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Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.11.08-i közmeghallgatásán hozott
döntései
Rendeletek:

Határozatok:

2

Jegyzőkönyv
amely készült Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 8. napján megtartott közmeghallgatásán

Az ülés helye: Kápolnásnyék – Polgármesteri Hivatal, Díszterem (2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.)
Jelen vannak: Podhorszki István polgármester
Keilbach János alpolgármester
Kupi László alpolgármester
Galambos Valéria képviselő
Kovács Gábor képviselő
Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő
Vurczinger Zsuzsanna képviselő
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
dr.Kiszler Judit aljegyző
Meghívott vendég nem volt. Lakosság részéről 8 fő jelen.
Jegyzőkönyvvezető: Németh Ildikó önkorm. referens
Podhorszki István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és a közmeghallgatást 18.00 órakor megnyitotta. Örülök, hogy ennyien
vannak itt a lakosság részéről, számomra ez azt jelzi, hogy tulajdonképpen minden rendben van. Ugyan
bíztam benne, hogy többen is eljönnek, hisz ez az a fórum, ahol személyesen lehet kérdezni és
megbeszélni mindent. Számomra ez azt is jelzi, hogy igazából csak ennyien érdeklődnek igazából a
munkánk iránt. Akkor azt kérem a megjelentektől, hogy nyugodtan kérdezzenek, s ha igény van rá
szívesen beszélünk a tervekről is.

1. Napirend
Az Önkormányzat idei évi fejlesztései, beruházásai, gazdálkodása

Lakos:
Azt szeretném kérdezni, hogy mikorra várható, hogy van tervezve a Vörösmarty utca ivóvíz- és
csatornahálózatának elkészítése?
Podhorszki István polgármester:
Jelenleg tervezés alatt áll, egy átemelő fog épülni a Vörösmarty utca sarkán, ez vonatkozik a Szép Ilonka
utcára, a Kis utcára, a Tó utca végére is. A DRV Zrt felvállalta ennek a tervezését. A kivitelezés

