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Rendezvénynaptár
Időpont
Február 13.,20.,27.,
Március 5.
Március 12.
Márc.15.
(Márc. 11.)
Április 30.
Május 1.
Május 12.
Május 28.
Május 29.
Június 4.
Június 18.
Július 23.
Augusztus 5.
Augusztus 20.
Szeptember 10.
Szeptember 24.
Október 6.
Október 13.
Október 23.
November 11.
December 1.
December 4.
December 10.
December 31.

Kápolnásnyék 2016

Rendezvény

Helyszín

Rendezvényszervező

Gyékényfonás

Művelődési Ház

Kulturális bizottság

Nőnapi batyus bál
Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom és
szabadságharc évfordulójáról Pro Civitate-díj átadása
Gimnáziumi ballagás

Művelődési Ház
Művelődési Ház és Hősök tere,
műsor, koszorúzás
Iskola

Kulturális bizottság
Kulturális bizottság, Iskola

Iskola
Képviselő-testület, Hivatal dolgozói,
Majális
Futballpálya Kápolnásnyék
Nyugdíjas klubok, Óvoda, Iskola
Kápolnásnyék bemutatása a meghívott nyugdíjas kluboknak
Kápolnásnyék
Vörösmarty nyugdíjas klub
Óvodai ballagás
Óvoda
Óvoda
Játszótér Kápolnásnyék,
Képviselő-testület, Hivatal dolgozói,
Gyereknap Kápolnásnyék-Pettend
Pettend Faluház udvara
Nyugdíjas klubok, Óvoda, Iskola
Nemzeti Összetartozás Napja
Trianoni emlékmű - koszorúzás
Képviselő-testület
Tanévzáró ünnepély, 8. osztályosok ballagása
Iskola
Iskola
Anna bál
Művelődési Ház
Fidesz helyi szervezete
Anyatejes világnap
Művelődési Ház
Szita Ildikó védőnő
Szent István államalapító és az Új kenyér ünnepe
Katolikus templom- kenyérszentelés
Katolikus Egyházközség,
Szüreti felvonulás és bál
Művelődési Ház
Barátság klub és Iskola
„Szent Mihály Napi Vigasságok”, főzőverseny, foci, utcabál, Vörösmarty-park, Polgármesteri
Képviselő-testület, Hivatal dolgozói,
tűzijáték, Díszpolgári cím és Polgármesteri Elismerő
Hivatal előtti parkoló,
Nyugdíjas klubok, Óvoda, Iskola
Oklevelek átadása
Művelődési Ház
Megemlékezés az aradi vértanúkról
1848-as emlékműnél koszorúzás
Képviselő-testület
Művelődési Ház Kápolnásnyék,
Képviselő-testület, Hivatal dolgozói,
Nyugdíjas Nap
Közösségi ház Pettend
Óvoda, Iskola
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc
Művelődési Ház, Hősök tere –
Kulturális bizottság, Iskola,
60. évfordulójáról
műsor, koszorúzás
Református Egyház
Márton napi lámpás felvonulás
Művelődési Ház
Óvoda
Vörösmarty fáklyás megemlékezés., „Névadónk Hava Gálaest” Vörösmarty-park, Művelődési Ház
Iskola, Kulturális bizottság
Mikulás
A település területe
Kulturális bizottság
Művelődési Ház, Polgármesteri
Képviselő-testület, Hivatal dolgozói,
Adventi ünnepség és vásár
Hivatal parkolója
Egyházak, Iskola, Óvoda
Szilveszteri batyus bál
Művelődési Ház
Kulturális bizottság
Az időpontok biztosak, a helyszínek változhatnak, de erről időben értesítjük a lakosságot.

Gyékényfonás
A Kulturális Bizottság szervezésében kézműves hétvégeket tartunk a kápolnásnyéki
Művelődési Házban 4 egymást követő szombat délelőtt.
Mezei Rácz Ferenc gyékényfonó és kemenceépítő mester tanít gyékényfonást az
érdeklődőknek. Megismerkedhetünk a nekünk tetsző népi kézműves mesterség fogá-

saival, és elkészíthetjük saját használati vagy
dísztárgyainkat.
Időpontok:
2015. február 13. (szombat) 9.00 – 13.00
2015. február 20. (szombat) 9.00 – 13.00
2015. február 27. (szombat) 9.00 – 13.00
2015. március 5. (szombat) 9.00 – 13.00
A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kulturális bizottság
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Önkormányzati
Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015. október 26-án
megtartott nyilvános ülésén döntött a hatályos településszerkezeti terv és helyi építési
szabályzat módosításáról. A módosítás értelmében lehetővé vált, hogy a Rózsa utcában
lévő ingatlanok megosztásra kerüljenek, miután a kialakítható legkisebb telekméretet a
Képviselő-testület 700 m2-ben határozta meg,
így a Vasvári utca felőli része beépíthető válik.
Módosultak a 408 hrsz-ú belterületi ingatlanra
vonatkozó beépítésii feltételek, melynek értelmében az ingatlanon üzemanyagtöltő-állomás létesíthető. A 027/1 hrsz-ú ingatlan
szabályozása tekintetében a Képviselő-testület
a beépíthetőség mértékét 60%-ra emelte.
A képviselők elfogadták a szociálisan
rászoruló személyeknek térítésmentesen
juttatandó tűzifa támogatás feltételeiről
szóló önkormányzati rendeletet.
A Humán Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat működtetése ügyében a Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2016. január
1. napjától kezdődően a családsegítés, ill. a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását - mely kötelező önkormányzati feladat
– továbbra is társulási formában a jelenlegi
intézmény útján kívánja ellátni. Egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a társulásban fenntartott
intézmény működésének biztosítása érdekében az állami költségvetés által nem fedezett
többletköltségeket a tagi önkormányzatok
települési lélekszámok arányában bevállalják.
Jogszabályi kötelezettségének eleget
téve a testület meghatározta és elfogadta a
2015.-2019. időszakra vonatkozó stratégiai
ellenőrzési tervét, megtárgyalta és elfogadta
a fenntartásában működő Kápolnásnyéki
Napsugár Óvoda működéséről szóló vezetői
beszámolót, a 2015/2016. nevelési évre
szóló pedagógiai működési tervet.
Az egészségügyi alapellátást nyújtó orvosi rendelő felújítása kapcsán módosította az
önkormányzat közbeszerzési tervét a közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezéseire
figyelemmel.
Pénzügyi tárgyú döntés keretében a
képviselők elfogadták a polgármester törvény által biztosított cafetéria juttatására
vonatkozó szabályzatot és megállapították
a cafetéria juttatás éves összegét, amely a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján
bruttó 200.000,- Ft/év.

