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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 4-ei ülésén a kápolnásnyéki
Mátyás király utcában közcélú vízilétesítmény beruházás megvalósításáról döntött. Az önkormányzat
rendelkezett vízjogi létesítési engedéllyel, azonban
a megvalósításhoz költségvetési forrás nem állt
rendelkezésre. Mivel a Central-Bau 2000 Építőipari
és Kereskedelmi Kft-nek érdeke fűződött az ivóvízhálózat mielőbbi kiépítéséhez, ezért vállalta, hogy
az ivóvíz hálózat kiépítésére vonatkozó beruházás
teljes körű megvalósításához biztosítja a fedezetet.
Az önkormányzat a forrásátadásra és a beruházás
kivitelezésére megkötötte a szerződéseket. A Mátyás
király utcai ivóvízhálózat kiépítése december hónapban megvalósult.
A Képviselő-testület 2018. december 10-ei ülésén
módosította az Önkormányzat és intézményei 2018.
évi költségvetési rendeletét, melyben átvezetésre
kerültek a harmadik negyedévi változások. A képviselők elfogadták az önkormányzat 2019. évi belső
ellenőrzési tervét, mely szerint az Áfa bevallások és
a nyilvántartások szabályosságát ellenőriztetjük egy
külsős céggel. A Képviselő-testület nem támogatta
a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő
bizottságába delegált tagok megválasztását, úgy döntött, hogy a Felügyelő bizottságba Sukoró és Kápolnásnyék község önkormányzata a képviselő-testületi
tagok közül delegáljon 1-1 képviselőt. A Fehérvári út
forgalomszabályozása tárgyában úgy döntött a testület, hogy forgalombiztonsági szakember véleményét
követően hozza meg döntését az út egyirányúsításáról vagy annak megszüntetéséről. Az önkormányzat
a bölcsődei ellátásra vonatkozóan ellátási szerződést
kötött a Kicsi-Csimota Családi Bölcsődével, ahol janu-

ár 1-től 4, majd április 1-től további 7 kápolnásnyéki
kisgyermek bölcsődei ellátását tudja biztosítani. Az
önkormányzat havi 20.000 Ft/fő/hó hozzájárulást
biztosít a gyermekek ellátása után fizetendő személyi
térítési díjhoz. A Képviselő-testület a csoportbővítéshez 1,5 millió forint támogatást biztosított, melyről
forrásátadási megállapodást kötött a feladatellátóval,
valamint elfogadta a bölcsődei felvételi szabályzatot.
Ezt követően elfogadták a képviselők éves tevékenységéről szóló beszámolót.
Zárt ülés keretében elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
évi fordulójára érkezett pályázatokat, ahol 14 kápolnásnyéki főiskolai tanulmányokat folytató fiatal
támogatásáról döntött. Szintén zárt ülés keretében
hallgatta meg Dr. Stephaich Bélát, a kápolnásnyéki
172/2 hrsz-ú ingatlan (korábbi önkormányzati tulajdonú, Finom Étkek Háza) tulajdonosát, aki a korábban megkötött adásvételi szerződéstől szeretett
volna elállni. A Képviselő-testület fenntartotta korábbi
döntését, mely szerint Dr. Stephaich Béla szerződéstől
elálló, és árleszállításra vonatkozó nyilatkozatot vis�szautasítja, azt elfogadni sem jogszerűségében, sem
összegszerűségében nem tudja.
A Képviselő-testület december 19-ei ülésén döntött a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményi Társulás és Intézménye 2019. évi működéséhez a tagdíj és önkormányzati hozzájárulás,
valamint a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez szükséges tagdíj biztosításáráról.
Az hozzájárulás összege nem emelkedett az elmúlt
évihez képest. A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja 2018. január
1-jei állapot szerinti állandó lakosságszám alapján 9
Ft/fő/hó, azaz 419.472 Ft, a 2019. évi működési