majd a jóváhagyott tervek alapján indulhat meg. Ennek költségeit jelenleg pontosan nem tudom,
de az biztos, hogy a tulajdonosoknak a költségekbe majd be kell szállni. Ez azért is van így,
hisz annak idején azért annyi volt a telek, mert akkor ott nem voltak közművek. Folyamatban a
tervezés, kivitelezés idejére nem tudok konkrét választ adni.
Lakos:
Köszönöm a választ.
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Lakos:
Először is szeretném megköszönni a testület munkáját, a zöldhulladék lerakó témája az, ami
fontos lenne még számomra. Meg lehet-e valósítani egy olyan központi hely kialakítását, ahol
nagyobb mennyiségű zöldhulladék lerakása megoldódna, bár az ágdarálás is már nagy segítség.
Podhorszki István polgármester:
Az avar és kerti hulladék égetésének teljes eltörlése nem igazán vált be, főleg, ahol rengeteg
zöld hulladék képződik, mint pld. a mi településünkön is. Ezért is vásároltuk az ágdaráló
gépünket is, de ez is csak időszakos és töredék megoldás. Úgy tűnik erre egyelőre nincs teljes
és végleges megoldás. Próbáltuk az ercsi utcai ingatlanunkon ezeket elhelyezni, nyilván ez is
kiváltotta a lakosság ellenszenvét. Természetesen erre én sem vagyok büszke, de sajnos ezeket
valahol tárolni kell, pont a lakosság ilyen irányú kérésének érdekében. Tervezzük ennek
áttelepítését és lezárását, hogy illetéktelenek ne tudjanak mindenféle szemetet bevinni.
Véleményem szerint ez sem jelent majd végleges megoldást.
Lakos:
Tervezik-e az Ercsi utca és a vasútállomás közötti járda felújítását?
Podhorszki István polgármester:
A beton járdáról beszélünk. Anno, ha jól tudom a múltban ennek építői kérték a lakosság
segítségét, hogy a betont locsolják. Ez nem történt meg, ebből is adódnak annak a járda
szakasznak a hibái. Jövő évre ez még nincs tervbe véve, pontosan a költségeivel számolva, mert
ott azért más problémák is vannak, amit mérlegelni kell a lehető legjobb megoldás érdekében.
Kérünk arra esetleg ajánlatot, hogy egy 3-4 cm-es aszfalt réteg megoldás lehet, talán ez lehetne
még egy jó megoldás, mert a bontás rettentő költség lenne.
Lakos:
Veszélyes hulladék szállítása elég problémás, mert vagy nincs rá pénze az embereknek, vagy
éppen nincs autója, ha mégis van, akkor nem tudja hova kell szállítani, és a vállalkozó szállítók
részéről nagyon sokan visszaélnek ezzel.
Podhorszki István polgármester:
Sajnos ez valóban így van, ezért is kizárólag hivatalos úton kell a szállítást megrendelni és
fizetni érte.
Lakos:
Bem utcában nagyon szép lett a járda és a Kutas sornál is, Pettendi részen a Fehérvári út is, de
hol lesz új járda építése kijelölve még erre az évre?
Podhorszki István polgármester:
Ebben az évben már nem tervezünk új járda építését, ennyire volt pénzügyi lehetőségünk,
örülünk, hogy ezeket is sikerült megvalósítani.
Lakos:
Vörösmarty utca múzeum felőli részén a lovardásoktól állandóan kijárnak a kutyák. Tegnap is
történt ilyen eset, mert támadnak a kutyák, főleg a kerékpárosok felé.
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Podhorszki István polgármester:
Sajnos általános probléma a kutyatartók részéről ez a felelőtlenség. Erre hoztunk is egy helyi
rendeletet, de sajnos ez nem jelent megoldást a problémára, nincs visszatartó ereje egyelőre a
többszöri felszólítás ellenére sem. Bevallom ez olyan szélmalom-harc most még számunkra.
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
A kormány által meghirdetett ivartalanítási lehetőségre is eredményesen pályáztunk, ez is
esetleg egy megoldás lehet majd, főleg hosszú távon.
Marosánné dr.Gáti Gabriella képviselő:
Igen nagy tapasztalatot szereztem kutya ügyben. Büszkén mondhatom, hogy ott nálunk, a
lakóhelyem környezetében gyakorlatilag megszűnt a kóbor kutya ügy problémája. Ennek
egyetlen nyitja van, ezért az a javaslatom: nem feladni. Bejelentést kell tenni folyamatosan,
fénykép és tulajdonos megnevezésével. Én erre bíztatom Önöket.
Podhorszki István polgármester:
Legnagyobb probléma az, hogy sokan törvénytelenül élnek, ebből adódóan azt hiszik nekik
mindent szabad, s ha igyekszünk dolgokat számon kérni és tisztázni még mi vagyunk a rosszak.
Sajnos vannak ilyen kezelhetetlen emberek. Én mégis és mindezek ellenére úgy érzem a
környező településeket figyelve, hogy Kápolnásnyéken tulajdonképpen folyamatos fejlődés
van, és szándékaink szerint ez nem is fog visszaesni. A kutyákra visszatérve mi sok esetben
felvesszük az állatvédőkkel is a kapcsolatot, de van, hogy még ők sem tudnak érdemben eljárni.
Nyilván nekünk fontos minden lakó, fontos a biztonságuk és lehetőségeink szerint igyekszünk
mindent megtenni.
dr.Kiszler Judit aljegyző:
Azt szeretném kérni, ha ilyen probléma van kérem írjanak e-mailt, mert akkor tudunk
