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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület 2019. május 27-ei soros ülésén
módosította az Önkormányzat és intézményei 2018.
évi költségvetési rendeletét, így a bevételi és kiadási
főösszeg 957.769.506 Ft-ra módosult, majd elfogadta
az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet. Döntött a
2018. évi pénzmaradvány felhasználásáról és elfogadta
a Vincent Auditor Kft. 2018. évi összefoglaló jelentését
az Önkormányzatnál folytatott belső ellenőrzésről. Ezt
követően a képviselők jóváhagyták a Humán Családés Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi gyermekvédelmi
beszámolóját, az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést és a Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás 2018. évi működéséről
szóló beszámolót. Ezt követően került sor a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló, mérleg, valamint a
2019. évi üzleti terv elfogadására. A Képviselő-testület
a közvilágítás korszerűsítési projekt végrehajtásához
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiválasztotta a nyertes közbeszerzési tanácsadó céget, a
Derzsényi Ügyvédi Irodát, ajánlatuk nettó 450 000 Ft
volt. Dr. Szalai Lídia házi gyermekorvos feladatellátási
szerződését is módosították a képviselők, majd Kaszab
Zita Művelődési Ház bérletére vonatkozó kérelméről
döntöttek. 15.000.000,- Ft összegű fejlesztési támogatás igénylésére vonatkozó döntés is született az ülésen, mely szerint a Bem utca járdafelújítására, valamint
a Vasvári utca útfelújítására igényel az önkormányzat
pályázati forrást, a megvalósításhoz szükséges önerőre,
9.759.405.-Ft összegre az önkormányzat 2019. évi
tartaléka terhére biztosít fedezetet. A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány kérésére a Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Halász-kastély parkjában lévő közéleti emlékfalon Bory Jenő emléktáblája elhelyezésre kerüljön.
Módosították a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Alapító
Okiratát a csoportszámok és a férőhely vonatkozásában,
és elfogadták a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018.
évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolót. A
képviselők elfogadták Madár Csaba tervező ajánlatát a
Kenessey utca vízvezeték hálózatbővítés vízjogi létesítési
engedélyezési és kiviteli tervek készítésére nettó 275
000 Ft összegért. A Képviselő-testület visszautasította az
Önkormányzat tulajdonát képező, Kápolnásnyék 7/5 és
9 hrsz-ú ingatlanra bejelentett vételi szándékot. A Képviselők a korábbiakban döntöttek a közvilágítás fejlesztési
projekt megvalósításáról, és további traktor munkagépek
beszerzéséről, mivel mindkét projekt a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért a beszerzéseket fel kell tüntetni az éves közbeszerzési tervben is,
melyet ennek megfelelően módosítani kellett. Képviselő-testülete elfogadta a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét
és eredmény kimutatását. A „Kápolnásnyék - Pázmánd
között kialakítandó kerékpárút” projekt megvalósításához az önkormányzat bruttó 2 000 522,- Ft projekten
kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosít, mivel a
lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján költségnövekmény igénylése vált szükségessé.
2019. június 24-ei rendkívüli ülésén a Képviselő-testület

elfogadta a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
szóló önkormányzati rendelet, melynek lényege, hogy
a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetményalapja 50.000.-Ft lett. A
Képviselők jóváhagyták Turbók János egyéni vállalkozóval, az agárdi Popstrand főrendezőjével kötött megállapodást, így a kápolnásnyéki lakcímmel rendelkezők
50%-os kedvezménnyel vehetnek belépőjegyet a rendezvényekre. Képviselő-testületet döntött a településrendezési eszközök, építési szabályzat módosításával
kapcsolatos vélemények elfogadásáról, a partnerségi
folyamat lezárásáról, és a tervezet záró véleményezési
eljárásra történő megküldéséről. A Képviselő-testülete
Podhorszki István polgármester részére 2018. január
1. és 2019.május 27. között végzett munkájának értékelése alapján bruttó 3 havi illetményének megfelelő,
azaz bruttó 1.645.200,- Ft összegű jutalmat állapított
meg. A Magyar Vagyonkezelő Zrt. felhívása alapján a
képviselők előzetes szándéknyilatkozatban döntöttek
a Vörösmarty Mihály Emlékház ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről. Ezt
követően elfogadták az Önkormányzat és a Kortárs
Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány között létrejövő
közszolgáltatási szerződést, melynek anyagi vonzata
nincs, viszont a társulat évente több előadást is tart a
településen. Módosításra került a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása, és elfogadták Pázmánd Község Önkormányzatával kötendő, a védőnői helyettesítésről szóló
megállapodást. A Képviselők támogatták a Lehel utca
átmenő forgalmának mérséklésére vonatkozó lakossági
kérelmet, így a Lehel utca 7. szám előtti útszakaszon
fekvőrendőr kerül elhelyezésre. Elfogadták a Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár beszámolóját a könyvtárellátási
szolgáltató rendszerről. melynek keretében a községi
könyvtár is működik. Döntés született a 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat benyújtásáról. A Képviselők a kápolnásnyéki Iskolai Főzőkonyha
felújítására bruttó 931.456,-Ft fedezetet biztosítottak
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének szabad
tartaléka terhére, és a munka elvégzésével a Káp-Nyék
Ökobau Kft-t bízták meg.
A Képviselő-testület 2019. július 5-ei rendkívüli ülésén
döntött a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
című” TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról (előző pályázatunk parkoló pályára
került forráshiány miatt), így nyertes pályázat esetén a
településen megvalósulhatna egy 4 csoportos, 48 férőhellyel rendelkező bölcsőde, melyre nagy igény lenne
a lakosság körében.
A Képviselő-testület 2019. július 15-ei rendkívüli ülésén
jóváhagyta a „Közvilágítás korszerűsítés” és a „Kápolnásnyék részére további munkagépek beszerzése” megvalósítandó projektek közbeszerzési dokumentációját.
A Képviselők az idei évben is döntöttek a szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatát benyújtásáról
200 m3 keménylombos fafajta igénylésére vonatkozóan. A pályázathoz szükséges önrészt, valamint a szállítás
összegének költségére (254.000.-Ft +1.000.000.Ft) az Önkormányzat 2019. évi költségvetési tartaléka
terhére biztosítanak fedezetet. A Bem utcai lakosok
kérésére a Bem utca átmenő forgalmának mérséklésére sebességcsökkentő bordák kihelyezéséről döntött