költség hozzájárulás: 7.138.346 Ft. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja 2018. január
1-jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján
4 Ft/fő/hó, azaz 186.432 Ft, a működési hozzájárulás
3.495.600 Ft. A képviselő-testület titkos szavazással
döntött Farkas Károly alpolgármester visszahívásáról.
Ezt követően az előző döntés Szervezeti és Működési
Szabályzatában történő átvezetéséről döntöttek.
A képviselő-testülete megtárgyalta a „Kápolnásnyék,
Baracska és Vereb gépbeszerzése (traktor)” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot, és nyertes ajánlattevőnek
az Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-t (2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.)
választotta, valamint döntött arról, hogy a beruházás
megvalósításához szükséges többletfedezetet a szabad tartalék terhére biztosítja 363.855 Ft összegben.
Az idei év első ülésén a Képviselő-testület elfogadta
2019. évi munkatervét. Ezt követően megtárgyalta és
elfogadta, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. Egyhangú döntés született,
hogy Önkormányzatunk a pázmándi védőnői helyettesítésére vonatkozóan megállapodást köt Pázmánd Község Önkormányzatával. A Képviselők nem
módosították a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárát, így továbbra is a kápolnásnyéki gyerekek
élveznek elsőbbséget az általános iskolai felvételnél.
Podhorszki István
polgármester

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretném megköszönni ifj. Bognár Imre,
Némethné Hollósi Angéla, Orisek László, Podhorszki
István, Póder Tamás és Szabó Ferenc aktív támogatását, mellyel hozzájárultak szilveszteri rendezvényünk
sikeréhez és jó hangulatához. Köszönet mindenki2

nek, akik felajánlásukkal bővítették tombola nyereményeinket. Köszönöm szervező társam és egész
családja munkáját is, nélkülük mindez nem jöhetett
volna létre. Köszönet mindazoknak, akik ismét a Mi
magánrendezvényünket választották és velünk együtt

búcsúztatták az óévet. Rendezvényünk költségelszámolása utáni maradvány összeg jótékony célra került
felajánlásra.
Németh Ildikó

JÖJJÖN EL AZ EMLŐSZŰRÉSRE!
Mi, nők gondoskodunk a gyerekeinkről, családunkról,
odafigyelünk barátainkra, de néha megfeledkezünk
önmagunkról…
Most itt a lehetőség, hogy egy kicsit figyeljünk magunkra is! Mindannyian ismerünk olyan barátnőt,
rokont vagy szomszédot, aki végigcsinálta a kemoterápiát, túl van a mellműtéten. Ilyenkor azt gondoljuk,
hogy velünk ilyen nem fordulhat elő, és szaladunk
tovább. Pedig a mellrák a nőket érintő leggyakoribb
daganatos megbetegedés, 100 nő közül körülbelül

8-10-nek van hajlama erre a betegségre.
Mit tehetünk magunkért? Fontos, hogy rendszeresen
részt vegyünk a mammográfiás szűrővizsgálaton.
Fontos, hogy a különböző tévhiteknek ne dőljünk be,
ezek csak felesleges riadalmakat keltenek. Hiteles
forrásból szerezzünk információt!
A szűrővizsgálatokra a 45 és 65 év közötti nők kétévente, névre szóló meghívót kapnak postán, pontosan
megjelölve, mikor kell megjelenniük. A mammográfiás

szűrővizsgálat a lakosság számára teljesen ingyenes.
Azon nők esetében, akiknél a család érintett a betegségben, a szűrés még fontosabb! Panasz esetén
bármikor elvégzik a vizsgálatot, két szűrés között is.
A rendszeres vizsgálat életmentő lehet, hiszen minél
hamarabb derül fény egy daganatos elváltozásra,
annál biztosabb, hogy teljesen meggyógyítható. A
beavatkozás kevésbé drasztikus a korai stádiumban
felismert mellrák esetében.

MOST HELYBE JÖN EZ A LEHETŐSÉG!
2019.február 13. és 18. között.

Kápolnásnyék, Vörösmarty tér
előtti parkoló
várjuk a szűrőkamionban a behívót kapott hölgyeket, akik
tenni akarnak az egészségükért.
Kérjük, ne feledjék: az időben felfedezett mellrák
gyógyítható!
Csapó Éva, szűrési koordinátor
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
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Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!
A Kápolnásnyéken lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven belül
nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló meghívót kaptak

a szűrővizsgálatra.
A vizsgálat időpontja: 2019. február 13. és 18. között
Rendelési idő: 9-15:30 óráig
A vizsgálat helye:

Kápolnásnyék, Vörösmarty Park előtti parkoló
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel rendelkezik!
Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szűrőállomáshoz
bizalommal.
Telefonszám: 06-20/456-4256
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