Az önkormányzat szabad tartaléka terhére
költségvetési átcsoportosítást hajtott végre és
módosította a Közös Önkormányzati Hivatal
személyi juttatásokra vonatkozó előirányzatát,
értékelte a polgármester munkáját 2014. október 12-től 2015. október 12-ig tartott időszak
vonatkozásában és úgy határozott, hogy a polgármester részére három havi bruttó illetményének megfelelő jutalom kifizetését engedélyezi.
Határozatban döntöttek a képviselők
az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás bérleti szerződésének módosításával
kapcsolatban.
2015. november 18-i ülésén a Képviselő-testület döntött arról, hogy az országos
műemléki védelem alatt álló Kápolnásnyéki
Dabasi-Halász Kastély park területét helyi
jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja. A védetté nyilvánításról szóló rendeletet a Képviselő-testület elfogadta, a terület
természetvédelmi célú kezelési feladatait a
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány látja el.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága nyilatkozatban tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy az érintett területre vonatkozóan nem
kezdeményezi az országos védett természeti
területté nyilvánítását, így a helyi védelem
alá helyezésnek törvényes akadálya nincs.
2015. november 30-i ülésén a Képviselő-testület módosította az önkormányzat és
intézményei 2015. évi költségvetési rendeletét,
továbbá rendeletet alkotott a helyi adókról,
a talajterhelési díjról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Egyúttal e tárgykörben
alkotott korábbi rendeleteit hatályon kívül
helyezte. Az új rendeletek megalkotását törvényességi felülvizsgálat tette szükségessé, de a
lakosság részére az új rendelet a korábbiakhoz
képest változást nem hozott. A Képviselő-testület új adónemet nem vezetett be és az adók
mértékén sem változtatott, a talajterhelési
díj esetében sem történt változtatás, sem a
fizetendő díj mértékét, sem pedig a kedvezményeket illetően, ugyanez igaz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozásában is.
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervét, annak végrehajtásával a Vincent Auditor Kft-t bízta meg.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a kóbor állatok befogására, állatmentési
tevékenység ellátására vonatkozó szerződéstervezetet, felhatalmazta a polgármestert,
hogy az Alpha-Vet Kft-vel a szerződést megkösse. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
törvény szerint a települési önkormányzat
kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása, melynek szakmai és jogi
feltételei szigorúak, jogszabályban kötöttek.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 13 éve 2002-ben fogadta el a jelenleg hatályos településfejlesztési
koncepcióját és ekkor alkotta meg jelenleg
is hatályos – bár azóta többször módosított településszerkezeti tervét, szabályozási tervét
és helyi építési szabályzatát. Az elmúlt időszak
jogszabályi változásai, továbbá az a tény, hogy
a jelenlegi szabályozás már nem teszi lehetővé
a település hosszú távú fejlesztési céljainak
megvalósítását, a Képviselő-testület a településfejlesztési koncepció és településrendezési
eszközök teljes körű felülvizsgálatát rendelte
el. A felülvizsgálattal ajánlatkérési eljárást követően a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.
A tervezési munkák díja bruttó 6.858.000,Ft, melyet a Képviselő-testület 2015. évben
elnyert fejlesztési támogatásából biztosított.
Ugyanezen ülésén a Képviselő-testület
módosította a Humán Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulási Megállapodását, valamint a költségvetési tartalék
terhére 629.000,- Ft-ot csoportosított át a Deák
utcában szükséges új buszváró létesítésére.
2015. december 14-i ülésén a testület
ajánlatkérési eljárás megindításáról hozott
döntést a temető bejáró útjának és ravatalozó
előtti tér felújítására, térburkolatának kiépítésére. Az ajánlatkérés részét képező műszaki
tartalmat jóváhagyta és négy vállalkozást kért
fel ajánlattételre. Az orvosi rendelő felújítási
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés
módosítását a képviselők jóváhagyták, a
teljesítési határidőt 2015. december 31-ről
2016. május 31-re módosították, azzal, hogy
a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései
változatlan módon hatályban maradtak.
A Képviselő-testület 2015. december 23-i
ülésén megtárgyalta a polgármester illetményének, költségtérítésének módosítására
vonatkozó előterjesztést és úgy határozott,
hogy a juttatások mértékén nem változtat.
2016. január 25-i nyilvános testületi ülésén a Képviselő-testület döntött a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról. A korábbi szolgáltatóval kötött szerződés 2015.12.31-el lejárt, ezért a Képviselő-testület a tevékenység folytatására jogosult két
vállalkozástól kért ajánlatot a közszolgáltatás
ellátására. A Képviselő-testület a kedvezőbb
ajánlatot tévő Liquid-Porter Kommunális
Szolgáltató Kft díjkalkulációját fogadta el és
2016.02.01-től 2017.01.31-ig tartó időszakra
vonatkozóan bízta meg közszolgáltatás ellátásával. A közszolgáltatás igénybevételének
díja kéttényezős, azaz alapdíjból és ürítési
díjból áll. Az igénybevevő által fizetendő díj
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tehát 2.000,- Ft/év + ÁFA alapdíj, valamint
1.260,- Ft/m3 + ÁFA ürítési díj. Az éves alapdíj
megfizetése két egyenlő részletben esedékes
a szolgáltató által kiállított számla alapján, ezt
minden olyan lakóingatlan esetében meg kell
fizetni, amely nem csatlakozik a közüzemi
csatorna-hálózatra. Az ürítési díjat pedig az
elszállított szennyvíz mennyisége alapján az
arra vonatkozó díjtétel szerint kell megfizetni.
E tárgyban a Képviselő-testület módosította
a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét is.
A képviselők elfogadták a testület 2016.
évre vonatkozó munkatervét és ehhez kapcsolódóan vitatták meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint Kulturális
Bizottság munkatervét.
A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítmény-követelmények alapját
képező kiemelt célokat.
Az önkormányzat tulajdonában lévő