a Képviselő-testület, melyre bruttó 445.541.-Ft fedezetet biztosít. Ezt követően döntöttek a téli rezsicsökkentés keretében biztosítandó egyszeri 12.000 forintos
természetbeni támogatás biztosításáról (110 háztartás
részére), melynek keretében az önkormányzat szerződést kötött Heiden Ferenc vállalkozóval (a tűzifa és szén
biztosítására) és az Ország Kft-vel (gázpalack biztosításra). A Képviselő-testület az idei évben is 100.000,- Ft
egyszeri támogatást biztosít 40 kárpátaljai diák és kísérői
részére - Bicske Város Önkormányzata által szervezett –
nyári táboroztatáshoz. A képviselők bruttó 1.893.110.Ft fedezetet biztosítanak a Fő utcai játszótér asztalitenisz
pályájának kialakítására és a Nyugdíjas klub épületéhez
vezető járda felújítására. A Képviselő-testület kötelező
feladatának ellátása érdekében a bölcsődei ellátás biztosítására 2019. augusztus 1. napjától 2020. augusztus
31. napjáig tartó időtartamra ellátási szerződést kötött
a székesfehérvári Mákvirág Virágai Gyermekellátási és
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.
2019. augusztus 16-ai rendkívüli ülésén a Képviselő-testület módosította a Helyi Építési Szabályzatról
szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendeletet,
melynek lényege, hogy kialakult egy új építési övezet,
a Vt-1*, mely építési övezet építési telkein legfeljebb
10 lakó rendeltetési egység helyezhető el. A képviselők
módosították a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
3/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletet, melynek első
melléklete tartalmazza az óvodai és iskolai étkeztetésért fizetendő térítési díjakat, melyek 2019. szeptember
1-től emelkednek. Módosításra került az Önkormányzat
és Kupi Lászlóné vállalkozó közötti, a gyermekétkeztetés biztosítására és az iskolakonyha bérletére vonatkozó szerződés, mely szerint a szolgáltató 2020. június
15-ig biztosítja a szolgáltatást. A Képviselő-testület
módosította a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról szóló 107/2019.(VII.5.) határozatát a beruházás összegére vonatkozóan (bruttó
371.238.241.-Ft), valamint a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
előterjesztést is elfogadta. Ezt követően jóváhagyták
Kápolnásnyék Község 2019-2023 évekre vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Képviselő-testület
100.000.-Ft egyszeri támogatást biztosított a Velencei
Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek beszerzéséhez. Döntés született arról, hogy 2019. szeptember
1. napjától a Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy
Szita Ildikó és Gelencsér Zoltánné kápolnásnyéki védőnők más településen védőnői feladatokat lássanak el
helyettesítéssel. A Képviselők megválasztották a Helyi
Választási Bizottság tagjait:
Tagok:
Vass János 2475 Kápolnásnyék, Ibolya utca 2.
Cselkó Béla 2475 Kápolnásnyék, Táncsics Mihály
utca 4/A.
Szabó Ferenc 2475 Kápolnásnyék, Erzsébet utca 10/A.
Póttagok:
Szlávik János 2475 Kápolnásnyék, Erzsébet utca 5.
Dr. Vöcsey Rita 2475 Kápolnásnyék Dózsa utca 27/B.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Magyar Falu
Program keretében” Óvodafejlesztés” című alprogramra pályázatot nyújt be a Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda bővítésére vonatkozó pályázati kiírás 2.1.1
pontjában meghatározott „Működő óvoda bővítése férőhelybővítéssel” önállóan támogatható tevékenységre
100.000.000,- Ft, és a 2.1.2. pontban meghatározott
eszközbeszerzés támogatására 5.000.000.-Ft támogatási összegre. Nyertes pályázat esetén 2 csoporttal
tudnánk bővíteni meglévő óvodánkat, így minden óvo-

dáskorú gyermek óvodai elhelyezése megoldódna. A
„Kápolnásnyék közvilágításának korszerűsítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, nyertes
ajánlattevőnek az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaságot (1134 Budapest Váci Út 17.)
hirdette ki a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület következő soros ülésére 2019.
szeptember 23-án, hétfőn 17.00 órától kerül sor, melyre a továbbiakban is várjuk a lakosságot.