ÓVODAI HÍREK
KARÁCSONYVÁRÁS AZ ÓVODÁBAN!
Nagyon fontos dolog számunkra, hogy az óvodai
életben a szülőkkel, gyerekekkel közösen vegyünk
részt eseményeken, ezzel is erősítve a közös nevelést, a közös együttlétet. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a szülők mindig aktívan és segítőkészen vettek
részt ezeken a programokon. Most mi szerettük volna
megörvendeztetni őket, egy hangulatos karácsonyi
ráhangolódással, amit 2018. december 07.-én tartottunk az óvodánk udvarán. Igaz ide csak úgy lehetett bejönni, ha előbb áthaladtunk a szépen kidíszített
karácsonyi boltív alatt.
Az udvaron igazi adventi vásár hangulatot igyekeztünk megteremteni. Volt itt vásárfia (karácsonyi dísztárgyak, amiket az óvoda dolgozói készítettek), forralt
bor, meleg tea, friss lángos, süti, pogácsa. Aki eljött
biztosan nem maradt éhen, a karácsonyi ajándékokhoz is bőven talált ötleteket.
4

A Méhecske csoport nagycsoportosai téli versekkel,
énekekkel, „Hópihe” tánccal készültek.
Karácsonyi vers emelte a hangulatot. Az énekelni szerető óvodai dolgozók kórusa karácsonyi dalcsokorral
örvendeztette meg a hallgatókat.
A rendezvény „adomány” alapján működött, a fő
célja az óvoda udvarán lévő játékpark gyarapítása
volt. El kell mondanunk, hogy annyi adomány gyűlt
össze, hogy három új udvari játékot tudtunk vásárolni
a gyerekeknek, amit reméljük tavasszal már birtokba
is tudnak venni a gyerekek.
Ugyan ilyen rendezvényünk most volt először, de
tervezzük, hogy jövőre is megtartjuk, és akár hagyománnyá is válhat majd.
Köszönjük azoknak a szülőknek és hozzátartozóknak,
akik eljöttek és megtiszteltek minket azzal, hogy ado-

mányukkal segítették az óvodásaink lehetőségeit, és
reméljük jól érezték magukat.
Köszönjük azoknak az önkéntes segítőknek, akik
munkájukkal segítették, hogy a rendezvény zökkenőmentesen sikerüljön, segítették a Baptista Adománydobozok gyűjtésében.
Köszönjük azoknak a nyugdíjas segítőknek, akik,
minden tudásukat és élettapasztalatukat adták abba,
hogy a lángos nagyon finom legyen.
Köszönjük a fenntartónak hogy lehetőséget biztosított
a rendezvényhez.
És hatalmas köszönet az óvoda minden dolgozójának, akik aktívan és örömmel végezték feladatukat.
Ez egy igazi összefogás a közösségünkért, a gyerekeinkért.
Csiga csoport óvodapedagógusai

AZ IGAZI ÉRTÉK
Talán az egyik legfontosabb dolog a természet
szeretetére nevelni a gyermekeket. Igen lényeges
kialakítani bennük a másokról való gondoskodás érzését, melyet legjobban a növények és állatok gondozásával lehet elősegíteni. Meg kell tanítani nekik
meglátni a szépet, az igazi értéket, mindazt, amit
a természet nyújtani tud számukra. Szerencsésnek
mondhatjuk magunkat abból a szempontból, hogy
a Velencei-tó környékén élünk, hiszen igen gazdag
e környék élővilága, mind növények, mind állatok
szempontjából is. Mini-kicsi csoportosok lévén
sajnos nem tudunk hosszabb sétára indulni a tó
környékére, ám ez cseppet sem szomorít el minket, inkább igyekszünk felkutatni az óvoda környéki
kincses rejtekeket. Ilyenek például a közeli utcákban
található növények, állatok, valamint a játszótér és
az azon túl folydogáló kispatak is.
Maci csoport óvodapedagógusai