A zártkerti ingatlanok kikerülhetnek a földforgalmi
törvény hatálya alól
Felhívjuk a zártkerti ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 2015. december 1-től
lehetőségük van a zártkertként nyilvántartott, de nem eredeti céljuknak megfelelően
használt ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezettetésére 2016. december 31-ig.

egyes közművelődési, sport és társadalmi
célú ingatlanok (Művelődési Ház, műfüves
sportpálya, Nyugdíjas Klub helyisége és a Pettendi Közösségi Ház) használatáért fizetendő
díjakra vonatkozó előterjesztés megvitatták a
képviselők és hosszas vita után úgy határoztak, hogy a döntést e tárgykörben elnapolják.
Jogszabályi előírásoknak eleget téve a
Képviselő-testület munkáltatói jogkörében
eljárva döntött a polgármestert 2016.évre
megillető szabadság mértékéről és igénybevételének ütemezéséről.
A továbbiakban kártérítési igény ügyében hozott határozatot a Képviselő-testület,
valamint döntött a temető bejáró útjának
és ravatalozó előtti területének felújítására,
térburkolási munkáira vonatkozó ajánlatokról. A Képviselő-testület által meghatározott
határidőre négy vállalkozás nyújtott be ajánlatot, melyeknek bontása a Bíráló Bizottság
jelenlétében történt. A legkedvezőbb ajánlatot a kiírt műszaki tartalom megvalósítására az UTÉPSZERV Kft nyújtott be bruttó
zártkerti ingatlanok könnyebben eladhatóvá
válnak, adásvételük ügyintézési határideje
jelentősen lerövidül.
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására vonatkozó eljárás díjmentes. Az ingatlan
művelési ágának megváltoztatását a tulajdonos(társak) kérelmezhetik a járási földhivataloknál. Az erre vonatkozó nyomtatványt a
www.foldhivatal.hu portálról le lehet tölteni.
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a
tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló
építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek
beszerzésének kötelezettsége alól.

Így ezek az ingatlanok tényleges funkciójuknak megfelelően vehetnek részt az ingatlanforgalomban. Ennek következtében a

Dornyi Sándor
a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője

200.000.000,- Ft-os
támogatás
Kápolnásnyék központ
rehabilitációjára

rendezvénytér kialakítására önkormányzatunk 200.000.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást kapott. A támogatási szerződés
megkötését követően a fejlesztési forrás felhasználásáról, a fejlesztési célokról részletesen is tájékoztatjuk településünk lakosságát.

Magyarország Kormánya 2006/2015.
(XII.29.) kormány határozatban döntött
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő
előirányzat átcsoportosításról.

A közüzemi csatornahálózat fejlesztéséről

A kormány döntése értelmében a településközpont rehabilitációjára, fejlesztésére,
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Miután településünk a közüzemi ivóvíz
hálózat, valamint csatorna-hálózat tekinteté-

7.556.242,- Ft összegben. A Képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
megkösse. A kivitelezési munkák fedezetét
a Képviselő-testület 2015. évben elnyert infrastruktúra támogatás terhére biztosította.
A továbbiakban önkormányzati tulajdont
érintő bérlakások bérleti szerződésének
meghosszabbítására, illetve módosítására vonatkozó kérelmezőkről döntöttek a
képviselők.
Egyhangúlag döntöttek a képviselők arról, hogy az Európát és így Magyarországot is
érintő illegális bevándorlás kérdésében osztja
Magyarország Kormányának azon álláspontját,
hogy a menekültek – akiknek jelentős része
gazdasági bevándorló – kvóta szerinti betelepítése egyes európai államokba káros és egyúttal
jogtalan is, ezért a Képviselő-testület határozatban is kifejezte ezzel kapcsolatos véleményét.
Podhorszki István
polgármester