továbblépni, tudunk beszélni a gyepmesterrel, van erre már eljárás, csak jó lenne tudni róla.
Lakos:
Volt egyszer egy felmérés az újságban a rendezvényekre, programokra vonatkozóan kinek
milyen ötlete van, ki miben tudna segíteni, s én ezt ki is töltöttem, jeleztem, hogy szívesen
segítenék is, de semmilyen választ nem kaptam, pedig vártam a választ.
Podhorszki István polgármester:
Van egy Kulturális Bizottságunk és egy kolleganőnk, aki ezekkel foglalkozik. Én örülök, ha
vannak ilyen lelkes emberek, de félek lassan semmit nem kell szervezni. Egyébként az igazából
csak egy felmérés volt, azért is nem kapott arra érdemi választ.
Kupi László alpolgármester:
A Vörösmarty Emlékházban mindig szükség lenne segítő kezekre, ott szerintem örömmel
vennének minden önkéntes segítséget.
Galambos Valéria képviselő:
Községi rendezvényekkel Lukács Ildikót kell keresni, aki a könyvtárban dolgozik.
Lakos:
Én nem kérdezni jöttem, hanem köszönetet mondani. Nagypapaként tartozom a testületnek
azzal, hogy elmondjam, van két kis unokám, akik rendszeresen itt töltik az idejüket nálunk, és
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mindig fantasztikusan érzik magukat. Köszönet a programokért, a szalmabábukért, a karácsonyi
kivilágításért és a többi. Mindig van valami, amiért lelkesedhetnek a gyerekek, ami mögött
hihetetlen sziszifuszi munka és nagy összefogás lehet, a nevükben is köszönöm.
Podhorszki István polgármester:
Igen, ez így van, köszönjük és továbbítani fogjuk az illetékes kolleganőnek is. Nehéz úgy
dönteni egy polgármesternek, hogy pontos adatok híján van, vakon kell programokat és
egyáltalán bármit is tervezni. Higgyék el, így azért minden legjobb szándékunk ellenére nehéz,
közben a döntés és a felelősség a miénk.
Lakos:
Javaslatom, hogy esetleg a felelős kutyatartásról kellene a helyi újságban újra írni, emlékeztetni
a jogszabályokra az embereket. Vagy van Kápolnásnyéken kutyabarátok köre vagy klubja? A
leghatékonyabban esetleg ebben a formában lehetne megoldást találni erre, talán előre
mozdítaná az ügyet.
Tudomásom szerint a közelmúltban Kápolnásnyék megszerezte az Energiatudatos
Önkormányzat elismerést. Javaslom a település valamelyik határszakaszán ilyen köszönő
táblán tájékoztatni az érkezőket erről.
Van egy hungarikumokról szóló törvény, amelyre lehet pályázni, ezt érdemes lenne
megfontolni Kápolnásnyéknek is, mert ennek a településnek is vannak bőven értékei. Itt van
pld. a Vörösmarty kocka nevű édesség, ami Székesfehérvár részéről felkerült az értéktárba.
Podhorszki István polgármester:
Köszönjük az elismerést, igen önkormányzatunk Energiatudatos önkormányzat, s ezért valóban
mindent meg is teszünk. A közvilágítás ilyen színtű kiépítése, fejlesztése, a LED-es lámpák
kiépítése, mint a településen van ez nagyon ritka, ez fontos volt számunkra a közbiztonság
érdekében is. A napelem kiépítése folyamatban, mert brutális árakkal fognak kijönni a
szolgáltatók, ezért mi ezt szeretnénk megelőzni. Mi ebben is elsők szeretnénk lenni. Pld. a fűtés
spórolása érdekében került bevezetésre a klímarendszerünk is.
Röviden tömören felsorolnám azért, amit idei évben sikerült megvalósítani:
- Deák utca felújítása,
- Kutas sor és Bem utca járdaépítése,
- Bem utca padka felújítása folyamatban,
- Pettend, Fehérvári út járda felújítása,
- napelem rendszer kiépítése az önkormányzat épületén hamarosan indul,
- volt Tüzép telepét rendbe tettük, bekerítettük, ott egy felnőtt játszótér fog megvalósulni,
várjuk a kivitelezőket,
- gyalogátkelőhely komoly beruházás volt egy régi problémát oldottunk meg ezzel is,
- táblák folyamatosan pótlásra, cserére kerülnek, bár nem olcsó dolgok ezek sem,
- bölcsőde építése folyamatban, annak ellenére, hogy az építőanyag árak elszálltak,
reméljük sikerül erre még támogatást kérnünk, hogy rendben be is tudjuk befejezni,
- 150 db széket vásároltunk a művelődési ház programjaihoz,
- a kultúrház felújításra került, függönyt lecseréltük, színpadot felújítottuk és elektromos
függönyrendszer került kiépítésre,
- megvalósult a Rákóczi és a Vasvári utca aszfaltozása is.
Mindent összevetve úgy érzem a környező településeket elnézve egyáltalán nincs szégyenkezni
valónk, igyekszünk felelősen gazdálkodni a pénzzel.
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Lakos:
Régi pizzéria környékén van egy nagy gödör a Fő úton, azzal nem lehet valamit kezdeni?
Podhorszki István polgármester:
A DRV Zrt a csőtörést nagy nehezen megjavította, de sajnos azóta is arra várunk, hogy
leaszfaltozzák. Reméljük hamarosan megoldják.

Podhorszki István polgármester:
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a közmeghallgatást 19.04 órakor bezárta.
Kmf.

Podhorszki István
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző
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