Madáreleség készítése

SZEMBEKÖTŐS
Óvónőnek lenni számunkra a mai napig álommunka.
Azt a hatalmas mennyiségű szeretetet, vidámságot,
impulzivitást, ami a gyerekekből folyamatosan árad
irányunkba minden nap, nem kapnánk meg sehol
máshol, meggyőződésünk szerint. Nap, mint nap látjuk, ahogyan fejlődnek, majd új élményeket nyújtunk
nekik, megismertetjük velük a világot… nagyon jó
érzés!
A szülők és az óvónénik kapcsolatának minősége
óriási mértékben meghatározza a kicsi gyerekek
mindennapos óvodai életét, ahol kiegyensúlyozott,
nyugodt légkörben a legoptimálisabb a fejlesztésük,
a fejlődésük. Csoportunkban eddig is a nyílt, közvetlen kommunikáció volt jellemző a szülők, illetve az
óvónénik irányából is, de véleményünk szerint ezen
a héten a szülők megmutatták nekünk, hogy milyen
érzés, amikor a szülői gárda ráhangolódik az adott

témahét elemzésére, és mindenki segíti a gyermekek
fejlesztését, élményszerűbbé téve a délelőttjeinket.
Az adott hét az ÉRZÉKSZERVEK hete volt. Eddig is
sokszor érdeklődtek az anyukák, apukák, hogy miben
segíthetnek, de most minden eddiginél hathatósabb
segítséget kaptunk.
Hétfőtől kezdve érkeztek a különleges gyümölcsök,
zöldségek, fűszernövények, csírák, kásák illatminták.
Ismerős, és új ízek, illatok kerültek játékba nap mint
nap, a tárház a szülői csapat jóvoltából kifogyhatatlan
volt ezen a héten. A gyerekek pedig buzgón, szívesen
kóstoltak, szagoltak meg mindent. Játékainkról, az
élményeikről meséljenek a képek.
Nekünk óvónéniknek pedig nem marad más hátra,
mint megköszönni a folyamatos,, élő” szülő-óvónő
kapcsolatot, a sok segítő kezet, amely körülvesz ben-

nünket láthatatlanul a mindennapjainkban a gyermekeink nevelése közben.
Katica csoport
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CSENGŐSZÓ…
A gyermekek életében ugyanolyan fontos változás az
iskolába lépés, mint amilyen az első óvodába indulás, szülőktől való elválás pillanata. A szülőkkel együtt
olyan módszereket, elvárásokat alkalmazunk, amelyek megkönnyítik a gyermekek alkalmazkodását a
megváltozott körülményekhez, amelyek az iskolában
rájuk várnak. Úgy ismertetjük meg a gyermekeket az
új környezetükkel, hogy közben érzelmi bázist találjanak bennünk, óvodapedagógusokban. Az iskolába
lépéssel és egy másfajta életritmus veszi kezdetét.
A pedagógusok mellett a szülők is nagy segítségre
lehetnek a gyermekek számára. A támogató, segítő, otthoni közeg könnyebbé teszi az átmenetet az
óvodából az iskolába. Az iskolára való felkészülés,
felkészítés, egy olyan folyamat, melynek eredményeként kialakul a feladattudat, feladattartás, önállóság, a
szociális érettség. Ekkor iskolaérettségről beszélünk.

Az iskolába készülő gyermekek jellemzői:
Testi feltételek:
• A testsúly jó, ha eléri a 20 kg-ot, a testmagasság
a 110-120-cm-t.
• Fizikai és egészségi állapota megfelelő.
Értelmi, képességbeli követelmények
• Beszéde tiszta, folyamatosan, gazdag szókinccsel,
nyelvtanilag helyesen fejezi ki magát.
• Képes rövid- és hosszútávon is emlékezni látott és
hallott dolgokra egyaránt.
• Jól tájékozódik térben és síkban, ismeri az irányokat.
Lelki tényezők
• Szeretne iskolába járni, várja, készül rá, eljátssza,
beszél róla.

• Képes alkalmazkodni a szabályokhoz.
• Igénye van a közösségre, és képes is beilleszkedni,
barátságokat teremteni.
• Kudarctűrés. Elfogadja, hogy a sikertelenség nem
tragédia, hibázni nem gond, tovább próbálkozik.
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés
és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az
iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A
gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában,
az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás
az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a
fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Méhecske csoport óvodapedagógusai