Nyugdíjasainktól
búcsúzunk
A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal két munkatársa, Kozmáné
Bánóczki Mária anyakönyvvezető és
Becskereki Katalin pénzügyi ügyintéző a közelmúltban nyugdíjba vonult.
Önkormányzatunk nevében ezúton is
megköszönjük a két kolleganő hosszú
éveken keresztül végzett lelkiismeretes, szorgalmas munkáját. Kívánjuk,
hogy nyugdíjas éveik jó egészségben,
boldogságban teljenek.
Munkatársak

ben nem teljes körűen ellátott, önkormányzatunk fokozatosan szeretné elérni, hogy e
tekintetben a közművesítés 100%-os legyen,
azaz minden belterületi ingatlan belátható
időn belül csatlakoztatható legyen a közüzemi
ivóvíz- és csatorna-hálózatra. A jelentősebb
lemaradás a csatornázottság tekintetében
nagyobb. A közelmúltban egyeztető tárgyalást folytattunk a hálózatot üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt képviselőivel.
A megbeszélésen az üzemeltető képviselői
nyilatkoztak, hogy minden szükséges segítséget megadnak a hálózat fejlesztéséhez,
megállapodás született arra vonatkozóan,
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hogy a szükséges adatszolgáltatásokat követően elkezdődnek a tervezési munkák. A DRV
Zrt az általa fizetett üzemeltetési díj terhére
elkészítteti – a Vasvári Pál utca és Vörösmarty
utcának 70-es úton túli része kivételével – a
még csatornával el nem látott utcák közüzemi csatorna-hálózatának engedélyezési
terveit. A Vasvári utca és Vörösmarty utca
70-es főúton túli része sem közüzemi ivóvízhálózattal, sem pedig csatorna-hálózattal
nem rendelkezik. Az utóbbi utcák vonatkozásában az engedélyezési tervdokumentáció
elkészíttetését önkormányzatunk vállalja. A
tervek elkészítését követően a vízjogi létesítési engedély birtokában az érintett területek
lakosságával történt egyeztetés alapján dönt
a Képviselő-testület a munkák ütemezéséről,
a kivitelezés módjáról. A későbbiekben folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot az
előkészítő munkák állásáról.

Decemberi
beszámoló

Tájékoztató a nem
közművel összegyűjtött
(szippantott)
háztartási szennyvíz
szállításában történt
változásról
Tájékoztatjuk Kápolnásnyék Község Lakosságát, hogy az önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a település
közigazgatási területén belül 2016.02.01.
napjától kezdődően a nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására
kizárólag a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft, mint közszolgáltató jogosult.
A közszolgáltató az önkormányzattal
kötött közszolgáltatói szerződés alapján a
a megérzésünk nem csalt, hiszen rengeteg
visszajelzés érkezett talán olyan emberektől, szomszéd települések vezetőitől, akikre
álmunkban sem gondoltunk volna.

Képviselő-testület által elfogadott díjkalkuláció alapján végzi tevékenységét.
Közszolgáltatás igénybevételének díja:
- alapdíj 2.000,- Ft/év + ÁFA
- ürítési díj 1.260,- Ft/m3 + ÁFA.
Az éves alapdíj megfizetése két egyenlő
részletben esedékes a szolgáltató által kiállított számla alapján, ezt minden olyan lakóingatlan esetében meg kell fizetni, amely nem
csatlakozik a közüzemi csatorna-hálózatra.
Az ürítési díjat pedig az elszállított szennyvíz mennyisége alapján az arra vonatkozó
díjtétel szerint kell megfizetni.
A közszolgáltatás az alábbi elérhetőségeken rendelhető meg:
- ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
- e-mail cím: liquid.porter@gmail.com

csak a kicsik, hanem a szülők is és a nyolc
megállójánál rengeteg gyermek izgult azért,
hogy mikor érkezik már!

Igaz, az ünnepi időszak véget ért és vis�szatértek a szürke hétköznapok, talán sokan
el is felejtettük a karácsonyt, az arra való
készülődést pedig végképp. De mégsem
szeretném említés nélkül hagyni az ebben
az időszakban történteket.
Igazából az adventi időszakra való készülődést tervezés szintjén már sokkal előbb elkezdtük, gondolkodtunk, hogy mit is tudnánk
olyant alkotni, ami eddig még nem volt a faluban. Mindenki hozzátette ötletét, véleményét
és a kitervelt „meglepetés” az utolsó pillanatban kiderült, hogy mégsem lehetséges. Ekkor
következett a B terv és így alakult, hogy advent
első vasárnapja előtt két nappal, délután hoztuk meg a döntést abban, hogy készítünk egy
hatalmas adventi koszorút a körforgalomba.

A szorgos kezű segítőknek köszönhetően
hamar beszerzésre kerültek a kellékek ahhoz, hogy vasárnap láthassuk az első „gyertya” fényét. Már a készítéskor éreztük, hogy
ez nagy tetszést fog kiváltani az emberekből,
mindenki, aki arra tért, integetett, gratulációját fejezte ki, de volt olyan eset is, hogy
dekoratőröknek nézve bennünket, megkértek, hogy díszítsük fel az otthonukat. Szóval

Délután elkészült a Betlehem, az óvoda
és az önkormányzat előtt is díszítve lettek a
fenyőfák és ezzel együtt szombatra kigyúlhattak Kápolnásnyéken az ünnepi fények,
jelezve a karácsony kopogtatását.
Na de nemcsak alkotni akarunk olyant,
ami eddig nem volt, hanem szervezni is, így
érkezett meg december 6-án, igaz nem szánon és rénszarvasokkal, de hintón és fehér
lovakkal – Ballér Istvánnak ezúttal is köszönet érte - falunkba a Mikulás, hogy szerény
ajándékával megajándékozza a gyerekeket.

Az első állomás felé tartva az motoszkált
a fejünkben, vajon örülni fognak? Vajon
kíváncsiak rá? Vajon mit szólnak hozzá? Azt
hiszem, nagy betűvel kijelenthetjük, hogy
IGEN! a Mikulásnak nagyon örültek nem

Érdemes is volt rá várni, hiszen ajándékot is hozott zsákjában, amit a közösen
elénekelt karácsonyi dal után mindenki meg
is kapott, de még szelfizni is lehetett vele!
A napot a Református Templomban a harmadik alkalommal fellépő Kispesti Gyöngyvirág Kórus zárta szívet melengető előadásával.
Advent harmadik hétvégéjén immáron
XV. alkalommal került megtartva a karácsonyt váró rendezvény a falu központjában.