Tájékoztatni szeretném azokat a szülőket, akiknek gyermeke férőhely hiányában nem nyert óvodai elhelyezést,
valamint azokat, akik bölcsődei ellátást szeretnének
igénybe venni, hogy a Képviselő-testület a továbbiakban is támogatja azokat a szülői kezdeményezéseket,
melyek az önkormányzat és valamely magánbölcsőde
közötti ellátási szerződés megkötésére irányulnak.
Podhorszki István
polgármester

MEGALAKULT
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülésén
megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot. Augusztus
22-én pedig már a Helyi Választási Bizottság alakuló
ülésére, tagjainak eskütételére, tisztségviselőinek megválasztására, valamint a jelöltek nyilvántartásba vételével
kapcsolatos legfontosabb feladatok egyeztetésére is sor
kerül.
A Helyi Választási Bizottság tagjaiként Vass János, Cselkó Béla, Szabó Ferenc, póttagjaiként dr. Vöcsey Rita és
Szlávik István segítik a 2019. évi őszi önkormányzati
választás lebonyolítását.
A Helyi Választási Bizottság tagjai Podhorszki István polgármester előtt tesznek fogadalmat.

A jelöltek 2019. augusztus 24-től 2019. szeptember
9-ig gyűjthetik és adhatják le ajánlásaikat a Helyi Választási Irodában.
Az ajánlóívek ellenőrzése a Helyi Választási Iroda feladata, a jelöltek nyilvántartásba vétele azonban már a Helyi
Választási Bizottság hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés
legfontosabb szempontja, hogy az aláíró beazonosítható
és kápolnásnyéki lakos legyen. Egy választópolgár több
személyt is jelölhet, egy fő szabály van, hogy egy jelöltet
többször ugyanaz az ember nem ajánlhat.
A választási bizottság tagjainak száma bővülni fog, a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait legkésőbb 2019. október 4-én 16 óráig
jelenthetik be a jelölőszervezetek és az egyéni jelöltek.

A Kápolnásnyéki Helyi Választási Iroda vezetője: Szabóné Ánosi Ildikó, helyettese: Dr. Kiszler Judit.
A Kápolnásnyéki Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., telefon:
22/574-100, 70/9530786, 70/4274977, e-mail:
jegyzo@kapolnasnyek.hu., nepesseg@kapolnasnyek.hu.
A Kápolnásnyéki Helyi Választási Bizottság elérhetősége:
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
További információk:
www.kapolnasnyek.hu/okormanyzat/valasztasok,
www.valasztas.hu.
Szabóné Ánosi Ildikó
Kápolnásnyéki Választási Iroda Vezetője

KÁPOLNÁSNYÉKI
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2475 KÁPOLNÁSNYÉK, FŐ UTCA 28. I IKTATÓSZÁM: K/2782/2019
A KÁPOLNÁSNYÉKI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK1/2019. (VIII.08.) SZÁMÚ KÖZLEMÉNYE
A Kápolnásnyéki Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
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§ (1) és (3) bekezdése a) pontja alapján az alábbi
KÖZLEMÉNYT adom ki:
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán a polgármesterjelölt
állításához szükséges ajánlások száma Kápolnás-

nyék településen: 96.
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges
ajánlások száma Kápolnásnyék településen: 32.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig
kell a Kápolnásnyéki Helyi Választási Bizottsághoz
(2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) bejelenteni.
A kifogás tárgyi illetékmentes.
INDOKLÁS
A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás
jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja
meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló
19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése
szerint 2019. augusztus 8-án.
A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást

megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM
rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019.
augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.
A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a
szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi
képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján
polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább
3%-a jelöltnek ajánlott.
A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási
Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást
Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai
szerint, Kápolnásnyék község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 3167 volt, melynek 1

%-a felfelé kerekítve 32, míg 3 %-a felfelé kerekítve 96.
A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás
jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást
megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság
vesz nyilvántartásba.
Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre
figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a
közlemény kiadásának napján – a Kápolnásnyék Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés
és a www.kapolnasnyek.hu internetes oldalon történő
megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdés 1. pontján alapul.
Kápolnásnyék, 2019. augusztus 8.
Szabóné Ánosi Ildikó
Kápolnásnyéki Választási Iroda Vezetője

TÁJÉKOZTATÓ
INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSSEL
KAPCSOLATBAN
Tájékoztatjuk, hogy az étkezési térítési díj beszedésével
kapcsolatos feladatokat 2019. április 01-től Kápolnásnyék Község Önkormányzata látja el. A térítési díj a
megszokott módon az adott hónapban kerül befizetésre,
de az adott hónap lemondásait, csak a következő hónap
előírásaiból tudjuk levonni (jóváírni).
Fizetési lehetőségek:
- készpénzben az előre meghatározott napokon az iskola étkezőjében
(Étkezési utalványt, egyéb pénzhelyettesítő eszközt nem
áll módunkban elfogadni.)
- átutalással Kápolnásnyék Község Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 1173608215364500-00000000 számlaszámára (közleményben kérjük feltüntetni a gyermek nevét és osztályát/
csoportját)
- igény esetén csekken (készpénz-átutalási megbízáson)
- készpénzben az Önkormányzat Pénzügyi Irodájában
(munkanapon 8.00-14.00 óráig, kivétel pénteken
8.00-12.00 óráig)
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 31.

Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyekben az alábbi
elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:
- személyesen a Kápolnásnyéki Önkormányzat
Pénzügyi Irodájában
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 31.
- e-mail-en: szamlazas@kapolnasnyek.hu
- telefonon: +36 30 151 5642 vagy 22/574100/113-as mellék
Az étkezés lemondása továbbra is a megszokott
módon történik (az iskolakonyha telefonszámán:
22/368-266). Betegség vagy egyéb ok miatti
hiányzásokat reggel 8.00 óráig kérjük jelezni. A
hiányzást ingyenesen étkezőknél is kérjük jelezni!
Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata a gyermekeknek, tanulóknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény szerint étkezési lehetőséget biztosít, a
szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles.
Az étkezési térítési díjakat Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni

szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Az aktuális étkezési térítési díjakat tartalmazó tájékoztatás megtalálható az önkormányzat honlapján, illetve az
oktatás-nevelési intézményekben kifüggesztésre kerül.
www.kapolnasnyek.hu
A térítési díjakat az adott hónapnak megfelelő étkezési
napok alapján számoljuk ki. Ezekbe az étkezési napokba nem kerülnek beszámításra az iskolai szünetek és
az ünnepnapok (tanítás/nevelés nélküli munkanapok
sem, kivétel, aki ügyeletet kér és előre jelzi). A díjakról
lehet előzetesen érdeklődni telefonon, e-mail-en. Szülői
kérésre elektronikus formában tájékoztatást küldünk az
adott hónap térítési díjáról.
Az étkezési igények megállapításához mindenkinek egy igénylő lapot kell kitölteni. Az óvodában
ezt a szülői értekezlet alkalmával lehet megtenni
majd (augusztus végén vagy szeptember elején),
míg az iskolában a tanévnyitó ünnepélyt követően
(2019. szeptember 2-án, hétfőn 7.30 után).
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Az étkezési térítési díjak összege
2019. szeptember 1-től
Ft/adag (bruttó)
Óvoda Iskola Iskola Gimnázium
1-4.
5-8
osztály osztály
Tízórai
115
120
125
Ebéd
350
375
380
400
Uzsonna
115
120
125
Háromszori
580
615
630
étkezés
Az igénylőlapokat a helyszínen kiosztjuk, de előzetesen az önkormányzat honlapjáról is le lehet
tölteni.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/b §-a alapján ingyenesen vagy az intézményi térítési díj 50%-os normatív
kedvezményével történik az intézményi gyermekétkeztetés.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról

és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint szükséges
benyújtani a térítési díjkedvezmény igénybevételéhez
szükséges igazolásokat.

intézmény vezetője által kiállított igazolás (328/2011.
(XII. 29.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint)

Az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez a következő igazolásokat kérjük kitölteni és
az önkormányzat részére eljuttatni:

- az önkormányzat által nyújtott térítési díj hozzájárulás
igénybevételéhez: határozat a térítési díj hozzájárulásról

- 3 vagy több gyermeket nevelő család esetén: NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a)–d)pontja
és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyomtatvány
- tartós betegség esetén: a magasabb összegű családi
pótlék megállapításáról szóló határozat másolata vagy
szakorvosi igazolás
- fogyatékosság esetén: a magasabb összegű családi
pótlék megállapításáról szóló határozat másolata vagy a
szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvélemény
- nevelésbe vétel esetén: a gondozási helyet biztosító

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén: a határozat másolata

Ezen igazolásokat minden tanév elején kérjük ismételten
benyújtani, mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A szülő felelőssége megfelelő időben
benyújtani az igazolásokat.
Az intézményben biztosított étkezési térítési díjak megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles.
A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket az önkormányzat megteszi (fizetési
felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása,
végrehajtás kérése…). A fentiek alapján az étkezési
díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés
igénybevételéből kizárásra kerül.
Kápolnásnyék, 2019. augusztus 01.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

KEDVES KÁPOLNÁSNYÉKI LAKOSSÁG!
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Örömmel jelenthetjük be, hogy az idei évben is megrendezésre kerül (a már hagyománnyá vált) „Szent Mihály
napi Ünnepség” rendezvényünk 2019. szeptember 2728 között. Az eseménynek ezúttal is a Vörösmarty Park
ad otthont.

az éjszaka. A szombati napon pedig a CSURGÓ ZENEKAR, a DESPERADO, az ABBA SHOW Janza Kata és
Siménfalvy Ágota előadásában, illetve BÓDI GUSZTI ÉS
MARGÓ szórakoztatják majd a közönséget, amit aztán
idén is Utcabál követ.