ISKOLAI HÍREK
ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
AZ ISKOLÁBAN
„Minden áru elfogyott, csak a jókedv nem kopott”
2018. december 12-én iskolánkban megnyitotta kapuit az első adventi jótékonysági vásár. Három napig
tartó csodát terveztünk, de a hatása még mindig tart!
A szülői kezdeményezés az új iskolai játszótér létrejöttét támogatta, a már sikerrel lezajlott jótékonysági
bállal együtt – álmodni sem mertük volna, hogy ilyen
eredménnyel.
Rengeteg segítőnk akadt: diákok, szülők, pedagógusok együtt készítették elő és valósították meg a
programot. A rengeteg összegyűlt portéka pedig szin-
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te már kínálta önmagát, és a vásár három napja alatt
komoly összeg gyűlt össze a játszótérre.
A főként a szülők által készített ajándéktárgyak rendkívüli kreativitásról tettek tanúbizonyságot. Az egyszerűbb kis mécsesektől a grincsfán keresztül az óriás
pohárhóemberig számtalan szép és ötletes áru talált
gazdára. Ilyen volt még a rénszarvasos orrmelegítő, a légies horgolású csipkeangyalka, a karácsonyi
óriásmanó vagy a papírfonott figurák, koszorúk és
kosarak, és még persze sok minden más.

A vásári kavalkádot színes programok tarkították –
kézműves-foglalkozás, karácsonyi mesefilmvetítések
és közös karácsonyi éneklés. Az utolsó napon kiváló
konyhánk felajánlásaként sütemény és meleg tea
biztosította a jó hangulatot.
Bízunk benne, hogy a rendezvény hagyományt teremt, és a jövőben még rengeteg céljához tudja
hozzásegíteni az iskolát.
Szabados Tímea
tanító

ERZSÉBET KARÁCSONYI KONCERT AZ
ARÉNÁBAN
Erzsébet-karácsony 2018-ban a Családok éve program keretében valósult meg, amelynek köszönhetően sok ezer gyermek ünnepelhetett közösen a Papp
László Budapest Sportarénában. Iskolánkból 55 felső
tagozatos diák lehetett részese a koncertnek, sikeres
pályázatnak köszönhetően. A gyerekeket ajándékkal
és vacsoracsomaggal várták. A programra többszörös túljelentkezés volt, ezért azon gyermekeknek, akik

részt vettek a pályázatban, de sajnos nem nyertek, az
alapítvány ajándékcsomagot küldött.
A kétórás műsor komoly és könnyűzenei előadásokat, meghitt pillanatokat és tartalmas időtöltést kínált
a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Fellépett a Parno
Graszt, a Bolyki Brothers, a Gryllus család, a Vujicsics
Együttes és a Zsuráfszky család, továbbá színpadra
lépett a 200 éves Eötvös Cirkuszt működtető dinasz-

tia tagjai, a Kelemen és a Bogányi család, majd Király
Linda és Király Viktor és a Boban Markovic Orkestar teremtett fergeteges hangulatot az Arénában. A
koncert fináléjában a Cantemus Kóruscsalád az est
folyamán fellépő művészekkel és a közönséggel közösen is énekelt.
Szigeti-Kiss Zsuzsa
tanító

EGYHÁZI HÍREK
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
A kápolnásnyéki keresztyén egyházak és felekezetek együtt imádkoznak a héten. Ezekre a rendkívüli alkalmakra sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket. Január 30án, szerdán 17 órára a Kápolnásnyéki Református Templom Imaházába, ahol főtisztelendő Rétsei Norbert Kápolnásnyék-Velencei-i plébános vezeti az imádságos
alkalmat. Valamint február 1-én, pénteken szintén 17 órára a Kápolnásnyéki Római Katolikus Templomba, ahol Burján Zsolt református lelkész szolgál.
A közös imádság ereje által hisszük, hogy közösségeink megújulnak, és be tudják tölteni azt a feladatot, szerepet, amit a Mindenható szánt nekik a falunk életében.
További részletekért érdeklődni lehet a gyülekezetek hivatalos vezetőinél.
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EGYHÁZ
ADOMÁNYGYŰJTÉS
Szeretettel meghívjuk Önt 2019. február 15-re este 18 órára a kápolnásnyéki református templomunkba
jótékonysági koncertre.
A koncerten adományokat gyűjtünk egy 8 éves kápolnásnyéki kisfiúnak, aki születésétől fogva I-típusú
cukorbetegségben szenved. Most lehetősége van, hogy egy olyan gépet kapjon, amelynek segítségével
könnyebb lehet az élete. Ha módja van rá, kérjük lehetőségei szerint támogassa őt. A gyűjtést a Kápolnásnyéki
Református Egyházközség szervezi. Támogatni lehet személyes megjelenésével, a templomi alkalmunkon
perselyadománnyal, a gyülekezet pénztárosánál közvetlen befizetéssel (elérhetőség: Borbély Brigitta, telefon:
06202768919), vagy átutalással a gyülekezet bankszámlaszámlájára.
(Adatok: Kápolnásnyéki Református Egyházközség, bankszámlaszám: 57800064-10007761, pénzintézet:
B3 TAKARÉK Szövetkezet, megjegyzés rovatba: I-típusú cukorbetegség).
Előre is megköszönjük támogató szándékukat.
Életükre és családjukra Isten áldását kéri az egyházközség!