Elkészült a falu pecsenyéje egyedi receptúra alapján, sült a hurka, a kolbász illetve
kóstolhattak falusi húslevest a rendezvényre
ellátogatók. A polgármesteri hivatal előtt felállított bódékban a Vörösmarty Nyugdíjas Klub
mézeskalácsot árult, az óvodai dolgozók saját
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kézzel készített ajándékokat, díszeket kínáltak.

Ebben a hónapban is szórakozási lehetőséget nyújtott a Rerto Disco, melyet
ezután minden hónap egyik szombatján
látogathatunk.

A gyermekek süteményt, játékot, díszeket
árusítottak. A Barátság Klub pedig ingyen elvihető tárgyaikkal készültek, melyet először mindenki kétkedve fogadott. Valóban ingyen van?
Az egyházi képviselők és a Polgármester Úr
által meggyújtott adventi gyertyák és az ünnepi
beszéd után 14 órakor kezdődött a műsor, melyet az óvodások nyitottak, majd az iskolások
színvonalas előadását tekinthettük meg.

könyvjelző és karácsonyfadísz csinálására is.
Erre az alkalomra a szemfülesek észrevehették, hogy a régi, megfakult padok is megújult külsővel várták már a karácsonyt, amit
Polgármesterünknek köszönhetünk, hiszen
esténként mást sem csinált, mint a padokat
újította, festegette műhelyében és azon munkálkodott, hogy erre az ünnepre készen legyen
mind egytől egyig a felújított kukák mellett.
Decemberben említést kell tenni falunk
szülötte, Vörösmarty Mihály születésnapjáról
is, melyet december 1-jén fáklyás felvonulással
ünnepelték az iskolások a Vörösmarty Parkba és
a Vörösmarty Múzeumba való látogatásukkal.
Az estét a hagyományosan megrendezésre
kerülő Névadónk Hava rendezvénysorozat zárta.

Ezután a Portéka Színpad szerepelt
a nagyérdemű előtt, végül következett a
kézműveskedés, ahol zokniból hóembert
készíthettek a gyerekek, de lehetőség volt

Vörösmarty
Nyugdíjas Klub
hírei
Túl vagyunk a meghitt csendes ünnepeken,
elkezdtünk egy új évet, tervekkel, reményekkel.
Télen kéthetente jövünk össze, ilyenkor nosztalgiázunk, hogy hol jártunk, mit láttunk és tervezzük, hogy ez évben hova szeretnénk menni.
Lassan vége a januárnak, az időre nem
panaszkodhatunk, nem sok havat kellett
eldobálni. Kifelé megyünk a télből, a hóvirág
már kidugta fejét a föld alól, bár tudjuk még
nincs vége a télnek! Most van a farsang
ideje. Sütjük a finom fánkokat, csörögét.
Na és a vidámság ideje is itt van! Mi is
sokat viccelődünk. Bekéné Jutka rímbe szedte
mindenkinek a tulajdonságát és felolvasta.
Ágostonné Anci néni muszlim nőnek öltözött,
s így jött be közénk, burka is volt a fején, letérdelt a szőnyegre és mondta: „Abraka dabra”.
Nekünk folyt a könnyünk a nevetéstől. No
ez csak egy-egy példa volt. Sokszor elég egy
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Karácsony után pedig eljött az óév búcsúztatása illetve az újév köszöntése, eldöntésre került, hogy igen, legyen szilveszteri
bál. A hír nagyon hamar terjedt, hiszen még
meghirdetésre sem került a rendezvény,
máris 50 jelentkezőnél tartottunk, aztán 100
fő és csak érkeztek a jelentkezések. Láttuk itt
nincs más lehetőség, kinőttük a művelődési
házat és engedélyt kell kérnünk az iskola
vezetésétől a nagyobb befogadóképességű
hely miatt az iskola aulájának használatára.

Így 170 fő koccinthatott és kívánhatott
egymásnak boldog új esztendőt. A batyus
bál sikerét mutatja, hogy az utolsó bálozók
reggel fél 7-kor mentek haza.

Advent negyedik hétvégéjén újra a kicsik
örülhettek, hiszen a Baptista Szeretetszolgálatnak köszönhetően önkormányzatunknak
lehetősége nyílt arra, hogy a tavalyi megajándékozott gyerekek duplájának szerezhessen örömet. Így idén közel 130 gyermeknek tudtunk
mosolyt csalni arcára a kiosztott cipősdobozokkal, amiben remélhetően mindenki találhatott
egy-egy tárgyat, melynek hasznát vette.

2016-ra is ilyen vagy ennél mozgalmasabb kikapcsolódási lehetőséget kívánok
Minden falumbelinek!

szó, hogy egy vicc, mókás történet eszünkbe
jusson. Magunkon is sokat nevetünk, akár
vicc-versenyt is rendezhetnénk.
Mi már bálba nem járunk, azt meghagyjuk
a fiataloknak. Örömmel írom le, hogy új tagokkal bővültünk, friss nyugdíjasok és házaspár.
Bizonyára eddig jól érezték magukat közöttünk,
mert megígérték, hogy jönnek legközelebb is.
Várunk másokat is. Nem szabad begubózni
otthon, főleg, ha valaki egyedül van.
Áprilistól hetente találkozunk csütörtök délutánonként. Olyan jó összejönni és beszélgetni,
nem szoktunk kibeszélni senkit, de ami a mi
korosztályunkat érinti, azt mindig megvitatjuk.
Egy mosolyból is lehet erőt meríteni, belekapaszkodni abba ami jó, bizakodón és nem csak
elvárni mindent és reklamálni! Nem kell hagyni,
hogy egy kis nézeteltérés barátságokat tegyen
tönkre. Sokszor a csend a legjobb válasz.
Kovács Gábor képviselő úr kezdeményezésére egy munkaértekezletre került
sor, melyen részt vettek a civil szervezetek
képviselői. Megbeszéltük az idei kulturális
programok tervezetét. Mindenki elmondta, ki
mire vállalkozik az év folyamán. Nagyon jónak

