönöm a
pedagógusok türelmét, megértését, illetve külön
szeretném megköszönni Gábor Józsinak, hogy
folyamatosan biztosította a konditerem használatát a
versenyzőim számára.
Ildikó távlati célja, hogy a jövőben is szeretné
megtalálni azokat a nagy mozgásigénnyel,
elszántsággal bíró általános iskolásokat, akikből a jövő
bajnok kajakosait kinevelhetné.
További információkat a diákok ezzel kapcsolatban az
iskolában kaphatnak az osztályfőnököktől.
Megítélésem szerint ehhez a sportághoz nem kellenek
különös adottságok, hiszen később a diákoknak
lehetőségük nyílik választani, hogy szabadidős
tevékenységként, vagy versenyzőként kívánják folytatni
sportkarrierjüket. Véleményem szerint a foglalkozások
pozitívumai: a közösség pozitív nevelő ereje, a
természet közelsége, illetve olyan légzési, keringési
alapot nyújt a gyerek szervezetének, amely megadja az
alapot arra, hogy egy egészséges felnőtt váljék belőle.

Az állatorvos házhoz jön!
Tisztelt Kutya-és Macskatulajdonosok!
Örömmel értesítem Önöket, hogy megkezdtem
állatorvosi praxisomat Kápolnásnyéken. Hívásra
az Önök otthonában végzem a vizsgálatokat,
kezelést.
- betegellátás háznál
- védőoltások, parazitaellenes kezelés
- mikrochip beültetés és regisztráció
- állatútlevél kiállítása
- szaktanácsadás

Dr. Kehrer Éva
kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos

Telefon: 06-20/488-5666
Email: kehrereva@gmail.com

ANTENNASZERELÉS,
VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA
ÉS VIDEÓRENDSZEREK
FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK
“UPC Direkt” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
“ T-SAT” Internet, telefon , tévé, akár együtt
“ HELLO HD” A nagyfelbontású, csúcsminőségű televíziózás élménye
“MinDigTV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
“Olcsó TV” Feltöltőkártyás műholdas TV szolgáltatás
VILLANYSZERELÉS és javítás
-Érintésvédelmi, és szabványossági felülvizsgálat, dokumentáció készítése
VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése
szerelése (lakásriasztók, videokamerás megfigyelőrendszerek stb...)
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