KÖZHASZNÚ
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a lakossági érdekek eredményesebb képviselete és a hatékonyabb információ áramlás érdekében
felosztották egymás közt a település utcáit, így a településen élő minden polgár tudni fogja, hogy problémájával, ötletével melyik képviselőt keresheti meg.
Farkas Károly
06 70/9775675

Kupi László
06 70/3823443

Kovács Gábor
06 70/3823077

Szabó József
06 70/9775685

Vurczinger Zsuzsanna
06 70/4561566

Ballér István
06 20/9831187

Mátyás Király

Rózsa

Fő u. 1.-76.

Dózsa

Szent Gellért tér

Ady

Kutas sor

Ibolya

Vándor

Vörösmarty

Vízmű

Bogyó köz

Kutas köz

Bartók

Kazinczy

Bethlen G.

Fő u. 99.-152.

Ercsi

Szent István

Gárdonyi

Deák F.

Balassa

Mikszáth

Petőfi

Táncsics M.

Tó

Széchenyi

Szép Ilonka

Jókai

Ipar

Arany J.

Iskola

Géza

Kiss

Móra F.

Fő u. 49.

Hunyadi

Antall J.

József A.

Tó

Olaj-telep

Fő u. 78.-98.

Szent László

Bem

Németh L.

Semmelweis tér

Ország

Vasvári

Erzsébet

Bajcsy-Zs.

Pettend

Tulipán

Lehel

Bágyom

Szegfű

Kossuth

Ravasz L.

Szív

Liliom

Tompa M.
Rákóczi
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Székhelye:
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám:
22/574-100, 574-101
Fax: 22/368-018
Podhorszki István polgármester
574-100/114, 70/3823748
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
574-100/115, 70/9530786
Titkárság:
Németh Ildikó önkormányzati referens
574-100/111, 70/3801089
Testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvezése (Kápolnásnyék, Nadap,
Vereb) önkormányzati ingatlanok bérletével kapcsolatos feladatok.
Igazgatási Iroda:
Dr. Kiszler Judit aljegyző
574-100/118, 70/4274977
Testületi és bizottsági ülések előkészítése, birtokvédelem, állatvédelmi
hatósági ügyek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés.

Oroszlán Tünde igazgatási ügyintéző
574-100/112
Iktatás, hirdetményekkel kapcsolatos
feladatok, méhészettel kapcsolatos
feladatok, szociális étkeztetés, Bursa
Hungarica pályázati feladatok.
Wágner Lili igazgatási ügyintéző
574-100/112, 70/9530779
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói körbe tartozók igazolása, kereskedelmi és ipari igazgatás, talált tárgyak,
gépjármű telephely igazolások.
Nagyné Támis Orsolya anyakönyvvezető/igazgatási ügyintéző
574-100/ 117, 70/6845857
Anyakönyvezés, állampolgársággal,
személyi adat-és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek, családi jogállás
rendezése, névváltoztatással kapcsolatos ügyek, szálláshely szolgáltatás
Törjék Zoltán műszaki ügyintéző
574-100/118, 70/6845856
Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői
és tulajdonosi hozzájárulások kiadása,
fakivágások és kútfúrások engedélye-

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:

Péntek: 7.30 – 11.30 Iskolafogászat
11.00 – 15.00

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

Védőnő: Szita Ildikó és Gelencsér
Zoltánné
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

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		

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

zése, növényvédelemmel és település
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
pénzügyi irodavezető
574-100/113, 70/9775678
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos ügyek, gazdálkodás
Csurgó Mária pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530772
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530776
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás
Bognár Dalma pénzügyi ügyintéző
574-100/113,		
Személyügyi, munkaügyi feladatok
ellátása, költségvetéssel kapcsolatos
adatszolgáltatás,
Istvánovits Renáta pénzügyi ügyintéző
574-100/113
Számlák analitikus nyilvántartásával,
civil szervezetek elszámolásával kap-