tartom, hogy a programok dátumai kitűzésre
kerültek, így mindenki tervezhet nyugodtan
és nem épülnek egymásra a programok.
Egy saját programunk lesz 05.12-én:
településünk bemutatása a Fejér Megyei
Nyugdíjas Kluboknak. Erre koncentrálunk.
Ezen kívül részt veszünk természetesen a
gyermek napon, a majálison, a Mihály napon és az Adventi vásáron is, de ha igény
van, vagy lesz, akkor bármelyik rendezvényen szívesen segítünk, csak jelezzék felénk.
02.12-ig lehet jelentkezni a Kortárs Ki Mit Tud
versenyre, mely a székesfehérvári Szabad Művelődési Házban három hétvégén kerül megtartásra, vers, ének, tánc kategóriákban. Elmegyünk s
a próbákat megnézzük. Mi kézimunkákat viszünk
a kiállításra, mely a Tóparti Gimnáziumban kap
helyet. A Ki Mit Tud Gála a székesfehérvári Vörösmarty Színházban lesz márciusban.
Ne nézzünk hátra, csak előre, úgy menjünk bele a jövőbe.
Kívánok Mindenkinek jó egészséget és
derűs napokat!
Dömsödi Jánosné
Vörösmarty Nyugdíjasklub Vezetője

Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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A megyei
II legjobb
kapusa
A www.fejerfoci.hu oldaláról
ollóztuk ki ezt a cikket, amely
egy tehetséges kápolnásnyéki
fiatalról szól. Tettük ezt azért,
hogy a település lakói is megismerhessék Mocsári Mátét.

Mocsári: meghatározó játékos
szeretnék lenni Kápolnásnyéken
A megye kettő legjobb kapusának választott Mocsári Máté
megkeresésünkre elárulta: télen nem gondolkozik a váltáson,
marad Kápolnásnyéken, céljuk,
hogy az első ötben végezzenek.
Milyen érzés, hogy az olvasók az
ősz legjobb megye kettes kapusának választottak meg?
Nagyon jó érzés, főleg úgy, hogy
szeptember óta vagyok csak felnőtt csapat tagja.
Csapatoddal, a Kápolnásnyékkel
a 6. helyen zártatok. Sikerült a
célkitűzéseket teljesíteni?
Nem, mert az első öt hely volt
a célkitűzés. Akadt több olyan
mérkőzés, amin pontot, illetve

pontokat szerezhettünk volna.
Kilenc mérkőzésen léptél kezdőként pályára. Saját teljesítményeddel mennyire vagy
elégedett?
Voltak magabiztos, jó mérkőzéseim, de nem vagyok 100%-ban
elégedett magammal. Teljesen
új volt a felnőtt légkör számomra, úgy érzem, a csapattársaim
befogadtak, szeretnék még többet fejlődni, hogy meghatározó
tagja legyek a együttesnek.
Melyik volt számodra az ősz
legemlékezetesebb mérkőzése?
A legelső felnőtt mérkőzésemet
emelném ki, ahol kispadon kaptam helyet. A csapatom kapusát a
26. percben kiállították, és pályára léphettem. Ezt követően még

két játékost kiállítottak tőlünk,
ám nagyon-nagy küzdelemben,
vert állásból megfordítottuk a
mérkőzést.
Télen gondolkozol a váltáson?
Maradok Kápolnásnyéken. Célunk, hogy a szezon végén az
első ötben végezzünk.
A téli holtszezonban milyen
kapcsolatod marad a focival?
Néha előkerül azért a labda?
Szinte mind nap az focizunk az
öcsémmel. Decemberben teremfocin veszek részt, illetve
januárban több edzőmérkőzést
is tervezünk.
Kedvenc játékosod, klubcsapatod?
Iker Casillas, illetve a Ferencváros.

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

FELHÍVÁS - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes időskorú, valamint fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. Segítségével fenntarthatóak a biztonságos életvitel
feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt
az ellátást igénybe/vevő személynél történő
gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.
(A rendszernek három összetevője van: egy kicsi rádióadó
(egy segélyhívó gombot mindig magával vihet, vagy

magán hordhat a használó); egy vezérlő a felhasználó
telefonjához csatlakozva és egy diszpécserközpont, amely
figyelemmel kíséri a hívásokat. Amikor sürgős segítségre
van szükség, a felhasználó csak megnyomja a rádióadó
segítség-gombját. Ez egy rádiójelet küld a diszpécserközpontnak. A diszpécserközpont szakemberekből álló stáb,
pszichológussal, szociális munkásokkal. A probléma jellegétől függően dönt, hogy kit kell riasztani: orvost, mentőt,
rendőrt, tűzoltót, területi gondozónőt, hozzátartozót.)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe/
vétele szempontjából szociálisan rászorult:
a) az egyedül élő, 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti
időskorú, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszi-

chiátriai beteg személy, ha egészségi állapota
indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget, valamint az egészségi állapot miatti
indokoltságot igazolni kell (háziorvos által, a
szolgáltató által kiadott nyomtatványon)
Ezen szolgáltatást térítési díj fizetése ellenében
lehet igénybe venni.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
térítési díja: 1600.-Ft/hó
Érdeklődni: Humán családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Palánki Katalin szakmai egységvezető
06-30-915-1895