A pénteki napon a BIKINI együttes ad koncertet, majd
ezt követően RETRO DISCO keretein belül folytatódik

A koncertek mellett gyermekprogramokkal, főzőversennyel, focikupával és számos érdekes és színvona-

las programmal, lehetőséggel várunk minden kedves
érdeklődőt!
A részletes programterv hamarosan elérhető lesz a
településen elhelyezett plakátokon, valamint online a
közösségi média felületeken!
Üdvözlettel:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Meghívó

2019. SZEPTEMBER 14-RE
Nagy öröm számunkra, hogy településünk lakossága, közülük is a legifjabbak száma
évről-évre növekszik, ezen örömteli eseményt kívánjuk méltó módon megünnepelni.
Sok szeretettel várjuk a családokat 2019. szeptember 14-én (szombaton) 10.00 órától
a kápolnásnyéki Fő utcai játszótérre, ahol településünk legfiatalabbjait szeretnénk üdvözölni.
A tavalyi Szent Mihály nap óta születtet kápolnásnyéki gyermekeket és szüleiket
a „Születésfa” ültetésével egybekötött kis ünnepségen köszöntjük.
Megjelenésükre számítunk.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

GYERMEKNAP 2019.
A visszajelzések alapján újfent egy jó hangulatú, jól sikerült rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Már korán reggel nagy volt a sürgés-forgás a futballpályán, a
szervezők azon munkálkodtak, hogy minden elő legyen
készítve, mire megérkeznek településünk legifjabb lakói.
Az önkormányzat dolgozói és a képviselők közül néhányan pucolták a zöldségeket, a közmunkások pakolták
a padokat, reggel kilenc órára már minden a helyére
került.
10 órától a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat közreműködésével Mesetúrán vehettek részt
a gyerekek, melynek 5 különböző állomása volt. Az
állomásokon különböző feladatokat kellet teljesíteniük,
jutalmuk, csoki vagy cukorka volt. A túra lebonyolításában a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános

Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola közösségi szolgálatot teljesítő tanulói segítették és biztatták
a gyerekeket.
10:00-kor a 4 M Dance Company színvonalas táncbemutatóját láthattuk, hallhattuk.
10:30 –kor egy látványos taekwondo bemutató vette
kezdetét, amely kiválóan illeszkedett a gyermeknapi
programsorozatba.
Ezután következett Dudó bohóc műsora, aki lufikat hajtogatott a gyermekeknek.
Nagyon nagy népszerűségnek örvendett a kicsik között
a Tó-Vill Bt. által rendelkezésünkre bocsájtott 2 kosaras
autó, mely lehetővé tette, hogy madártávlatból is megcsodálhassák a focipályát és környékét.

A Napsugár Óvoda dolgozói arcfestéssel és csillámtetkók készítésével kedveskedtek településünk legfiatalabb
tagjainak.
A Barátság Klub különböző ügyességi játékokkal, a
Vörösmarty Nyugdíjas Klub pedig többféle finomsággal
lepték meg a gyermekeket.
11 órakor szirénázástól volt hangos a focipálya, hiszen
megérkezett a rendőr és a tűzoltóautó is, amiket a picik rögtön birtokba is vehettek, mert nagyon sok kisgyermek álma, hogy egyszer majd rendőr vagy tűzoltó
lehessen.
A gyermeknapi programsorozat szerves része volt az
ugrálóvár, (illetve a buborékfoci), melyet a rendezvény
ideje alatt korlátlanul használhattak a gyerekek.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

A programot tombolahúzás zárta, melyben rengeteg
nyereményért izgulhattak a legfiatalabbak. A díjak között voltak labdák, rengeteg plüss játék, a fődíjak pedig
egy Audi R8-as kis kocsi illetve egy kerékpár voltak
polgármester úr személyes felajánlása.
Éhes sem maradt senki az eseményen, hiszen a képvi-
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selők és az önkormányzat dolgozói gondoskodtak arról, hogy az üstökben elkészített gulyás nagyon ízletes
legyen.
Aki édességre vágyott, annak a kívánsága is teljesülhetett, hiszen ingyen fagylalt is volt polgármester úr
felajánlásának köszönhetően.

Minden gyermeknek kívánunk az Önkormányzat és a
Képviselő-testület tagjai nevében élményekben gazdag,
eseménydús és balesetmentes boldog nyarat!
Kovács Gábor a Kulturális Bizottság elnöke
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NÉPIES ÉS MESÉS CSALÁDI DÉLUTÁN
Augusztus 10-én népies játékokkal találkozhattak a falu
központjában járók, akik akár ki is próbálhatták, hogyan
játszottak eleink abban a korban, amikor a műanyagot még csak hírből sem ismerték. A népies és mesés
délután célja volt, hogy a rendezvényre kilátogatókhoz
közelebb hozzuk a népművészetet és a mesék világát.
A délutáni családi program során végig rendelkezésre
állt a gyerekek számára népi játékokból összeállított játszótér, valamint a kézműves foglalkozás a Művelődési
Házban, melyen sok kisgyerek ügyködött a szebbnél
szebb alkotásokon. A népi játszóteret sok gyerkőc és
felnőtt is kipróbálta, mindenki kíváncsian, nagy érdeklődéssel fedezte fel az újabb és újabb kihívást nyújtó
játékokat.
Három órakor került sor a mesés interaktív táncházra,
amelyen kicsik és nagyok egyaránt felfedezhették a
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mesék és a tánc világát. Az táncos, éneklős foglalkozás során megismerhettük többek között a magyar és
a moldvai folklór egyes népdalait és táncait, miközben
lépésről lépésre az Aranyszőrű bárány története bontakozott ki.
A táncházat egy mesepszichológia előadás követte,
melynek során a népmesék jelentősége is fókuszba
került, valamint az érdeklődő szülők megtudhatták, miért fontos és hogy milyen korban mit érdemes mesélni
a gyerekeknek.
Az előadás után következett egy erdélyi fiatalokból álló
néptáncegyüttes, a zetelaki Ezüstfenyő Néptánccsoport,
akik másfél órás énekes-táncos előadásukkal zárták a
programot. A fiatalok lelkes tánca, éneke és szívhez
szóló versmondása minden jelenlévőt megfogott. Az
előadás megerősítette a résztvevőkben, hogy kulturális

identitásunk megőrzése a határoktól függetlenül fontos
feladatunk.
A Népies és mesés családi délután az EFOP-1.5.2-16
kódszámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a
Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében,
a Kápolnásnyéki Önkormányzat és a Vektor Közösségi
Pont szervezésében valósult meg. A pályázat többek
között támogatja kulturális értékeink megőrzését, a
közösségi sportolás és ez egészséges életmód népszerűsítését is.
A programról részletesen a
www.vttnonprofit.hu/vektor weboldalon és a
www.facebook.com/vektorkozossegipont oldalon
lehet tájékozódni.
Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont

MEGEMLÉKEZÉS A 100 ESZTENDEJE
SZÜLETETT KRESZ MÁRIÁRÓL

A kápolnásnyéki katolikus templomban ünnepi megemlékező gyászmisét tartottak, ahol megjelentek a Kresz
Mária lánya Márkus Piroska, testvérének a gyermekei,
unokái és dédunokái. Eljöttek a Néprajzi Múzeumi egykori kollégái, volt tanítványai és a tisztelői. A székesfehérvári Szent István király Múzeumot dr. Lukács László és
Bányai Balázs múzeulógusok képviselték. A mise után
a résztvevők a kápolnásnyéki temetőben vettek részt
a felújított Kresz síremlék beszentelésén ahol a család
részéről több megemlékezés, a múzeum képviselői is
személyes és szakmai emlékeket elevenítettek fel. Az
önkormányzat részéről jelen volt Szabó József alpolgármester és Kupi László képviselő, aki megemlékezett a
Vörösmarty Emlékházat megmentő Kresz családról. Kik
voltak a család jelesebb tagjai?
Kresz Géza, Kresz Mária nagyapja 1846-ban született
1871-ben a pesti egyetemen szerzett orvosi diplomát.
Előbb kerületi orvosként, majd tisztiorvosként dolgozott
Budapesten. 1887. május 10-én az ő kezdeményezésére alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, melynek nagy szerepe a volt az 1892-es budapesti
kolerajárvány felszámolásában. Ugyanebben az évben

egy mentőmúzeum felállítását kezdeményezte. Az orvoslás mellett nagyon szeretett korcsolyázni, és javaslatára jött létre 1869-ben a Pesti Korcsolyázó Egylet.
1900. december 24-én munkássága elismeréseként,
nemesi címmel a szemlőhegyi előnevet kapta. Fiatalon,
54 évesen, 1901. április 10-én Budapesten, hunyt el.
Felesége Franz Elza, akitől a szintén Géza nevet viselő fia
is született 1882. június 11-én. Ifjabb Kresz Géza fiatalon kezdett hegedülni. Hubay Jenőnél tanult a budapesti
konzervatóriumban, 1900-ban végzett. Már fiatalon Európai és a világ más nagyvárosaiban jelentős zenei eseményeinek résztvevője volt. Berlinben ismerkedett meg
Norah Drewett angol származású zongoraművésznővel,
akit 1918-ban feleségül vett. Közös koncertsorozatok,
tanítás volt életük. Berlin után Torontóban, Kanadában,
az Egyesült Államokban éltek, Ezután ismét Európában
telepedtek le. Budapesten éltek, ahol 1935-től a Budapesti Zenede főigazgatója lett. Ezután, 1949-ben vis�szaköltöztek Kanadába, ahol 1959. október 2-án halt
meg Torontóban. A nyarakat, ha tehették, kápolnásnyéki
házukban töltötték, mely ma a Vörösmarty Emlékház,
akkor pedig a Kresz család kúriája volt.
100 esztendővel ezelőtt, 1919. június 4-én Berlinben
született meg lányuk Kresz Mária, akiről ma megemlékezünk, de ezekkel a családi előzményekkel is szerettem volna megismertetni Önöket. Kresz Mária német
nagyszüleitől, angol édesanyjától, magyar édesapjától
sokszínű tudatot örökölhetett, de a saját útját és önmegvalósítását, többek között Móricz Zsigmond útmutatása is adhatta, mikor 1942 nyarán a Kresz családnál
vendégeskedett és Vörösmarty emlékeket kutatott. Egy
életre szóló iránymutatást adott az akkor 23 éves fiatal
lánynak, hogy Neki Vörösmarty örökösének kell lennie,
s a magyarság életét kell tanulmányoznia, és a még
meglévő emlékeket a jövőnek megmenteni, és dokumentálni. A történelmet, régészetet és néprajzot tanulta,
s ezek szeretete határozta meg életét és munkásságát
a Fejér Megyei Múzeumtól a Néprajzi Múzeumig, ahol
46 éven keresztül dolgozott 1989-ben bekövetkező
haláláig. Munkássága nagyon jelentős volt a népi élet
bemutatása, a fazekasság, a kerámia művészet, ezen
belül is szűkebb pátriájának, a csákvári fazekasságnak megismertetése, a népviseletek feldolgozása és

a népművészet megismertetése, és könyvekben való
megörökítése. Publikációi, könyvei sokaságából a késői
kor megismerheti népi életünk és hagyományaink mára
eltűnt világát.
Sajnos családi élete nem alakult szerencsésen. Férjétől el kellett válnia, annak 1956-os szereplése miatt.
Gyermekei, leányai 1. Márkus Zsuzsanna 1953–ban
született, meghalt 1995-ben szintén a családi sírbolban
került eltemetésre, Az Ő gyermekei, unokái ma is élnek.
Ma élő gyermeke Márkus Piroska 1956-ban született és
ma Angliában él, s a mai megemlékezés megszervezését, valamint a szülői és a nagyszülői síremlék felújítását
is Ő vállalta. Kápolnásnyék község büszke a családra,
mert Ők mentették meg a mai Vörösmarty Emlékházat a
biztos pusztulástól azzal, hogy kikötötték: annak örökké
kell hirdetni a nagy költő nevét és munkásságát, helyet
adva a róla megemlékező kiállításnak. Vörösmartyval
együtt mi a Kresz család emlékét is ápolni szeretnénk.
Együtt nyugszanak itt: a 100 esztendeje született Kresz
Mária, aki 1989. szeptember 1-én hunyt el Budapesten,
Norah Drewett, Kresz Gézáné (Sutton, Anglia, 1882.
jún. 14. –Párizsban Duvernoy tanítványa. 1902–1914
között Franciaországban, Angliában, Németországban,
Svájcban, Hollandiában hangversenyezett. Az I. világháború alatt Berlinben élt. 1918-ban Kresz Géza felesége
lett, akivel számos szonátaestet rendezett. 1923–1935ben Torontóban (Kanada) élt, de közben 1930–1931
között Európában is hangversenyezett, többek között
Bp.-en. 1935-től Bp.-en élt és koncertezett. 1938–
1941-ben a Nemzeti Zenede tanára. 1947-től ismét
Torontóban működött, majd férje halála után 1959-ben
hazatért, és itt hunyt el Budapesten 1960. április 24-én.
Azt kérte gyermekeitől, hogy Kápolnásnyéki temetőben
temessék el a szintén angol édesanyjával Dreweth Samuelné (Sieverst Magnaával) együtt, mert az egykori
házukhoz, a mai Vörösmarty Emlékházhoz nagyon sok
kedves emlék fűzte, ahol nyaranta éltek és zenéltek maguk és a helyi barátaik kedvére.
Nyugodjanak békében!
Kápolnásnyék, 2019. június 4-én elhangzott megemlékezésem.
Kupi László helytörténeti kutató
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ÓVODAI HÍREK
OTTHONRÓL A CSIGA CSOPORTBA…
„VÁR SOK GYEREK

ÉS SOK JÁTÉK…
EZT MESÉLTÉK
ANYUKÁMÉK.
HOGYHA ÚGY LESZ,
AHOGY MONDTÁK,
SZERETEM MAJD AZ
ÓVODÁT.

”

(Mentovics Éva:
Milyen lehet az óvoda- részlet)

Hamarosan itt az ősz, egyre gyorsabban telnek a nyár utolsó
napjai. Szeptemberben újra sok kisgyermek lépi át az óvoda küszöbét. Vannak, akik már bátran, sokadszor és lesznek, akik kicsit
félénken, először. Mi a Csiga csoportban a legkisebbeket várjuk
nagy-nagy szeretettel és lelkesedéssel. Éva nénivel, Babi nénivel
és Melinda nénivel a minap már lelkesen válogattuk, rakosgattuk
a kicsik játékait a szépen felújított csoportszobában, hogy minden
a helyére kerüljön, mire megérkeznek.
Lehet, hogy lesz egy kis sírás, egy kis dac, de ennél több játék,
nevetés, ölelés és kedves szó. Minden kisgyerek más és más,
különféle módon viszonyulnak az új helyzetekhez. Az óvodai beszoktatás viszont minden esetben nagy izgalommal jár. Sokan
nem is gondolják, míg el nem jön az első nap az oviban, hogy
ez az elválás, amikor a „kisbabából” hirtelen óvodás lesz, nem

csak a gyerkőcöt, hanem a szülőt is megviseli. De mi mindent
megteszünk majd azért, hogy minél zökkenőmentesebb legyen
ez az időszak és a gyerekek ne csak megszokják, meg is szeressék ezt az új közeget, egymást és társaikat is. A szülők segíthetik gyermeküket, ha bíznak bennük és bennünk egyaránt,
sokat beszélgetnek, mesélnek az óvodáról, az otthoni napirendet
próbálják az óvodaihoz igazítani, támogatják az önállóságában és
ha szükséges, akkor az otthon egy darabkájával (pl. plüss macival,
rongyival) indítják útnak.
Az óvodában már minden készen áll a kis Csiga csoportosok
érkezéséhez: az öltözőszekrényeken a jelük várja őket, a csoportszobában a sok játék és persze mi, óvónénik és dadusok.
Óvónénik

ÓVODÁNK ÚJ UDVARA
Az óvodáskorú gyermekek életében a különféle játéktevékenységek nagyon fontos szerepet töltenek be. Ehhez
elengedhetetlen a megfelelő idő, légkör, eszköz és tér
biztosítása, legyen szó csoportszobai vagy udvari játékról. Az utóbbi lényegesen segíti a gyermekek személyiségfejlődését, képességeik és készségeik fejlesztését.
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Ebben az évben óvodánk udvara folyamatos felújításon
ment keresztül, hiszen számunkra is alapvető, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat, és eközben fejlődjenek. A terveink között szerepelt, hogy az új játékeszközök mellett, szépítsük a környezetet is. Elsőként a
kisudvaron lévő homokozó került át a nagyudvarra. Ez

tette lehetővé, hogy a homokozó helyére egy csodálatos
kiülő épüljön. Ennek megvalósítását köszönünk a fenntartónak. A kiülőben olyan játékeszközök kaptak helyet,
amelyek segítik a szerepjátékok létrejöttét. Ez az udvarrész családias, közvetlen légkört teremt a gyermekek és
az óvodapedagógusok között.

A kisudvar átalakítását követte a nagyobb udvarrész
felújítása. 2018 decemberében A Karácsonyváró estén
gyűjtött adományokkal, lehetőség nyílt számunkra, hogy
gyarapítsuk az óvoda udvarának játékparkját. Köszönettel tartozunk a szülőknek és a résztvevőknek, hiszen
2019 áprilisában megérkezett többek között a mászóka, a mászó fal, illetve a hinták. Eközben folyamatosan
csinosítottuk az udvar környezetét. A virágoskert és a
homokozók alakítása, illetve a gumikerekek lefestése
is a listánkon szerepelt. 2019 nyarán újabb mászókával
bővült a park.
A nyár folyamán azt láthattuk, hogy a gyermekek nagy
örömmel tartózkodnak kint a levegőn és veszik birtokukba az új játékokat. Továbbá szeretnénk megköszönni
azoknak a szülőknek, akik a kinőtt játékokkal hozzájárultak az udvari játékok gyarapításához.
Óvónénik

VÖRÖSMARTY KFT.
(JOGELŐD: VÖRÖSMARTY MGTSZ.)

MEGALAKULÁSÁNAK
70. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELJÜK
Ezen alkalomból szeretettel hívjuk és várjuk régi munkatársainkat valamint családtagjaikat
a Kft. székhelyén (Kápolnásnyék, Ercsi út 9.) 2019. augusztus 31-én 1000-1800 óráig tartandó ünnepi rendezvényünkre.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit kérünk az alábbi módok egyikén megtenni:
- honlapunkon, a www.vorosmartykft.hu elérhető regisztrációs űrlapon,
- e-mailben: vorosmartykft@gmail.com ,
- személyesen: 2475 Kápolnásnyék, Ercsi út 9. Tel.: +3622369983
Programok:
900-tól Érkezés, regisztráció
1000 Megnyitó
1020 Barátság Nyugdíjas Klub meglepetése
1100 Aranyosi Péter Dumaszínház
A rendezvény teljes ideje alatt ugráló vár, csúszda, arcfestés.
LEVENDULA JÁTSZÓHÁZ és ALKOTÓMŰHELY „ Jár a malom, jár...“ - a kenyér útja, Népi ügyességi Játékok, Kukorica Játszó, Tanyás Udvar.
Rakodógép szimulátorok, gépbemutató, búzamászás, pónifogat, íjászat.
Minden regisztrált résztvevő és hozzátartozója vendégünk egy tányér finom ételre, egy italra és desszertre.
Várjuk megtisztelő megjelenésüket!
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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
Tóthné Kovács Barbara igazgatási
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		
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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

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 csütörtökön 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 ügy-

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.-

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

intézőihez. 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
2019.03.11.
2019.04.08.
2019.05.13.
2019.06.03.
2019.07.08.

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

2019.08.12.
2019.09.09.
2019.10.14.
2019.11.11.
2019.12.09.

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
112
15

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.