Körzeti megbízott:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra: Minden hónap második
hétfője 16.00 – 17.00
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület
Elnök: 06-30-621-3262
Járőr: 06-30-621-3272
Bankszámlaszám:
B3 tak.szöv: 73602048-10241600
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (intézményfenntartó társulás)
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22 470 288,
Fax: 22 589 157
e-mail: human01@freemail.hu
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: 06/40/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on ügyfélszolgálat
(ügyintézés csak személyesen,
telefonon nem elérhető)
Ügyfélfogadás:
Kedd 13.00 – 18.00
Csütörtök 8.00 – 12.00

csolatos feladatok, pénztár
Kerkuskáné Bőhm Ágnes
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
574-100/119, 70/9530774
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása.
adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
hatósági bizonyítványok kiadása.
Domakné Róth Anikó
adóügyi ügyintéző (Nadap, Vereb)
574-100/119, 70/6845853
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 utca 31. fszt. 4.):
Hétfő: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 17:00
Szerda: 9:00 – 12:00 és 13:00 15:00
Péntek: 9:00 - 12:00

Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111vagy 70/6845856
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Hazai Kommunális Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
Dabasi-Halász kastély
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc
utca 10.
Tel.: 36-21-292-0471
E-mail: info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség
bejelentés, információ:
06-70/4150106
Engedély szám:
MŰV.MIN.B/PHV/1016/1992
Felelős Kiadó:
Podhorszki István polgármester
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HUMÁN CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Cím: 2481 Velence, Zárt utca 2. Tel /Fax: 22- 470- 288 Email: human01@freemail.hu Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családsegítő 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: 22/589-157 Mobil: 06/30 9151895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157 Mobil: 06/30 9151895

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE
VENNI. TEL:470-288
A tanácsadás ingyenes! 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

JOGI TANÁCSADÁS:
JOGI TANÁCSADÁST CSAK ELŐZETES,
(havonta egy alkalom)

Horváth Zsuzsanna
családgondozó

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden pénteken 9.15-10.00 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.

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán – kistermelő 2475 Kápolnásnyék, Ady utca 53.
Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!
Füstölt csont 700.Első csülök 1200.Hátsó csülök 1400.Füstölt császárvég 1400.Kenyér szalonna 1400.Kolozsvári szalonna 2100.Darabolt comb 2300.Darabolt lapocka 2300.Felsál sonka 2500.Angol szalonna 2500.Füstölt tarja 2500.Füstölt kolbász 2000.10

Fehér szalámi 2200.Paprikás szalámi 2200.Mangalica sonka 2500.Mangalica lapocka 2500.Mangalica szalonna 2200.Mangalica kolbász 2500.Toros csomag 1400.Sütő kolbász 1400.Disznósajt 1700.Töpörtyű 2400.Zsír 700.- + doboz

Ilyen ellátások például az ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és az aktív korúak ellátása.
Az ügysegéd elérhetőségei:
e-mail: horpacsine.krecs.erzsebet@fejer.gov.hu

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
GÁRDONY RENDÉSZETI
OSZTÁLY

2483 Gárdony, Szabadság u. 40., Tel./fax: 22/472-062 IRM-tel./fax: 22/2466,
E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu
Kápolnásnyék Körzeti Megbízott Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
2019. 02. 11. 16:00 - 17:00
Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKHÁZ
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Tel.: 70/382-3054
Nyitva: március 15. –november 30. Kedd –Vasárnap 10.00–18.00
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ANTENNA, -RIASZTÓ,
-VILLANY
 ANTENNA szerelése, javítás
(hivatalos ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u. 28.)
-„UPC DIRECT”
Bárhol az országban elérhető tányéros tévé,
-„MinDig TV”
ingyenes és extra digitális földi televíziós szolgáltatás,
 VILLANYSZERELÉS és
mérőhelyi munkák
VILLANYÓRA HELYEK
-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások,
-Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése,
 RIASZTÓSZERELÉS és VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ
rendszerek..stb
Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63
Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15
www.gergelysat.hu

KÁPOLNÁSNYÉKI KISBÍRÓ · Felelős kiadó: Alphapress Nyomda www.alphapress.hu
· Megjelenik 1660 példányban · A szerkesztőség címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