Köszönő levél

Települési Ügysegéd

Önkormányzatunk ezt a levelet kapta egy ismeretlen nyéki
családtól, és úgy gondoltuk megjelentetjük a helyi újságban,
hogy mindenkihez eljusson Szita Ildikó védőnőnk jó híre.
„Tisztelt Polgármester Úr és Jegyző Úr!
Szeretném megköszönni, hogy ilyen lelkes, empatikus, segítőkész védőnőt alkalmaz az önkormányzat. Sokfelé laktunk
már a családommal, de ilyen védőnővel, mint Szita Ildikó,
nem találkoztunk. Nagyon becsüljék meg és szeressék, mert
kincs az ilyen ember egy falunak.
Jóságát családunk nem is tudja meghálni.
Tisztelettel: egy nyéki család”

A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden hétfőn
14-16 óra között fogadóórát tart Kápolnásnyéken az Önkormányzati Hivatalban. Az ügysegéd tájékoztatást ad a járási
hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról, segítséget nyújt a
nyomtatványok kitöltésében, valamint eljuttatja azokat a járási
hivatal ügyintézőihez. Ilyen ellátások például az ápolási díj,
időskorúak járadéka, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és az aktív korúak ellátása.
Az ügysegéd elérhetőségei:
e-mail: kratancsik.tunde@gardony.fejer.gov.hu
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Idén is mint minden évben eljött a végzősök nagy napja a szalagavató bál.
Már kislányként álmodoztunk arról, hogy
egyszer mi is hercegnővé válhatunk. Sok-sok
év után eljött a nap, amikor már a szalonban
álltunk hófehér ruhában.
Szeptember elejével elkezdődtek a próbák melyeken keringő disco-fox és sving
táncokat tanított Horváth Gábor tanár úr.
Nagyon sok időt és energiát fordítottunk
a táncok betanulására, de élveztük.
Rohantak a napok, hetek s a hónapok, míg

2015/november

végül eljött a nagy nap 2015. december 5-e.
Mindenki rettenetesen izgult, szerette
volna legjobb tudása szerint bemutatni a
megtanultakat.
Amikor az igazgatónő, Marosánné dr. Gáti
Gabriella megnyitotta az ünnepséget ráébredtünk arra, hogy ez az est nem csupán a
szép ruhákról vagy a csillogásról szól, hanem
ennél sokkal többről: a felnőtté válásunkról.
Büszkén és meghatottan álltunk osztályfőnökünk, Röthler György Mihályné (Gabi néni)
előtt, aki mindannyiunkra feltűzte a kék szalagot.
Köszönjük iskolánknak, tanárainknak,
szüleinknek a segítséget, az emlékezetes
szép szalagavató estét!
Szabó Bettina Eszter 12.a
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2. beszámoló
December 5-én elérkezett számunkra az
az este, amelyet talán minden gimnazista a
legjobban vár a szalagavató.
A hetekig tartó tánc és ruhapróbák, az
estébe nyúló hosszú főpróba után végre elérkezett az ünnepség. Mindnyájan nagyon izgultunk, de sikerült a legjobb formánkat hozni.
Két gyönyörű bécsi keringővel nyitottunk, azután következett egy fergeteges
mambó, amelyet pedig chachacha követett.
Ezután került sor az osztály emlékeit felidéző
videóra, amely könnyeket csalt a szemünkbe
az örömtől és a meghatottságtól egyaránt.
Végül mi lányok kaptuk a főszerepet, egy a
20-as éveket felidéző charleston koreográfiával kápráztattuk el a közönséget.
Produkciónk végén az est fénypontja következett, dr. Katonáné Kutai Erika tanárnő feltűzte a Vörösmarty Mihály fényképével díszített
szalagjainkat. Talán ekkor tudatosult bennünk,
hogy lassan felnövünk mi is, itt kell hagynunk
ezt a jó csapatot, aminek 5 évig a részesei
voltunk, néhány hónap múlva elérkezünk az
érettségihez, és kilépünk a nagybetűs életbe.
Az elmúlt évek felejthetetlen pillanatait
Farkas Gabriella elevenítette fel. A megható,
de ugyanakkor humoros beszédében mondott köszönetet az osztály nevében tanárainknak és szüleinknek. Ezt az ünnepélyes
és megható hangulatot a tanárok humoros
meglepetés produkciója törte meg, melyen
jót nevettünk mi is és szüleink is.
Az ünnepség záró táncát már nem osztálytársakkal, hanem családtagjainkkal és barátainkkal táncoltuk, a fiúk tanárainkat és igazgató
asszonyt is elrabolták egy tánc erejéig.
A bál végeztével a sok izgulás csillapodott, de ez csak hétfőig tartott, amikor is az
érettségi miatt kezdtünk el igazán izgulni.
Remélem mindannyiunk sikeres felvételt nyer az általa választott iskolába, és
meghozza gyümölcsét az a sok tanulás, és
persze az a sok segítség és támogatás, amit
tanárainktól és szüleinktől kaptunk.
Péteri Kitti Petra 13.b

K á p o l n á s n y é k i
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Egyéb közérdekű
információk
Az önkormányzat döntését követően a Kápolnásnyéki Kisbíró szerkesztési és nyomdai
munkáit az ALPHA-VET Kft végzi.
Az önkormányzat hivatalos lapjában a továbbiakban is biztosítjuk a lakosság és a településen működő vállalkozások részére a hirdetés,
reklám közzétételének lehetőségét változatlan
díjfeltételek mellett, melyek az alábbiak:
1/32 oldal
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal
½ oldal
1/1 oldal

800,- Ft
1.600,- Ft
2.500,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft
20.000,- Ft

Felhívjuk a figyelmet, hogy az aktuális lapszámban megjelentetni kívánt közérdekű
cikk, hirdetmény, reklám szövegét a hónap
15. napjáig lehet leadni az önkormányzati
hivatalban Németh Ildikó részére.
A hirdetmény díját ezzel egyidejűleg az önkormányzat pénzügyi irodáján kell befizetni.

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101 • Fax: 22/368-018

Podhorszki István
polgármester
574-100/111, 70/3823748
Dornyi Sándor jegyző
574-100/111, 70/9530783
Igazgatási Iroda
Szabóné Ánosi Ildikó
574-100/112, 70/9530786
aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
ügyek, testületi és bizottsági ülések előkészítése, közcélú foglalkoztatás szervezése
Dr. Somogyi Réka
574-100/118, 70/3735927
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény,
birtokvédelem, növényvédelemmel, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos
ügyek, kereskedelemi igazgatás, testületi
és bizottsági ülések előkészítése
Wágner Tamásné
574-100/118, 70/9530779
igazgatási ügyintéző
Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi
adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos

ügyek, családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos ügyek, hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos
ügyek, védendő fogyasztói körbe tartozók
igazolása, telepengedélyezés
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
574-100/113, 70/9775678
pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás
Glócz Józsefné
574-100/113, 70/9530772
pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos
feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó
574-100/113, 70/9530776
pénzügyi ügyintéző
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás, pénztár
Kozma Kata
574-100/113
pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartása, személyügyi
feladatok ellátása

Kerkuskáné Bőhm Ágnes
574-100/119, 70/9530774
adóügyi ügyintéző
(Kápolnásnyék)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása. adó- és
értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok kiadása
Domakné Róth Anikó
574-100/119
adóügyi ügyintéző
(Nadap, Vereb)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása, adó- és
értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok kiadása
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 18.00
Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő u. 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Szerda: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00

K á p o l n á s n y é k i
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Kápolnásnyéki
Körzeti Megbízott
Fogadóórák 2015
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
(Önkormányzati Hivatal)
Időpontja:
minden páratlan héten hétfőn
16:00 - 17:00
2016.01.04
2016.01.18
2016.02.01
2016.02.15
2016.02.29
2016.03.14
2016.04.11
2016.04.25
2016.05.09
2016.05.23
2016.06.06
2016.06.20
2016.07.04

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00

Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott: 06/20/320-99-19
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2. • Tel: 22-470-288 • Fax: 22-589-157
Email: human01@freemail.hu • Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családgondozó: Horváth Zsuzsanna - megtalálható: csütörtök 8-12-ig, 2481 Velence Zárt u. 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
• Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Mobil: 06/30 915 1895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Mobil: 06/30 915 1895

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus tanácsadása minden hétfő 14.00- 16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász előzetes bejelentkezés alapján, havonta egy alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász előzetes
egyeztetés alapján, havonta egy alkalom.
JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE VENNI. Tel.: 22-470-288
A tanácsadások ingyenesek!
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig
Velence Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
Horváth Zsuzsanna
családgondozó

Közérdekű információk:
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő: Hétfő:
8.00 - 12.00
Kedd:
16.00 - 17.00
Pettend:
14.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 12.00
Csütörtök: 14.00 - 18.00
Pettend:
8.30 - 10.00
Péntek:
8.00 - 12.00
Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő: Hétfő:
8.00 - 10.00
Kedd:
14.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 9.30
Csütörtök: 14.00 - 16.00
Pettend:
12.45 - 13.30
Péntek:
8.00 - 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő: Hétfő:
nincs rendelés
Kedd:
11.30 - 19.00
Szerda:
11.30 - 19.00
Csütörtök: 7.30 - 15.00
Iskolafogászat Péntek: 7.30 - 11.30
		
11.00 - 15.00
Védőnő: Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017

Terhes tanácsadás:
Kedd: 8.30 - 10.00
Védőnői fogadó óra: Kedd: 10. 00 - 11.00
Nővédelmi tanácsadás: Kedd: 11. 00 - 12.00
Csecsemő tanácsadás: Kedd: 13. 00 - 14.00
Orvosi ügyelet:
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65
(7-es főút mellett) Tel: 22/311-104
Naponta hétköznap 17.00 órától
másnap reggel 7.00-ig, munkaszüneti
napokon 0-24 között folyamatosan.
Vörösmarty Mihály Községi Könyvtár
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Telefon: 22/574-100/123
Nyitva tartás: Hétfő:
8.00 - 12.30
Szerda:
13.30 - 19.00
Körzeti megbízott: Sárközy Csaba r.ftőrm.
Tel.: 06/20/320-99-19
Fogadóóra:
Minden páratlan hétfőn 16.00 – 17.00
Falugazdász: Nagy János falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.:70/436-2461
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
DRV Zrt. Információs pont
Velence, Szabolcsi út 40.

Ügyfélfogadás:
Hétfő
8.00 - 15.00
Csütörtök
8.00 - 18.00
Péntek
8.00 - 13.00
Hibabejelentés: 06/22/584-200
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on Áramszolgáltató:
Hibabejelentés: Vezetékes telefonról
(ingyenes): 06-80-533-533
Mobiltelefonról: 80-533-533
E-on ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd
08.00 - 12.00
Csütörtök 14.00 - 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
Engedély szám:
Műv.Min.B/PHV/1016/1992.
Főszerkesztő: Kovács Gábor
Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,

(RIASZTÓK, KAMERA
ÉS VIDEORENDSZEREK)

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK

-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
-„AustriaSat” Minőségi műholdas HD szolgáltatások
-„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt

 VILLANYSZERELÉS és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,
„AMPERNÖVELÉS”
- Érintésvédelmi, felülvizsgálat, dokumentáció készítése

 RIASZTÓSZERELÉS és, videokamerás
megfigyelőrendszerek rendszerek...stb

GERGELY SAT BT.

06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu

