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▪	 December	16	–	21-ig		mammográfiai	szűrővizsgálat	
volt	 községükben.	A	 2008-ban	 kötött	megállapodás	
értelmében	 a	 vizsgálatra	 behívott	 hölgyeknek	 nem	
kell	 Tatabányára	 utazniuk,	 a	 vizsgálatot	 helyben	
végzik.	 Aki	 nem	 kapott	 behívólevelet,	 5.000	 Ft	
vizsgálati	 díj	 befizetésével	 igénybe	 vehette	 a	
szolgáltatást.	 	A	legközelebbi	 ilyen	 jellegű	vizsgálat	
2	 év	 múlva	 lesz.	 Sajnos	 a	 szolgáltatás	 nem	 volt	
zökkenőmentes.	A	 gép	 energia	 igénye	 1x16A	 volt.	
Ezt	 a	 Községi	 Klub	 elektromos	 ellátó	 kapacitása	
névleg	 tudja	 teljesíteni.	A	rendelkezésre	álló	3	 fázis	
közül	 egyik	 sem	 biztosította	 a	 230	 V	 feszültséget.	
Szinte	naponta	kellett	az	e-on	szerelőit		hívni,	segíteni	
azonban	 ők	 sem	 tudtak.	A	 betáplálásnál	 szükséges	
20	kV	nincs	meg.		Mivel	több	probléma	is	felmerült	
községünkben	 az	 áramszolgáltatóval,	 személyes	
találkozót	 kezdeményeztem	 a	 régió	 hálózati	
vezetőjével.

▪	 Január	 9-én	 a	 településünkön	 is	 rendben	 lezajlott	 a	
kisebbségi	elektori	szavazás.

▪	 Január	 11-én	 adtam	 át	 Balázs	 András	 műszaki	
ellenőrnek	 a	 Dózsa	 Gy	 u.	 támfal	 építés	 és	
pincetömedékelés	engedélyezési	tervdokumentációját	
a	lemondó	nyilatkozatokkal	együtt.	A	kiviteli	tervek	
alapján	kellett	készíteni	egy	költségvetést	s	költségek	
testületi	jóváhagyása		(január	26)	után		kezdődhetett	
meg	a	támfal	építése,	illetve	az	üregek	tömedékelése.

▪	 Január	 12-én	 	 Pilisvörösvárra	 hívta	 tanácskozásra	 a	
környék	 polgármestereit	 a	 település	 polgármestere.		
A	 korábban	 elfogadott	 kétszintes	 közút-vasút	
kereszteződést	a	NIF	szintbeli	kereszteződésre		akarta	
módosítani.	 A	 tárgyalás	 eredményes	 volt,	 marad	
a	 vasút	 alatti	 közúti	 aluljáró	 	 Pilisvörösvár	 10-es	
útszakaszán.

▪	 Január	13-án	a	SOLLERTER	Kft	adott	tájékoztatást	
a	 szennyvíztisztító	 telep	 bővítésének	 lehetőségeiről.	
A	 tájékoztatón	 	 Piliscsév	 és	 Leányvár	 község	
polgármesteri	mellett	képviselőink	is	részt	vettek.

▪	 Január	19	tárgyaltam	Lóderer	Albert		E-on	Tatbányai	
Régió	 hálózati	 igazgatójával.	 Helyszíni	 bejáráson	
ellenőriztük	 a	 község	 elektromos	 hálózatának	
állapotát.	 	 Lóderer	 úr	 a	 látottak	 alapján	 jogosnak	
tartotta	a	korábban	írásban	beadott	észrevételeim:	

	 a	közvilágítási	hálózat	nem	működik	az	előírásoknak	
megfelelően;	 a	 közvilágítás	 vezérlése	 még	 mindig	
a	 hálózati	 szekrényben	 található,	 így	 szakasz	 hiba	
esetén	 a	 karbantartó	 nem	 javíthat,	 csak	 az	 arra	

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
jogosult	e-on	szerelők;	lazák	a	vezetékek,	a	távtartók	
nem	 jelenthetnek	 végső	 megoldást;	 községünk	
egész	 területén	 kritikus	 az	 elektromos	 feszültség.	
Csúcsidőben	 szinte	 sehol	 nem	 tudják	 biztosítani	
mindegyik	fázison	a	230	V	feszültséget,	sok	esetben	
a	 megengedett	 	 -10%-os	 	 (207	V)	 	 tűréshatár	 alatt	
van,	 a	 közvilágítás	 karbantartóját	 tudtunk	 nélkül	
változtatták	meg,	az	új	karbantartó	munkájával	nem	
vagyunk	megelégedve.

 
	 A	tárgyalás	végén	a	következő	–	számunkra	kedvező	
bejelentést	 tette	 a	 hálózati	 igazgató:	 a	 Kesztölcre	
érkező	 	 jelenlegi	 20	 kV-os	 távvezeték	 nem	 tudja	 a	
község	 energia	 igényét	 fedezni,	 ezért	 készülnek	 a	
tervek	a	községet	ellátó	új		betáplálásra	a	volt	Vízakna	
felöl	a	Kétágú-hegyen	át.	A	két	betáplálás	eredménye	
a	stabilabb	feszültség	lesz.

 
▪	 Az	 elektromos	 hálózat	 környezetében	 a	 gallyazást		
a	 korábbi	 gyakorlatnak	 megfelelően	 ismét	 az	 e-on	
alvállalkozói	 végezték.	 Ezzel	 önkormányzatunk	
évente	80-100	E	Ft-ot	takarít	meg.

▪	 Január	 20-án	 néhány	 képviselővel	 és	 a	 műszaki	
ellenőrrel	 megtekintettük	 az	 épülő	 egészségházat.	
Ismételten	 megállapíthattuk,	 hogy	 Hertlik	 István	
műszaki	ellenőr	alkalmazása	 jó	döntés	volt.	Pontos,	
precíz	 munkát	 végez,	 jól	 képviseli	 településünk	
érdekeit.	

▪	 Tóth	 Mihály	 SE	 elnök	 telefonon	 jelezte,	 hogy	 a	
pálya	 környékéről	 nem	 folyik	 el	 a	 belvíz.	 	 	 Ezt	
követően	 	 helyszíni	 szemlét	 tartottunk	 Vöröskői	
István	vízitársulat	ügyvezetőjével,	és		medertakarítást	
rendeltünk	 meg.	 A	 kotrást	 és	 600x5000	 áteresz	
beépítését	 ,	 valamint	 az	 öltözőhöz	 vezető	 út	 alatti	
áteresz	tisztítását	kivitelező	elvégezte.	

▪	 Február	1-jén	a	Dózsa	György	utcában	megtörtént	a	
munkaterület	 átadása;	 Szivek	 Péter	 képviselő	 úrral	
helyszíni	 bejárást	 tartottunk	 az	 érintett	 területek	
feletti	 részen.	 Megállapítottuk,	 hogy	 a	 Dózsa	 Gy	
u.	 23.	 sz.	 alatti	 lakó	 által	 jelzett	 hirtelen	 lezúduló	
csapadékvíz	 az	 érintettek	 ingatlanán	 gyűlik	 össze.	
A	 törvény	 értelmében	 minden	 ingatlan	 tulajdonosa	
köteles	a	területén	összegyűlt	csapadékvizet	kezelni.	
Felajánlottam	 a	 lakóknak,	 amennyiben	 egymás	
között	megegyeznek,	az	önkormányzat	megszervezi	
az	 ideiglenes	 övárok	 kialakítását.	 Ehhez	 az	 összes	
érintett	 telektulajdonos	 írásbeli	 hozzájárulása	
szükséges.
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▪	 Újabb	 vis	 maior	 esemény	 történt	 az	 Iskola	 u.	 
86-88.sz	 előtti	 útszakaszon	 és	 partoldalon.	 A	
korábbi	 szakadástól	 K-re	 mintegy	 10	 m	 hosszan	
megmozdult	 az	 útalap.	 A	 mozgás	 következtében	 a	
vízvezeték	 megszakadt,	 és	 hosszú	 időn	 keresztül	
mosta	a	jelzett	területet.		A	délelőtti	órákban	a	példás	
gyorsasággal	 helyszínre	 érkező	 szolgáltatók	 –	 víz,	
gáz-,	 megkezdték	 az	 ideiglenes	 vezetékkialakítást,	
hogy	egy	lakóingatlan	se	maradjon	víz	és	gáz	nélkül.	
A	szakemberek	 jelzése	alapján	az	esti	órákra	helyre	
állt	 a	 víz	 és	 a	 gázszolgáltatás.	Az	 eseményt	 a	 BM	
által	 előírt	 módon	 bejelentettem.	A	minisztériumtól	
ígéretet	kaptam	előleg	kiutalására.	

▪	 Február	15-én	a	Kormányhivatal	ellenőrzést	tartott	a	
Kosári	u.	6.sz.	alatti	vis	maior	pályázati	támogatással	
épült	 partfal	 	 munkálatairól.	 A	 helyszíni	 szemlén	
megállapították,	hogy	a	kivitelezőnek	a	megsüllyedt	
töltést	pótolni	kell,	illetve	a	fennmaradó	„szárnyfalat”	
a	Kosári	u.	4.	 felől	el	kell	 távolítani.	A	kivitelező	a	
megállapítást	tudomásul	vette,	és	a	tavasz	folyamán	
elvégzi	a	munkálatokat.

▪	 Február	 16-án	 a	 piliscsévi	 és	 leányvári	
polgármesterrel	 megbeszélést	 tartottunk	 a	
szennyvíztisztító	 felújításával	 kapcsolatban.	 	 A	
tárgyalások	 korábbi	 szakaszában	 Kovács	 György	
Zoltán	 műszaki	 vezérigazgató	 helyettes	 képviselte	
a	 működtető	 ÉDRV	 Zrt-t.	 Mivel	 személyi	 változás	
történt	 az	 üzemeltetőnél,	 újabb	 tárgyalásokat	 kell	
kezdeményezni	a	felújítás	önrészével	kapcsolatban.

▪	 Február	17-én	a	BM	Pince-	partfal	bizottsága	helyszíni	
szemlét	tartott	az	Iskola	u.	86-88.sz	ingatlanok	előtti	
pincebeszakadásnál	 és	 partfalomlásnál.	 	A	 szemlén	
elismerték	a	vis	maior	jogosságát.	

▪	 Február	 18-án	 ISTER-GRANUM	 közgyűlésen	
vettem	részt	Esztergomban.	A	közgyűlés	soros	elnöke	
több	eljárási	hibát	is	vétett,	így	a	közgyűlés	munkája	
eredménytelen	 volt.	 Későbbi	 időpontban	 kellett	
megismételni.

▪	 Február	 21-én	 Budapesten	 megbeszélést	 folytattam	
Kertész	 Ivánnal	 az	 IVI-QUELL	Kft.	 tulajdonosával	
a	 korábban	 kötött	 szerződés	 módosításáról.	 A	
megbeszélés	 eredményeképpen	 az	 IVI-QUELL	 Kft	
a	2012-ben	esedékes	befizetéséből	10	M	Ft-	előleget		
2011.	 március	 végén	 átutalt	 az	 önkormányzat	
számlájára.	 Mivel	 az	 IKSZT	 pályázatba	 a	 Műv.
Ház	gépészeti	felújítása	már	nem	fért	bele,	ebből	az	
összegből	kívánjuk	finanszírozni.

▪	 Február	23-án	a	Kesztölci	Szlovák	Önkormányzattal		
megbeszélésen	 vettem	 részt	 Szlovákiában	
(Medvecke).	 	 Velmovszki	 József	 helyi	 gazdálkodó	
közvetítésével	kulturális	kapcsolat	épül	a	medveckei	
népdalkör	 és	 a	 Kesztölci	 Szlovák	 Önkormányzat	 –	
Pávakör	 –	 között.	 Közösen	 pályáznak	 a	 Visegrádi	
Alapnál	 a	 határ	 menti	 kulturális	 együttműködés	
támogatására.	

▪	 Február	 24-én	 a	 győri	 Környezetvédelmi	 Hivatal	
közmeghallgatást	tartott	a	Községi	Klubban.		A	tatai	
székhelyű	Környezetvédelmi	Zrt.	a	volt	pernyelerakó	
helyén	veszélyes	és	nem	veszélyes	anyagok	kezelésére	
kért	 szakhatósági	 engedélyt.	 A	 közmeghallgatáson	
önkormányzatunk	 álláspontját	 képviselve	 jeleztem,	
hogy	rendezési	tervünkben	foglaltaknak	megfelelően	
nem	 engedélyezzük	 veszélyes	 hulladék,	 vagy	
rekultivált	veszélyes	hulladék	lerakását	közigazgatási	
területünkön.	 Amennyiben	 a	 Környezetvédelmi	
Hivatal	 mégis	 engedélyezi	 a	 veszélyes	 hulladék	
ideszállítását,	 polgári	 engedetlenségi	 mozgalmat	
hirdetünk	 és	 élőlánccal	 akadályozzuk	 meg,	 hogy	
területünkre	 más	 településen	 képződött	 veszélyes	
hulladékot	hozzanak.

▪	 Február	 25-én	 részt	 vettem	 a	 leányvári	 Dzsúdósok	
évzáró	 közgyűlésén.	 Örömmel	 tapasztaltam,	
hogy	 a	 Pflúger	Antal	 által	 vezetett	 csapatnak	 több	
kesztölci	 versenyzője	 is	 van.	 Kesztölciek	 között	
a	 legkiemelkedőbb	 eredményt	 Makovics	 Roxána	
érte	 el,	 akit	 tanulmányi	 és	 sporteredményei	 alapján	
ismételten	 felterjesztettek	 a	Magyar	Köztársaság	 Jó	
tanuló	jó	sportolója	címre,	amit	a	második	alkalommal	
is	megkapott.		

▪	 Február	26-án	részt	vettem	a	Kommunizmus	áldozati	
emlékére	 tartott	 megemlékezésen,	 amelyet	 a	 Szent	
Kelemen	Polgári	Kör	szervezett.

▪	 Március	 2-án	 IKSZT	 megbeszélést	 tartottunk	 a	
hivatalban,	melyen	részt	vett	a	pályázatíró,	Kun	János	
főépítész	és	a	kivitelező.

▪	 Március	3-án	tartottunk	a	hagyományos	vállalkozók,	
segítők	fórumát.	Az	55	meghívottból	40	fő	vett	részt	
a	találkozón,	amelyet	5.	alkalommal	szerveztük	meg.

▪	 Március	 8-án	 a	 szlovák	 önkormányzattal	 	 közösen	
szerveztük	 	 a	 hagyományos,	 farsangot	 lezáró	
bőgőtemetést,	 amelyen	 részt	 vettek	 a	 medveckei	
népdalkör	 tagjai	 is.	 	 A	 maskarás	 felvonulást	 és	 a	
bőgőtemetést	felvette	az	ATV	Hazai	turizmus	stábja.		
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	 Köszönet	 a	 szervezőknek,	 és	 résztvevőknek,	 	 -	 a	
települési	és	szlovák		 	önkormányzat	képviselőinek,	
Velmovszki	 József	 	 helyi	 gazdának,	 	 a	 Pávakör	
tagjainak,	 az	 óvoda	 és	 iskola	 pedagógusainak	 és	 a	
gyerekeknek.	

 
▪	 Március	 10-én	 Leányváron	 tartotta	 ülését	 a	 Pilisi	
Iskolák	 Óvodák	 és	 Bölcsődék	 Közössége	 Társulási		
tanácsa.	 Elfogadtuk	 a	 társulás	 költségvetését	
és	 észrevételt	 tettünk	 a	 társulás	 SZMSZ-ének	
korrigálására.	 A	 további	 feladatokat	 március	 31-i	
munkaértekezleten	tárgyaltuk	meg.

▪	 Március	 15-i	 nemzeti	 ünnepünkre	 színvonalas	
megemlékezéssel	 készültek	 a	 Kincses	 József	
Általános	Iskola	diákjai	és	pedagógusai.		

▪	 Március	 16-án	 	 -	 pályázati	 pénzből	 finanszírozott	 -	
Művelődési	Ház	felújítása	a	munkaterület	átadásával	
megkezdődött.

▪	 Március	 18-án	 megkerestek	 a	 Malom	 köz	 lakói.	
Kérték	 az	 önkormányzatot	 az	 utca	 burkolatának	
rendezésére.	 	 A	 tervek	 szerint	 az	 agyagos	 alapra	
került	volna	a	 tavasz	 folyamán	0,20-0,50-es	murva.	
A	 helyszínen	 megállapítottuk,	 hogy	 az	 utca	 szintje	
így	 is	 magas,	 tehát	 a	murva	 terítése	 előtt	 gréderrel	
leszintezzük,	 majd	 leterítjük	 a	 murvát	 és	 a	 tavasz	
folyamán	kap	egy	mart	aszfalt	borítást.

▪	 A	 Községi	 Klub	 előtti	 járdaszakaszt	 minden	 télen	
jégpáncél	 borítja.	 A	 csapadékvíz	 elvezetetése	 a	 tér	
rendezése	 óta	 nem	megoldott.	A	 tavasz	 folyamán	 a	
Községi	Klub		tetejéről	lefolyó	vizet	a	burkolat	alatt	
vezetjük	az	árokba.

▪	 Több	alkalommal	 tárgyaltam	az	ESZA	ügyintézőjé-
vel,	 miután	 január	 végén	 megkaptuk	 a	 támogatói	
okiratot	a	TIOP	1.1.1.7	pályázatunkkal	kapcsolatban.	
Az	 átszervezések	 miatt	 a	 Támogatói	 Okiratot	 
2011.	januárban	kaptuk	meg,			a	befejezési		határidőt	
2011.	 július	 31-re	 módosítottuk,	 s	 így	 a	 projekt	 a	
megvalósítás	 szakaszába	 lépett.	 A	 március	 30-i	
testületi	ülésen	döntöttünk	a	műszaki	tartalmáról.

▪	 Március	 22-én	 záródott	 le	 a	 környezetvédelmi	
pályázat	 megvalósításának	 előkészítő	 szakasza.	
A	 Pagony	 vadásztársaság	 –	 önkormányzatunk	
közreműködésével	 -	 pályázati	 pénzből	 felszámolja	
a	 „dorogi	 kiserdei	 út”	 mellett	 található	 3	 építési	
hulladék	 kupacot.	 	 A	 projekt	 egyik	 fő	 szervezője	
Molnár	István	mezőőrünk.

▪	 Március	25-én	-	testületi	határozatnak	megfelelően	–		
kulturális	 hagyományaink	 ápolása	 hatékonyságának	
elősegítése	érdekében	szerződést	írtam	alá	a	Vertigo	
Színházzal	és	az	Országos	Szlovák	Önkormányzattal.

▪	 Március	26-án	részt	vettem	a	községi	borversenyen.	
Önkormányzatunk	különdíját	5.	alkalommal	adtam	át	
a	legeredményesebb	kistermelőnek.		2011-ben	Siska	
Vilmos	vehette	át	a	különdíjat,	mert	a	borversenyen	
nevezett	boraival	1	 arany,	1	 ezüst	 és	1	bronz	érmet	
nyert.	 A	 szlovák	 önkormányzat	 különdíját	 Szivek	
Péter	 vehette	 át.	 Boraival	 1	 arany	 és	 1	 ezüst	 érmet	
nyert.

Képviselők körzetei
Kesztölc	 Község	 Képviselő-testülete	 a	 választókkal	
történő	hatékonyabb	kapcsolattartás	és	információcsere	
érdekében	az	alábbi	körzeteket	alakította	ki:

Radovics Istvánné:	 Szent	 István	 út,	 Szabadság	 tér,	
Iskola	utca,	Temető	út,	Kosári	út.

Szivek Péter:	Csévi	út,	Tavasz	utca,	Homoki	út,	Malom	
utca,	Malom	köz.

Simonek Antal:	 Rákóczi	 út,	 Hunyadi	 út,	 Klement	
utca,	Major	utca.

Vöröskői István:	 Bányász	 utca,	 Jószerencsét	 utca,	
Béke	köz,	Cseresznyéshát	utca,	Akácos	utca.

Kochnyák Sándor:	 Petőfi	 utca,	 Bánk	 Bán	 utca,	
Esztergomi	út,	Sport	út,	Galagonya	út,	Kökény	út.

Nebehaj Rudolfné:	 Szent	 Orbán	 út,	 Klastrom	 utca,	
Dózsa	György	út,	Kossuth	Lajos	út,	Szécsényi	út,	Ady	
Endre	út,	Klastrompuszta.

Természetesen	 továbbra	 is	 mindegyik	 képviselő	
foglalkozik	 településünkön	 felmerülő	 problémákkal,	
tevékenyen	részt	vesz	községünk	életében.
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Kesztölc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
A	2011.	évi	költségvetés	induló	főösszege:	270.801	EFt.	
Összehasonlításként:	a	2010.	évi	276.421	EFt,	a	2009.	
évi	280.509	EFt	volt.	A	településen	élő	lakosok	száma:	
2678	fő.

A	 költségvetés	 szerkezete	 jelentősen	megváltozott	 az	
előző	 évekhez	 viszonyítva.	 A	 kötelezően	 ellátandó	
önkormányzati	 feladatok	 állami	 támogatása	 arra	
ösztönözte	 az	önkormányzatokat,	 hogy	a	 szociális	 és	
közoktatási	feladataikat	térségi,	intézményi	társulásban	
oldják	meg.

Önkormányzatunk	 az	 Idősek	 Klubjával	 2009.	 január	
1-jétől	 csatlakozott	 a	 Dorog	 és	 Térsége	 Szociális	
Alapellátó	 Szolgálathoz.	 Az	 intézmény	 időskorúak,	
betegek	nappali	ellátásáról,	házi	segítségnyújtásról	és	
szociális	étkeztetésről	gondoskodik.

Nappali	ellátottak	száma:	18	fő,	házi	segítségnyújtás.	4	
fő,	szociális	étkező:	39	fő.

Az	 intézmény	 2011.	 évi	 költségvetése:	 14.492	 EFt,	
térítési	 díj	 bevétele:	 2.951	 EFt,	 állami	 támogatása:	
6.531	 EFt,	 melyből	 a	 társulási	 támogatás	 2.113	 EFt.	
Kesztölc	hozzájárulása	a	működéshez:	5.010	EFt.

Leányvár,	 Piliscsév	 és	 Kesztölc	 települések	 2010.	
július	1-jétől	létre	hozták	a	Pilisi	Közoktatási	Társulást.	
A	 társulás	gesztora	Leányvár,	 a	közösen	működtetett	
Pénzügyi–	és	Gazdasági	Iroda	székhelye	Kesztölc.	A	
társulás	 intézményeibe	 járó	 óvodások	 létszáma	 238	
fő,	 az	 iskolások	 394-en	 vannak.	 A	 Kincses	 József	
Általános	Iskola	és	a	Kiserdei	Óvoda	tagintézményként	
működik	tovább.

Iskolánk	tanulói	létszáma	a	2010/11	tanévben	130	fő,	a	
foglalkoztatottak	létszáma	17	fő,	ebből	12	pedagógus.	
A	2011/12	tanévre	becsült	létszám	138	fő.

Az	 óvodába	 2010.	 december	 31-én	 98	 gyermek	
járt,	 várhatóan	 a	 jövőben	 is	 számolhatunk	 90	 fős	
létszámmal.	 A	 foglalkoztatottak	 száma	 14	 fő,	 ebből	 
8	óvoda	pedagógus.

A	 közös	 költségek	 és	 bevételek	 felosztása	
létszámarányosan	 történik	 az	 éves	 egyszerű	 átlagos	
statisztikai	 létszám	 alapján.	 (tehát	 nem	 súlyozott	 
8/12	 és	 4/12	 arányban).	 Tekintettel	 a	 megnövekedett	
óvodás	 létszámokra	 2011-ben	 az	 áltag	 létszámot	 újra	
kell	számolni.

Jellemző	közös	költségeink:	a	Pénzügyi	–és	Gazdasági	
Iroda	 működése,	 a	 leányvári	 iskola	 igazgatási	
többletköltségei,	a	rehabilitációs	hozzájárulás.

Közös	 bevételeink:	 a	 költségvetési	 törvény	 8.	 számú	
mellékletében	 nevesített	 bejáró	 gyermekek,	 tanulók	
támogatása,	 és	 a	 tagintézményi	 támogatás.	 Ezen	
bevételi	 források	 azért	 vannak	 megosztva,	 mert	
a	 gesztor	 (Leányvár)	 önkormányzat	 nem	 jogosult	
tagintézményi	támogatásra,	így	„rosszul	járna”	amiért	
ezt	a	szerepet	felvállalta.

A	 3.	 sz.	 melléklet	 szerinti	 intézményi	 társulási	
óvodájába,	 iskolájába	 járók	 támogatása	 nem	 kerül	
közös	felosztásra,	mert	az	minden	tagintézménynek	a	
saját	létszáma	után	jár.	

Az	 összes	 társulási	 normatíva	Kesztölcöt	 illető	 2011.	
évre	tervezett	összege:

Költségvetési	tv.	3.sz.	melléklet	szerint:	61.632.966	Ft
Költségvetési	tv.	8.sz.melléklet	szerint:	5.714.688	Ft
Összesen:	67.347.654	Ft

Társulás	nélkül	a	támogatás	összege:	53.842.099	Ft
Közös	költségek	Kesztölcre	eső	része:	3.256.187	Ft

Fenti	 számokból	 kiszámítható,	 hogy	 10.249.368	
forinttal	több	állami	támogatás	igényelhető	közoktatási	
intézményeinkre	a	társulás	jóvoltából.

2010.	évre	a	társulás	által	visszamenően	igényelt	támo-
gatás	Kesztölcöt	illető	tervezett	összege:	4.159.099	Ft

Ebből	utólag	igényelt	társulási	támogatás:	2.562.433	Ft
A	 visszamenően	 igényelhető	 támogatásokból	 
1.596.666	Ft	annak	köszönhető,	hogy	az	óvodásoknál	
december	31-ig	ténylegesen	járó	gyermekek	létszámát	
lehet	 figyelembe	venni,	 amit	 az	októberi	 felméréskor	
még	 nem	 tudunk	 pontosan.	 2010.	 október	 1-jén	 91,	
december	 31-én	 98	 gyermek	 járt	 óvodába,	 a	 becsült	
létszám	 ezzel	 szemben	 80	 fő	 volt	 így	 2010	 évre	 
4	hónapra	18	fő	után	tudunk	még	pótlólag	támogatást	
igényelni.

Az	1	főre	eső	állami	támogatás	összege	2011-ben:	
óvoda:	319.744	Ft
iskola:	287.600	Ft
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Önkormányzat	hozzájárulása	2011.	évben		a	közoktatási	
feladatokhoz:
Iskola	2011.	évi	tervezett	kiadásai:	66.994	eFt
Óvoda	2011.	évi	tervezett	kiadásai:	46.755	eFt
Társulás	miatt	felmerülő	többletkiadások:	3.256	eFt
Iskola	2011.	évi	tervezett	bevételei:	43.891	eFt
Óvoda	2011.	évi	tervezett	bevételei:	34.061	eFt
Önkormányzat	hozzájárulása:	39.053	eFt

Községünk	 állami	 támogatása	 jelentősen	 csökken,	
mert	 a	 közoktatási	 illetve	 szociális	 támogatásokat	 a	
gesztor	 rönkormányzat,	 illetve	 a	 Dorogi	 Többcélú	
Kistérségi	Társulás	igényli.

Kesztölc	község	2011.	évben	három	jogcímen	jogosult	
normatív	támogatásra:
települési	üzemeltetési,	igazgatási,
sport	és	kulturális	feladatok:	7.415.382	Ft
lakott	külterületi	feladatok:	15.672	Ft
pénzbeli	szociális	juttatások:	13.341.800	Ft

Fentiek	mellet	a		központi	költségvetésből	26.824	EFt	
személyi	 jövedelemadót	 kapunk,	 ez	 a	 településünkön	
élő	lakosok	2009.	évi	adójának	8	%-a.

Iparűzési	 adó	 bevételünk	 rendkívül	 visszaesett	
az	 elmúlt	 években,	 mindösszesen	 6,5	 MFt-ra	
számítunk.	 Összehasonlításként:	 2003-ban	 46	 MFt	
folyt	 be,	 akkor	 még	 a	 LESZ	 Kft-nek	 volt	 árbevétele	
a	 felhalmozott	 szénkészlet	 értékesítéséből.	 Ezt	 az	
adóbevétel	 csökkenést	 részben	 kompenzálja	 az	 ú.n.	
jövedelemkülönbség	mérséklésére	 kapott	 kiegészítés,	
összege:	63.290	EFt.	A	kompenzálás	1,4	%-kal	számol,	
míg	 a	 ténylegesen	befolyt	 adó	az	 adóalap	2	%-a,	 így	
mindenképpen	 kedvezőbb	 lenne,	 ha	 fellendülnének	
településönkön	 a	 vállalkozások,	 illetve	 újak	
létesülnének.	Gépjárműadóból	12	MFt-ra,	kommunális	
adóból	5,5	MFt-ra	számítunk.

2011-ben	 kapjuk	 meg	 a	 2010.	 évi	 vis	 maior	 károk	
helyreállítására	nyert	támogatást.	Az	igényelt	támogatás	
74.033	EFt	volt,	a	megítélt	41.530	EFt.	A	minisztérium	
csak	 a	 szigorúan	 vett	 vészhelyzet	 megszűntetését	
támogatja,	 a	 környezet	 helyreállítását	 sajnos	 nem.	 A	
szükséges	 önrész	 6.900	EFt,	 ez	 csak	 a	 támogatáshoz	
biztosított	összeg.	A	helyreállítási	munkák	várhatóan	
ennél	 4-5	 MFt-tal	 többe	 fognak	 kerülni,a	 beruházás	
összköltsége	meghaladja	az	50	MFt-ot.
2010-ben	 közel	 54	MFt-ot	 nyertünk	 KDOP	 pályázat	
keretében	Egészségház	kialakítására.	A	projekt	2011-
ben	 fog	 megvalósulni.	 A	 beruházás	 összköltsége	 
71	MFt,	 ebből	 10	MFt-ot	 2010-ben	 már	 kifizettünk.	 
A	szükséges	önrész	2011-évre	13	MFt.

A	 beruházások	 biztosításához	 szükséges	 önrészek	
fedeztére	 16.900	 EFt	 hitel	 felvétele	 szükséges,	
melyből	 10.000	 EFt	 rövid	 lejáratú,	 6.900	 EFt-ot	 
2014.	 szeptemberig	 kell	 visszafizetni.	 Ez	 utóbbi	
kedvező	 kamatozású	 MFB	 refinanszírozási	 hitel,	 a	
kamat	mértéke	évi	6-7	%	között	mozog,	az	EURIBOR	
függvényében.

A	személyi	kiadások	 tervezésénélk	a	 jogszabály	által	
előírt	 illetményekkel	 számoltunk.	 Illetmény	 emelésre	
már	évek	óta	nem	volt	 lehetőség,	jutalmat	(a	kötelező	
jubileumi	 jutalom	 kivételével)	 legutoljára	 2004-ben	
fizettünk.	Alkalmazottainktól	már	két	éve	visszavonták	
a	 13.	 havi	 illetményt.	 A	 közalkalmazottak	 2	 éve	
nem	 részesülnek	 cafeteriában.Az	 önkormányzatnál	
foglalkoztatott	 közszolgák	 nominál	 jövedelme	 15-20	
%-kal,	relájövedelme	20-30	%-kal	csökkent	az	elmúlt	
két-három	év	alatt.

Dologi	 kiadásink	 tervezésénél	 kénytelenek	 vagyunk	
figyelembe	 venni	 az	 emelkedő	 közüzemi	 díjakat,	
így	 azoknál	 5	 %-os	 emelkedéssel	 számoltunk.	
Felhívtuk	 az	 intézmények	 figyelmét	 az	 odafigyelő,	
takarékos	 energia	 felhasználásra.	 A	 fűtésrendszerek	
felülvizsgálata	 folyamatban	 van,	 lehetőség	 szerint	
meg	 kívánjuk	 újítani	 az	 iskola	 fűtését,	 a	Művelődési	
Ház	 fűtési	 rendszerét	 az	épület	 általános	 felújításával	
együtt	 korszerűsítjük.	 Az	 óvodában	 két	 éve	 sikerült	
a	 nyílászárókat	 teljeskörűen	 kicserélni,	 így	 a	 rosszul	
záródó	 ajtók,	 ablakok	 miatt	 ott	 már	 nem	 keletkezik	
hőveszteség.	 Tervbe	 van	 véve	 az	 épület	 szigetelése	
is,	 amint	 pályázni	 lehet	 közoktatási	 intézmények	
infrastrukturális	fejlesztésére,	felújítására	a	beruházást	
szeretnénk	megvalósítani.

A	 készletbeszerzések,	 eszközvásárlások	 csak	 a	
folyamatos	 működés	 ellátáshoz	 feltétlenül	 szükséges	
mennyiség	 beszerzésére	 szorítkoznak.	 A	 papír	
alapú	 adminitszráció	 nem	 szűnt	 meg,	 sőt	 az	 egyre	
szaporódó	 uniós	 előírásoknak	 köszönhetően	 egyre	
több	 helyre	 és	 példányban	 kell	 adatot	 szolgáltatnunk	
papír	 alapon	 és	 mellette	 természetesen	 elektronikus	
úton	 is.	 Ebből	 következően	 sajnos	 a	 papír	 és	 festék	
felhasználásunk	 mennyisége	 nem	 csökken,	 ezt	
igyekszünk	ellensúlyozni	olcsóbb	beszerzési	 források	
felkutatásával,	a	papír	hátoldalának	hasznosításával,	a	
festékkazetták	rázogatásával.

Civil	 szervezetek	 támogatására,	 rendezvényekre,	
szociálpolitikai	 juttatásokra	 a	 2010.	 évi	 szintnek	
megfelelően	 terveztünk	 figyelembe	 véve	 az	
segélyezettek	 átlagos	 létszámát,	 a	 segélyek	 típusát,	 a	
közcélú	munkára	kötelezettek	számát.
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Költségvetésünk	szerkezetének	változását	a	társulásokhoz	történt	csatlakozásunk	miatt	a	következő		diagramok	
szemléltetik:

2011. évi bevételek (adatok eFt-ban) 2011. évi kiadások (adatok eFt-ban)

2010. évi bevételek (adatok eFt-ban) 2010. évi kiadások (adatok eFt-ban)

Rendelet (1/2011. (II.10.)) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Kesztölc	 község	 	 Önkormányzat	 Képviselő-testülete	
az	 Államháztartásról	 szóló	 -	 többször	 módosított	 -	 
1992.	 évi	 XXXVIII.	 törvény	 65.	 §	 (1)	 bekezdése,	
valamint	 a	 68.	 §	 (2)	 bekezdése	 alapján	 -	 figyelembe	
véve	 ezen	 jogszabály,	 valamint	 Az	 államháztartás	 
működési	 rendjéről	 szóló	 292/2009.(XII.19.)	 kor-
mányrendeletben	 meghatározottakat	 –	 a	 2011.	 évi	
költségvetéséről	az	alábbi	rendeletet	alkotja:

A rendelet hatálya

1.	§
A	 rendelet	 hatálya	 kiterjed	 az	 Önkormányzatra,	
valamint	 az	 önkormányzat	 költségvetésében	 szereplő	
költségvetési	szervre	(szervekre).

2.	§
(1)	Az	önkormányzat	költségvetési	szerve(i):

a)	 önállóan	 működő	 és	 gazdálkodó	 költségvetési	
szervek:	Kesztölc	község	Önkormányzat,	Polgármesteri	
Hivatal,	Kesztölci	Szlovák		Önkormányzat

b)	önállóan	működő	költségvetési	szervek:	nincs

(2)	Az	 (1)	 bekezdésben	 felsorolt	 önállóan	működő	 és	
gazdálkodó	 ,	 illetve	 önállóan	 működő	 költségvetési	
szervek		címeket	alkotnak.	

CÍM:	I	Polgármesteri	Hivatal	és	a	szakfeladatok
CÍM:	II	Kesztölci	Szlovák	Önkormányzat

Az	önkormányzat	címrendjét	teljes	körűen	az	1.	számú	
melléklet	tartalmazza.

Az	önkormányzat	 és	költségvetési	 szerve(i)	2011.	évi	
költségvetése

3.	§
A	 képviselő-testület	 az	 önkormányzat	 -	 beleértve	 a	
költségvetési	szerveit	-	2011.	évi	költségvetésének
a)	kiadási	főösszegét	275	801	ezer	forintban,	
b)	bevételi	főösszegét	275	801	ezer	forintban	állapítja	
meg.

4.	§
Az	önkormányzat	2011.	évi	költségvetési	bevételeinek	
forrásonkénti	 részletezését,	 2011.	 évi	 költségvetési	
kiadásának	 kiemelt	 előirányzatonkénti	 részletezését	 
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a	 2.	 §-ban	 meghatározott	 címek	 szerint	 az	 2.számú	
melléklet	tartalmazza.

5.	§
Az	 önkormányzat	 működési,	 fenntartási	 kiadási	
előirányzatait	a	képviselő-testület	a	következők	szerint	
határozza	meg:
 
Működési	kiadások	előirányzata	összesen:	150	480	eFt

Ebből:
-	személyi	jellegű	kiadások:	45	971	ezer	forint
-	munkaadókat	terhelő	járulékok:	11	538	ezer	forint	
-	dologi	kiadások	ÁFÁ-val:	35	464	ezer	forint	
-	egyéb	folyó	kiadások:	3	786	ezer	forint
-	támogatások,	pénzeszköz	átadások:	52	671	ezer	forint
-	ellátottak	pénzbeli	juttatásai:	650	ezer	forint
-	továbbadási	célú	kiadás	 400	ezer	forint

6.	§
Az	önkormányzat	felhalmozási	kiadási	előirányzatát	a	
képviselő-testület	a	következők	szerint	határozza	meg:

Felhalmozási	kiadások	előirányzata	össz.:	113	159	eFt

Ebből:
-a)	a	beruházások	előirányzata:	86	035	ezer	forint
-b)	a	felújítások	előirányzata:		4	603	ezer	forint
-c)	beruházásba,	felújításba	besz.	ÁFA	22	521	ezer	forint
-d)	az	egyéb	felhalmozási	célú	kiadások,	
	 		támogatások	előirányzata	0	Ft

7.	§
(1)	 Az	 önkormányzat	 2011.	 évi	 költségvetésében	 a	
képviselő-testület	 1	 587	 ezer	 forint	 általános	 tartalék	
előirányzatot	határoz	meg.

(2)	A	szabad	pénzeszközök	lekötésére	a	Polgármester	
saját	hatáskörben	jogosult.
 

8.	§	
Az	 önkormányzat	 2011.	 évi	 költségvetésében	
a	 beruházások	 finanszírozására	 felvett	 hitelek	
törlesztését	 a	 képviselő-testület	 az	 alábbiak	 szerint	
határozza	meg:

(1)	 Rövid	 lejáratú	 (éven	 belüli)	 hitel	 törlesztése:	 
10	000	ezer	forint
(2)	Hosszú	lejáratú	hitel	éven	belül	esedékes	törlesztő	
részlete:	575	ezer	forint

9.	§
Az	 önkormányzat	 bevételeinek	 és	 kiadásainak	

alakulását,	 létszámadatait	 szakfeladatonkénti	
bontásban	a	rendelet	3.	számú	melléklete	mutatja	be.

10.	§
A	 bevételek	 és	 kiadások	 mérlegszerű	 bemutatását	 a	 
4.	számú	melléklet	tartalmazza.

11.	§
A	 tervezett	 felhalmozási	 kiadások	 részletezése	 az	 
5.	számú	mellékletben	történik	meg.

12.	§
A	 szociális	 ellátások,	 támogatások,	 átadott	
pénzeszközök	 részletezése	 6.	 számú	 mellékletben	
található.

13.	§
A	 Kesztölci	 Szlovák	 Önkormányzat	 költségvetését	 a	 
7.	számú	melléklet	tartalmazza.

14.	§
A	működési	 és	 fejlesztési	 célú	 bevételek	 és	 kiadások	
2010-2011-2012.	évi	bemutatása	a	8.	számú	mellékletben	
történik.

15.	§
Az	önkormányzat	előirányzat	felhasználási	ütemtervét,	
likviditását	a	9.	és	10.	számú	melléklet	mutatja	be.

16.	§
Az	önkormányzat	gazdálkodására	több	éven	át	kiható	
kötelezettségeket	a	12.	számú	melléklet	mutatja	be.

17.	§
Az	önkormányzat	közvetett	 támogatásait	a	13.	számú	
melléklet	tartalmazza.

18.	§
A	reprezentációra,	rendezvényekre	fordított	kiadásokat	
a	14.	számú	melléklet	részletezi.

19.	§
A	 költségvetés	 szöveges	 magyarázatát	 a	 15.	 számú	
melléklet	tartalmazza.

20.	§
(1)	 A	 képviselő-testület	 az	 önkormányzat	 létszám-
előirányzatát:
-	 14	 fő	 átlagos	 statisztikai	 állományi	 létszámban	
(átlaglétszámban),	és
-	 14	 fő	 az	 év	 utolsó	 napján	 foglalkoztatható	 záró-
létszámban	állapítja	meg.
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(2)	 A	 képviselő-testület	 a	 közfoglalkoztatottak	
létszámát	 15	 főre,	 2	 hónapra,	 napi	 4	 óra	 időkerettel,	 
1	 fő	 részére	 9	 hónapra	 napi	 6	 óra	 időkerettel,	 2	 fő	
részére	7	hónapra	napi	6	óra	időkerettel	állapítja	meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

21.	§
Az	önkormányzat	és	a	költségvetési	szervei	bevételi	és	
kiadási	előirányzatai	év	közben	megváltoztathatóak.

22.	§
(1)	 A	 képviselő-testület	 kizárólagos	 hatáskörébe	
tartozik	 a	 költségvetési	 rendelet	módosítása.	Kivételt	
jelent	a	2011.	évi	központi	céljellegű	–	mérlegelést	nem	
igénylő	 –	 pótelőirányzatok,	 melyeket	 a	 Polgármester	
saját	 hatáskörében	 feloszthatja,	 melyről	 a	 képviselő-
testületet	tájékoztatja.

(2)	Ha	év	közben	az	Országgyűlés,	a	Kormány,	illetve	
valamely	költségvetési	fejezet	vagy	elkülönített	állami	
pénzalap	 az	 önkormányzat	 számára	 pótelőirányzatot	
biztosít,	 arról	 a	 polgármester	 a	 képviselő-testületet	
tájékoztatni	köteles.

A	 pótelőirányzatról	 a	 Polgármester	 a	 képviselő-
testületet	 negyedévenként	 köteles	 tájékoztatni.	 
A	 képviselő-testület	 legalább	 félévenként	 -	 adott	 év	
július	 30-ig,	 illetve	 december	 31-i	 hatállyal	 (a	 külön	
jogszabályban	 meghatározott	 határidőig)	 -	 dönt	 a	
költségvetési	 rendeletének	 pótelőirányzatok	 szerinti	
módosításáról.

(3)	Az	önkormányzat	képviselő-testülete	a	jóváhagyott	
kiemelt	előirányzatokon	belül	a	részelőirányzatoktól	-	
Az	államháztartás	működési	rendjéről	szóló.	292/2009.
(XII.19.)	 Kormányrendeletben	 rendeletben	 foglaltak	
figyelembevételével	 -	 előirányzat-módosítás	 nélkül	 is	
eltérhet.

23.	§.
A	 tartalékba	 helyezett	 költségvetési	 többlet	
felhasználásáról	a	képviselő-testület	határozatban	dönt.

II. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan 
működő intézményekre vonatkozó szabályok

24.	§
(1)	Az	önkormányzat	önállóan	működő	és	gazdálkodó	
költségvetési	 szerve(i)	 saját	 hatáskörben	 előirányzat-
módosítást	 hajthatnak	 végre.	 Az	 előirányzat	

módosításról	a	 jegyző	előkészítésében	a	polgármester	
a	 képviselő-testületet	 30	 napon	 belül	 tájékoztatni	
köteles.	 A	 képviselő-testület	 az	 önállóan	 gazdálkodó	
intézmény	 saját	 hatáskörben	 végrehajtott	 előirányzat-
változásai	 miatt	 a	 költségvetési	 rendeletet	 legalább	
félévenként	 -	 adott	 év	 július	 30-ig,	 illetve	 december	
31-i	 hatállyal	 (a	 külön	 jogszabályban	 meghatározott	
határidőig)	-	módosítja.

(2)	Az	önkormányzat	önállóan	működő	és	gazdálkodó	
költségvetési	 szerve(i)	 szabadon,	 de	 a	 292/2009.
(XII.19.)	 Kormányrendeletben	 foglaltak,	 valamint	
e	 rendeletben	 foglaltak	 figyelembevételével	
módosíthatják	részelőirányzataikat.

25.	§
A	képviselő-testület	feljogosítja	az	önállóan	működő	és	
gazdálkodó	költségvetési	szerve(ke)t	-	s	ennek	érdekében	
ezen	költségvetési	rendeletben	a	költségvetési	szervek	
eredeti	költségvetésében	előirányozza	-	a	tárgyi	eszköz	
felújítási,	 illetve	egyéb	felhalmozási	pénzeszközökkel	
való	önálló	gazdálkodásra.	

26.	§
(1)	 Az	 önkormányzat	 költségvetési	 szervei	 szabadon	
használhatják	fel	a	jóváhagyott	bevételi	előirányzataikon	
felüli	többletbevételüket	az	intézményi	térítési	díjak	és	
a	tankönyv	értékesítésből	származó	bevétel	kivételével.	
Az	 intézményi	 térítési	 díjakból	 származó	 bevételi	
többlettel	a	vásárolt	élelmezés	kiadási	előirányzatát,	a	
tankönyv	 bevétel	 növekedésével	 a	 tankönyv	 vásárlás	
kiadási	előirányzatát	kell	megnövelni.

(2)	 A	 szabadon	 felhasználható	 többletbevétel	
felhasználása	saját	hatáskörű	előirányzat-módosítás,	a	
képviselő-testület	utólagos	tájékoztatásával.

Záró rendelkezések

27.	§
(1)	 Ez	 a	 rendelet	 a	 kihirdetés	 napján	 lép	 hatályba,	
rendelkezéseit	 azonban	 2011.	 január	 1.	 napjától	 kell	
alkalmazni.
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Kesztölc község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

Bevételek 2011. évi terv 2010. évi terv 2009. évi terv
Tankönyv	forgalmazás 998 1	000
Szolgáltatások	ellenértéke		(közterület,	sírhely,	hirdetés) 150 1	974 142
Egyéb	sajátos	bevétel	(biztosítás	visszavásárlása) 6	000 1	600 2	978
Bérleti	díjak	(Búcsú,	terembérlet,	ingatlan	bérlet) 7	200 200 206
Intézményi	ellátás	díja	(óvoda,	iskola) 6	532 5	917
Továbbszámlázott	bevétel	(áram,	vízdíj) 600 500 250
Kamatbevétel 70 150
Kiszámlázott	tev.	ÁFA	óvoda 3	363 1	846 1	295
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 17 313 13 720 11 938
Kommunális	adó 5	500 5	500 5	500
Iparűzési	adó 6	500 12	500 16	000
Gépjárműadó 12	000 11	000 9	000
SZJA	helyben	maradó	része		8% 26	824 29	993 27	647
SZJA	jövedelemkülönbség	alapján 63	290 63	120 61	699
Szlovák	Önkormányzat	támogatása 200 0
Talajterhelés,	termőföld	bérbeadása 700 500 600
Egyéb	adószámlára	befolyó	bevétel 450 350 200
Pótlék,	bírság 500 500 400
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 115 964 123 463 121 046
Normatív	állami	hozzájárulások 20	773 72	792 90	508
Normativ	kötött	támogatások 283
Központosított	elői.	bérpolitikai	intézkedésekre 668 7	606 10	236
Központosított	elői.	TEUT	 11	227
Központosított	ei.	kisebbségi	önkormányzat 561 555
Vis	maior	támogatás 41	530 2	483
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK 62 971 92 186 104 065
OEP-től	átvett	műk.	célú	pénzeszköz	(3312+109) 3	442 3	421 3	183
Mozgókönyvtári	támogatás	DTKT-tól 800
FVM-től	átvett	támogatás	mezei	őrszolg. 600 600
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. BEVÉTEL 4 842 4 021 3 183
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 201 090 233 390 240 232
Tárgyi	eszköz	értékesítése	 4	000 0
Értékpapír	beváltása	 26	780 24	500
KDOP	EGHÁZ	pályázati	bevétel 34	842
Csatorna	kölcsön 500
Üzemeltetésből	származó	bevétel 5	490 6	863 408
FELHALMOZÁSI ÉS TJ. BEVÉTELEK 40 332 37 643 25 408
Pénzmaradvány 17	479 5	388 14	869
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 17 479 5 388 14 869
HITEL FELVÉTELE 16 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 275 801 276 421 280 509

(adatok EFt-ban)
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Kiadások 2011. évi terv 2010. évi terv 2009. évi terv
Személyi	juttatások 45	971 116	878 122	850
Munkaadót	terhelő	járulékok 11	538 31	729 36	913
Dologi	kiadások	 26	508 50	472 57	036
Dologi	kiadások	ÁFA,	kiszámlázott	szolg.	ÁFA	befizetés 8	866 11	432 9	924
Folyó	kiadások 3	786 3	969 7	249
Támogatás	értékű	kiadás	kistérségnek 6	700 6	380 6	350
Támogatás	értékű	kiadás	közoktatási	társulásnak 39	053
Működési	célú	pénzeszközátadás	ÁHT.	kívüli 2	449 2	199 2	521
Szociálpolitikai	juttatások 4	469 7	097 6	152
Ellátottak	pénzbeli	juttatásai 650 650
Továbbadási	célú	kiadás	háztartásnak 400
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 150 390 230 806 248 995
Intézményi	beruházási	kiadások 85	478 13	296 7	786
Felújítások 4	603 18	422 11	613
Hitel	kamat,	kezelési	díj 557
Beruházás,	felújítás	ÁFA 22	521 6	855 2	880
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 113 159 38 573 22 279
Lekötött	tartalék	ÁFA	emelkedésre 1	000
Lekötött	tartalék	közüzemi	díjakra 3	000
Lekötött	tartalék	OPTIMA
Lekötött	tartalék	iparűzési	adóerő	növekedésére 4	000
Lekötött	tartalék	felhalmozási	kiadásokra
Általános	tartalék 1	677 7	042 1	235
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK 1 677 7 042 9 235
HITEL VISSZAFIZETÉSE 10 575
KIADÁSOK ÖSSZESEN 275 801 276 421 280 509

(adatok EFt-ban)

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.(IV.1) önkormányzati rendelete  
Kesztölc	 község	Önkormányzata	Képviselő-testülete,	
a	helyi	önkormányzatokról	szóló	1990.	LXV.	 törvény	
16.	§	(1)	bekezdésében,	valamint	az	anyakönyvekről,	a	
házasságkötési	eljárásról	és	a	névviselésről	szóló	1982.	
évi	17.	törvényerejű	rendelet	42/A	§	(4)	bekezdésében	
meghatározott	 feladatkörében	 eljárva	 a	 következőket	
rendeli	el:
 

1.	§
Munkaidőn	kívüli	házasságkötés

(1)	Hivatali	munkaidőn	kívüli	házasságkötés	díjköteles	
és	 kérelemre	 engedélyezhető.	 A	 kérelmet	 írásban,	 a	
házasságkötési	szándék	bejelentésével	egyidejűleg	kell	
benyújtani.	A	díj	befizetését	a	kérelem	benyújtásával	

egyidejűleg	kell	igazolni.
(2)	 Vasárnap	 és	 ünnepnapon	 történő	 házasságkötés	
nem	engedélyezhető.

2.§
Hivatali	helyiségen	kívüli	házasságkötés

	(1)	Hivatali	helyiségen	kívüli	házasságkötés	díjköteles	
és	 kérelemre	 engedélyezhető.	 A	 kérelmet	 írásban,	 a	
házasságkötési	szándék	bejelentésével	egyidejűleg	kell	
benyújtani.	A	díj	befizetését	a	kérelem	benyújtásával	
egyidejűleg	kell	igazolni.
(2)	 Meg	 kell	 tagadni	 a	 hivatali	 helyiségen	 kívüli	
házasságkötés	 engedélyezését,	 amennyiben	 az	
anyakönyvvezető	 őrizetében	 lévő	 anyakönyvnek	 a 
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házasságkötés	létesítésének	helyszínére	való	szállítása	
és	 a	 hivatali	 helyiségbe	 történő	 visszaszállítása,	 az	
anyakönyv	helyszínen	történő	biztonságos	kezelésének	
feltételei	 és	 az	 esemény	 méltó	 körülményei	 nem	
biztosíthatók.

3.§
A	 hivatali	munkaidőn	 kívüli	 és	 a	 hivatali	 helyiségen	
kívüli	 	 házasságkötésért	 fizetendő	 díjat	 a	 rendelet	 
1.	melléklete	tartalmazza.

4.	§
Hivatali	 munkaidőn	 kívüli	 házasságkötés	 esetén	 az	
anyakönyvvezetőt	díjazás	illeti	meg.	A	díj	mértékét	a	
rendelet	1.	melléklete	tartalmazza.
 

5.	§
(1)	 A	 rendelet	 alkalmazásában	 hivatali	munkaidőben	
történő	 házasságkötés	 az,	 amely	 hétfőtől	 csütörtökig	

8.00-15.00	 közötti,	 pénteken	 8.00-12.00	 óra	 közötti	
időszakban	kezdődik	és	fejeződik	be.	

(2)	 A	 rendelet	 alkalmazásában	 hivatali	 helyiségnek	
Kesztölc	község	Polgármesteri	Hivatal	(2517.	Kesztölc,	
Szabadság	tér	11.)		Tanácsterme	minősül.

6.§
(1)	Ez	a	rendelet	2011.	április	1-jén	lép	hatályba.	

(2)	 Hatályát	 veszti	 a	 16/2010.(XII.9.)	 önkormányzati	
rendelet.	

A	Kérelmezők	által	fizetendő	díj:
Hivatali	időn	kívüli	házasságkötés:	6.000.-	
Hivatali	helyiségen	kívüli	házasságkötés:	30.000.-
Anyakönyv-vezető	díja:	2.500.-Ft/óra	

A község szociális helyzete (Horváth Zoltánné beszámolója)
Kesztölc	állandó	lakosainak	száma:	2.678	fő

A	 segélyezettek	 száma	 átlagban	 	 az	 állandó	 lakosok	 
3-6	%-a	,	folyamatos	növekedést	mutat.	Az	elmúlt	évek		
gazdasági	 válsága	 a	 falu	 szociális	 segélyezésében	 is	
jelentős	növekedést	hozott.	Sok	család	került	anyagilag	
rossz,	néha	már	kilátástalan	helyzetbe.

Ebben	az	évben	tapasztaltuk,	hogy		lakosok		egy	része	
komoly	 anyagi	 problémákkal	 küzdött,	 és	 azok	 akik	
eddig	még	soha,	semmilyen	támogatást	nem	igényeltek,		
jelezték,		hogy	segítségre	szorulnak.

Ugrásszerűen	 megnőtt	 az	 aktívkorúak	 ellátását	
igénylők	 száma.	 	 Ők	 azok	 	 a	 lakosok,	 akiknek	 a	
munkaügyi	központ	által		biztosított	ellátása	már	lejárt.
Az	 elmúlt	 években	 	 általában	 10	 fő	 alatti	 volt	 a	
kérelmezők	száma.	2010-ben		összesen	30	fő	igényelte		
ezt	 a	 támogatási	 formát,	 ami	 azt	 jelenti,	 hogy	
környékünkön	nagyon	nehéz	volt	munkahelyet	találni,	
így	 csak	 az	 önkormányzat	 által	 biztosított	 segélyt	
kaphatták,	illetve	a	közcélú		munka	programban	vettek	
részt..

Ezzel	 arányosan	 emelkedett	 meg	 a	 lakásfenntartási	
támogatást	igénylők	száma	is.

Egyre	több	személy	került	nehéz	helyzetbe,	mert	nem	
tudta	fizetni	a	közüzemi	számlákat.

Itt	 jelentkezett	 egy	 olyan	 lehetőség,	 hogy	 ha	 a	
kérelmező	 valamilyen	 rendszeres	 támogatást	 kapott	
az	 önkormányzattól,	 abban	 az	 esetben	 úgynevezett	
védendő	fogyasztói	státuszt	kaphatott,	mely	alapján	a	
szolgáltató	 nem	kapcsolhatta	 ki	 	 őt	 a	 szolgáltatásból.
(gázszolgáltató,	áramszolgáltató)	Ezzel	a	 lehetőséggel	
egyre	többen	élnek.

A	 szociális	 támogatások	 két	 nagy	 csoportja,	
a	 rendszeres,	 és	 az	 átmeneti	 támogatások.	 A	
rendszeres	 támogatások	 abban	 az	 esetben	 kerülnek	
megállapításra,	ha	a	kérelmező	a	szociális	törvényben	
előírt	 feltételeknek	 megfelel.	 Az	 átmeneti	 támogatás		
egyszeri	 	 pénzösszeggel	nyújt	 segítséget	 a	kérelmező	
részére.		

Rendszeres támogatások

1. Aktív korúak  ellátása

Rendszeres	szociális	segély
A	 munkanélküli	 ellátásból	 kikerült	 55.	 életévüket	
betöltött	személyek	részére		rendszeres	szociális	segélyt	
biztosítunk,	ha	a	családban	az	egy	főre	eső	jövedelem	
nem	 haladja	 meg	 az	 öregségi	 nyugdíj1minimum	 
90%-át.	2010.	évben		6	fő	igényelte,	és	kapta	meg	ezt	a	
támogatási	formát.

A	kifizetett	összeg:	1.298.000.-forint.
A	segély		megállapítása		jegyző	hatásköre
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Rendelkezésre	állási	támogatás
A	 munkanélküli	 ellátásból	 kikerült	 55	 év	 alatti		
személyeknek	állapítható	meg,	akik	az	önkormányzat	
által	 szervezett	 közfoglalkoztatásban	 nekik	 fel	 nem	
róható	 okból	 nem	 vesznek	 részt.	 Ez	 tulajdonképpen	
azt	jelenti,	hogy	ha	az	önkormányzat	nem	tud	munkát	
biztosítani	 ezeknek	 a	 személyeknek,	 akkor	 ezt	 a	
rendszeres	támogatást	kapják.	Amikor	munkalehetőség	
adódik,	 akkor	 a	 támogatás	 szünetel,	 és	 a	kérelmezők	
közcélú	munkásként	dolgoznak.

2010-ben	 30	 fő	 részére	 állapítottunk	 meg	 ilyen	
támogatást.	Azok	a	személyek	akik	egészségi	állapotuk	
alapján	 	 bevonhatók	 voltak	 a	 közfoglalkoztatásba,	 	 a	
segély	 megállapítása	 után	 mint	 közcélú	 munkások	
dolgoztak	a	településen.

A	kifizetett	összeg:	2.453.000.-forint.

2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Azoknak	 a	 	 családoknak	 kerül	 megállapításra,	 ahol	
a	család	egy	főre	eső	jövedelme,	nem	haladja	meg	az	
öregségi	 nyugdíjminimum	 130%-át,	 egyedülállónál		
140%-át.

A	 rendszeres	 kedvezményben	 részesülő	 gyermek		
után	nem	kell	étkezési	térítési	díjat	fizetni	 	az	óvodai	
ellátásnál,	illetve	az	ált.	iskola	1-7		tagozatán.		Ezen	kívül	
az	iskolás	gyermek	ingyen	kapja	meg	a	tankönyveket.		
A	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményben	
részesülő		gyermekek	évente	két	alkalommal		pénzbeni	
ellátásban	 részesülnek.	 	 Ennek	 összege	 5.800.-forint	
gyermekenként.

2010.-ben		48	család	105		gyermeke		részesült	ebben	a	
támogatásban.	A	megállapítás	a	jegyző	hatásköre.
 

3. Lakásfenntartási  támogatás

Normatív	 lakásfenntartási	 támogatásban	 	 49	 	 család	
részesült	2010.-ben.	A	támogatott	családok	2.207.000.-	
forint	 lakásfenntartási	 támogatást	 vehettek	 fel	 az	
elmúlt	 évben.	 Az	 egyénileg	 megállapítható	 összeg		
családonként	 változó.	 Függ	 a	 család	 egy	 főre	 eső	
jövedelmétől,	 és	 hogy	 hány	 fő	 lakik	 a	 családban.	
Átlagosan	 2.500.-	 és	 9.500.-	 forint	 került	 megállapí-
tásra.

Ez	 a	 támogatás	 nőtt	 a	 legjobban	 a	 tavalyi	 évhez	
iszonyítva.

Méltányos	 alapon	 járó	 lakásfenntartási	 támogatás		
nem	került	megállapításra.	A	megállapítás	a		szociális	
bizottság	hatásköre

4. Ápolási díj

Alanyi	 jogon	 járó	 ápolási	 díj	 	 6	 	 fő	 részére	 	 került	
megállapításra.	 	 Az	 ápolási	 díj	 bruttó	 összege	 a	
mindenkori	 öregségi	 nyugdíjminimum	 összegével	
egyenlő.	(28.500.-forint)

Az	ápolási	díjban	részesülők	részére	1.980.000.-	forint	
került	kifizetésre.	A	megállapítás		a	jegyző	hatásköre.

Méltányos	 ápolási	 díj	 2010-ben	 nem	 került	
megállapításra.

5. Közgyógyellátási igazolvány

A	közgyógyellátási	 igazolványt	 három	 	módon	 adhat		
ki	a	jegyző:
 
Alanyi	jogon	részesülő	személyek
Azok	 akik	 a	 szociális	 törvény	 alapján	 alanyi	 jogon		
kapják	meg	 az	 igazolványt.	 (pl.:	 I-II	 rokkantak,	 akik	
után	 a	 szülő	 magasabb	 összegű	 családi	 pótlékban	
részesül)	 42	 	 fő	 kapja.	 Az	 alanyi	 jogon	 kiállított	
igazolványok	két	évre	kerülnek	megállapításra.
 
Normatív	alapon
Az	 a	 személy	 részesülhet	 közgyógyellátásban	
akinek	 a	 családjában	 az	 egy	 főre	 eső	 jövedelem	nem	
haladja	 meg	 az	 öregségi	 nyugdíjminimum	 összegét,	
egyedülállónak	a	150%-át,	és	az	egészségügyi	pénztár	
által	megállapított	 gyógyszerkerete	 	 legalább	 	 2.850.-	
forint.	 (a	 nyugdíjminimum	 10%-a)	 7	 fő	 kapta	 meg		
mely	ezt	a	közgyógyellátást		egy	évre	.
 
Méltányos		közgyógyellátás
Az	 a	 személy	 igényelheti,	 aki	 	 szociálisan	 rászorult,	
és	 gyógyszerköltsége	meghaladja	 a	 helyi	 rendeletben	
szabályozott	 összeget.	 Az	 így	 kiállított	 igazolványok	 
után	az	önkormányzat-nak	fizetési	kötelezettsége	van.	 
Ez	az	összeg	maximálisan	5.000	forint	 igazolványon-
ként.	 (megállapított	 gyógyszerkerettől	 függ).	 
2010-ben	300.000.-	 forintot	 fizetett	 az	 önkormányzat	
ezen	 	 igazolványok	 	 után.	 12	 fő	 kapta	 	 egy	 éves	
időtartamra.	A	megállapítás	a	jegyző	hatásköre.
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6. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Akkor	 jogosult	 	 az	 ügyfél	 igénybe	 venni,	 ha	
egészségügyi	 szolgáltatásra	 való	 jogosultsága	 más	
módon	 nincs	 biztosítva.	 Akkor	 nem	 biztosított	 a	
jogosultsága,	 ha	 	 nem	 rendelkezik	munkaviszonnyal,	
vagy	 az	 önkormányzattól	 sem	 részesül	 	 rendszeres		
támogatásban.	 A	 megállapításnál	 	 a	 család	 egy	 főre	
eső	 jövedelme	 nem	 haladhatja	 meg	 az	 öregségi	
nyugdíjminimum	120%-át,	egyedülállónál		a	150%-át.

Az	egészségügyi	szolgáltatás	szociális	rászorultságáról	
egy	 éves	 időtartamra	 	 hatósági	 bizonyítvány	 kerül	
kiállításra.

Ez	 a	 támogatási	 forma	 természetbeni	 támogatás,	
hiszen	 az	 ügyfél	 	 részére	 nem	 pénzbeli	 támogatás	
kerül	 megállapításra.,	 hanem	 mentesül	 az	 egyébként	
fizetendő	 	 egészségügyi	 szolgáltatásra	 jogosító	 díj	
megfizetésétől.	 12	 fő	 részére	 lett	 kiadva	 a	 hatósági	
bizonyítvány.	A	megállapítás	a	jegyző	hatásköre.

Eseti támogatások

1.  Átmeneti segély

Átmeneti	segélyt		116			esetben	fizettünk	ki	a	település	
rászorult	 lakosainak..	 Ez	 a	 tavalyi	 	 81	 esethez	
viszonyítva	szintén		emelkedést	mutat.	Ebből	egyszer	
részesült	 segélyben	 59	 fő,	 kétszer	 14	 fő,	 háromszor,	
vagy	többször	9		fő.

Az	átmeneti	segély	összege.	1.000.-	tól		10.000.-	forint.	
Rendkívüli,	 különösen	 krízishelyzetbe	 került	 ügyfél		
részére		20.000.-	forint	adható.

A	kifizetett	összeg	:	973.000.-	forint	volt

Megállapítás	 a	 	 szociális	 bizottság,	 illetve	 a	
polgármester	hatásköre.

2. Súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedésével kapcsolatos támogatás

Közlekedési	 támogatás	 évente	 egy	 alkalommal	 kerül	
kifizetésre.	 Azok	 a	 személyek	 igényelhetik	 akik	 az	
orvos	igazolása,		és	a	család	jövedelmi	helyzete	alapján	
jogosultak	 erre	 a	 támogatásra.	 Településünkön	 9	 fő		
részesült	benne.

A	támogatás	alap	összege	7.000.-	forint,	de	maximálisan	
28.000.-forint	 adható.	 A	 kifizetett	 összeg	 100%-át	
visszaigényelheti	 a	 hivatal.	 A	 megállapítás	 a	 jegyző	
hatásköre.
 

3. Temetési segély

Temetési	 segélyt	 	 8	 	 lakos	 részére	 fizetett	 az	
önkormányzat.	 Ennek	 összege	 alap	 esetben	 
10.000.-/fő.	 Összes	 kifizetés	 80.000.-	 forint.	
Megállapítás	a	polgármester	hatásköre.

A község egészségügyi helyzete (dr. Bús János háziorvos beszámolója)
Működésünk	 személyi	 feltételei	 megoldottak,	
gondjaink	 viszont	 bőven	 akadtak.	 Köszönjük	 az	
Önkormányzat	segítségét.	Jelentős	fejlesztésünk	a	múlt	
évben	nem	volt.

Néhány	statisztikai	adat:

Halálozás	 2010-ben	 34	 fő	 volt,	 ebből	 otthon	 15,	
kórházban	19	fő.	A	kórházi	orvosokkal	a	kapcsolatunk	
jó,	 nem	 ők	 tehetnek	 a	 szűkös	 kórházi	 kapacitásról.	
Gyakran	előfordul,	hogy	a	még	rossz	állapotú	beteget	
hazaküldik,	 hogy	 az	 ágyakkal	 gazdálkodni	 tudjanak.	
Bár	 az	 Önkormányzat	 nem	 sokat	 tehet	 ebben	 az	
ügyben,	 de	 el	 kell	mondanom,	 hogy	 az	 egészségügy	
katasztrófa	 felé	 halad.	 A	 pénzhiány	 immár	 évek	 óta	
jellemző	ezen	a	területen,	de	most	a	helyzet	súlyosabb.	
Tavaly	 1100	 orvos,	 tehát	 egy	 évfolyamnyi	 ment	 el	

külföldre	 nagyrészt	 az	 anyagi	 megbecsülés	 hiánya	
miatt.	A	kórházakban	 is	egyre	kevesebb	a	szakorvos,	
a	 nővér	 és	 általában	 az	 egészségügyi	 dolgozó,	 így	
hosszabbodnak	a	várólisták	is.		Itt,	Dorog	és	környékén	
a	 körzeti	 ellátás	 még	 szinte	 érintetlen,	 de	 az	 ország	
válságrégióiban	 már	 súlyos	 a	 helyzet.	 Rövidesen	 fel	
kell	 készülni	 a	 körzetösszevonásokra.	Mi	még	bírjuk	
valahogyan.	A	szegényedés	a	lakosság	körében	is	egyre	
láthatóbbá	válik.	 	A	szociális	 feszültségek	sokszor	az	
egészségügyön	csapódnak	le.		Az	ÖNO	dolgozóival	jó	
a	kapcsolatunk,	sokszor	segítünk	egymásnak.	Látjuk,	
hogy	szinte	erejükön	felül	dolgoznak,	gyakran	hétvégén	
is,	ami	nem	kötelességük.		Nemegyszer	betegmegőrzés	
igénye	 is	 felmerülne,	 ami	 megoldhatatlan.	 Súlyos	
gondunk	még	a	hatalmas	méretű	adminisztráció,	amit	
tisztességesen	csinálni	szinte	lehetetlen.	
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Közvetlen	 halálokokat	 tekintve	 szív-	 és	 érrendszeri	
ok	 42%-ban,	 daganat	 24%-ban,	 elöregedés	 
21	 %-ban,	 alkoholizmus	 9%	 -ban	 szerepelt	 a	 múlt	
évben.		Öngyilkosság	nem	volt.

A	 cukorbetegség	 és	 a	 magas	 vérnyomás	 már	 évek	
óta	 népbetegség.	 Jelenlegi	 betegszámunk	 1795	 fő,	 ez	
átlagosnak	mondható.	 2010.-ben	9559	beteget	 láttunk	
el,	 (2009-ban	 10.271-at)	 havi	 átlagban	 796-ot,	 ebből	
673-at	lakáson,	ennek	havi	átlaga	56	fő.	Szakrendelésre	
706	főt	irányítottunk.	A	fenti	számok	némi	csökkenést	
mutatnak	 az	 előző	 évihez	 képest.	 A	 betegforgalmat	
növelő	 tényező	 a	 gondozás,	 csökkentő	 tényező	 a	
munkanélküliség.	

A	 körzeti	 ápolónő	 2010.-ben	 392	 esetben	 látogatott	
meg	169	beteget.	A	mindennapi	 tevékenysége	mellett	
fokozott	figyelmet	fordít	a	nehezen	mozgó	idősekre.	

A	táppénzes	helyzet	alakulása:

2010-ben	 11.360	 táppénzes	 napot	 utaltunk	 ki	 
(2009-ban	10.822),	ez	növekedést	mutat.		Körzetemben	
folyamatosan	végezzük	a	krónikus	betegek	gondozását.	
Eszerint	 jelenleg	 352	 magas	 vérnyomásos,	 76	 szív-
és	 érrendszeri,	 38	 légzőszervi,	 112	mozgásszervi,	 40	
emésztőszervi,	146	cukorbeteg,	46	idegrendszeri,	és	28	
daganatos	beteg	szerepel	a	nyilvántartásunkban.	

A	 központi	 ügyelet	 komoly	 gondokkal,	 de	 működik.	 
A	 legfőbb	 panasz,	 hogy	 sok	 esetben	 sokat	 kell	 várni	
az	orvosra.	Ez	nem	csoda,	hiszen	kb.	40.000	emberre	
van	egy	orvos.	Az	ügyelet	sürgős	hívásainak	kb.	30%-
a	indokolatlan,	ami	sokba	kerül	és	a	személyzet	erejét	
is	erősen	igénybe	veszi.		A	rendelő	kb.	42	éves,	egyre	
inkább	mutatja	az	elöregedés	jeleit.	Nagyon	várjuk	már	
az	új	rendelőt.

15

A község gyermek-egészségügyi helyzete (dr. Kéninger Anna gyermekorvos beszámolója)
Jelenleg	 az	 általam	 ellátottak	 száma	 883	 fő,	 ez	 
2011.márciusi	 adat,	 a	 tavalyihoz	 képest	 10	 fővel	
emelkedett,	remélem	ez	a	későbbiekben	tendencia	lesz.

Kor	szerinti	megosztásban:
0-1éves	korig:	42	fő
1-4éves	korig:	141	fő
4-14éves	korig:	456	fő
14-18éves	korig:	244	fő

0-3 éves korig

Ezen	 korosztály	 folyamatos	 követése,	 a	
szaktanácsadáson,	 a	 védőnővel	 közösen	 történik.	
Féléves	korig	kéthetente,	majd	egyéves	korig	havonta	
jelennek	 meg.	 Kórházból	 való	 hazaérkezésükkor,	
1,2,3,6	 hónapos.	 1;	 2;	 3	 éves	 korban	 statusz	 (súly,	
magasság,	 mell-	 és	 fejkörfogat,	 belszervi	 fizikális	
vizsgálat,	 mozgásszervek	 vizsgálata,	 vérnyomás,	
vizelet)	vizsgálatukat	végezzük.

2;	 3;	 4;	 15,	 18	 hónapos	 korban	 illetve	 6	 éves	 korban	
kötelező	 védőoltásokat	 (Infanrix	 IPV	 HIB,MMR	
és	 InfanrixIPV)	 kapnak.	 A	 gyermekek	 vizsgálata	
során	 észlelt	 bármilyen	 eltérés	 (szívzörej,	 csípő-
rendellenesség,	 urológiai,	 sebészeti,	 bőrgyógyászati)	
esetén	 megfelelő	 diagnosztikai	 és	 szakorvosi	
vizsgálatra	irányítom	őket.

Ennek	a	betegségek	korai	felismerésében	így	az	időben	
elkezdett	kezelésnek	nagy	jelentősége	van	a	gyógyulás	
szempontjából.	Gondolok	 itt	 pl.:	 csípőficamra,	 rejtett	
heréjűségre.	

Tanácsadáson	2010-ben	413	gyermek	jelent	meg.	

2008.októbertől	 egy	 új	 védőoltás	 a	 Prevenar/	
pneumococcus	elleni/	is	ingyen	elérhető	a	2006.10.01.	
után	 született	 gyermekek	 	 részére	 akik	 ezt	 kérik.	
Örömmel	számolhatok	be	arról,	hogy	ez	a	korosztály	
100	százalékosan	átoltott	lett.

3-6éves korig

2010/11-es	 tanévben	 62	 óvodás	 vizsgálatát	 (súly,	
magasság,	belszervi	fizikális,	mozgásszervek,	vizelet,	
vérnyomás)	végeztük.

6-14 éves korig

Az	 iskolás	 korosztály	 szűrését	 módszertani	 levélben	
előírt	 program	 szerint	 végezzük.	 Itt	 már	 2010/11-es	
tanévben	 elvégzett	 vizsgálatokról	 tudok	 beszámolni	
66	 gyermeket	 	 (2,4,6,8osztály)	 vizsgáltam	 meg.	 Ez	
a	 magasság,	 súly,	 vérnyomás,	 belszervi	 fizikális,	
mozgásszervek,	 vísus,	 színlátás,	 vizelet	 általános	
vizsgálatából	áll.
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A	hatodikosok	kétszerre	Di-Te	és	Trivalens	(kanyaró,	
mumpsz,	 rózsahimlő)	 a	 hetedikesek	 kétszerre		
Hepatitisz	B	elleni	kötelező	védőoltásban	részesültek.

Itt	 jegyezném	 meg,	 hogy	 mindkét	 intézmény	
óvoda	 és	 iskola	 vezetőjétől	 és	 dolgozóitól	 minden	
segítséget	 megkapunk	 a	 szűrővizsgálatok	 zavartalan	
lebonyolításához.	Ezért	köszönet	nekik.

A	 szűrések	 során	 azt	 tapasztalom,	 hogy	 már	 a	
gyermekek	 körében	 is	 jelentkeznek	 a	magyar	 felnőtt	
lakosságra	 jellemző	 betegségek	 éspedig	 az	 elhízás,	 a	
rossz	fogak	és	az	ortopédiai	elváltozások.	

2010-ben	 58.	 gyermek	 részesült	 az	 ÁNTSZ-től	
ingyenesen	kapott	influenza	elleni	védőoltásban.	

A	betegrendelést	napi	két	órában,	váltogatva	délelőtti	
és	 délutáni	 időben	 végzem.	 A	 csecsemő-tanácsadást	
csütörtök	délelőtt	egy	órában,	az	 iskola-egészségügyi	
munkát	csütörtök	reggel	két	órában	végzem.

2010-ben	 6904	 gyermek	 jelent	 meg	 a	 rendelésen,		
lakáson	 153	 gyermeket	 láttam	 el.	 Szakrendelésre	
524,	kórházba	20	gyermeket	utaltam	és	37	gyermeket	
kezeltek	kórházban.

A	betegrendeléseket	 főleg	 az	 óvodás	 és	 az	 kisiskolás	
korosztály	látogatja.	Jelentősebb	betegforgalom	a	késő	
őszi,	téli	és	a	kora	tavaszi	időszakban	van.	A	betegek	
jelentős	 része	 felső	 és	 alsó	 légúti	 hurutos,	 valamint	
gyomor-	bélrendszeri	panaszok	miatt	keresnek	fel.		A	
tavaszi	 hónapokban	 pedig	 egyre	 szaporodik	 a	 légúti	
allergiás	panaszok	miatt	jelentkezők	száma.

A	 dorogi	 székhelyű	 központi	 ügyelet,	 amely	 délután	
16	órától	másnap	reggel	8	óráig	látja	el	a	betegeket.	A	
hétvégi	ügyelet	péntek	délután	15	órától,	hétfő	reggel	
8	óráig	folyamatosan	működik.	Ebben	a	munkában	én	
is	 részt	 veszek.	Munkatársaimmal	 a	 kapcsolatom	 jó,	
munkájukkal	meg	vagyok	elégedve.	

Beszámoló a községi védőnői munkáról (Salánkiné Radovics M. Ildikó védőnő beszámolója)
A	 védőnői	 munka	 sokrétű,	 munkamódszerünk	 a	
gondozás.	Célunk	a	családok	egészségének	megőrzése,	
a	 betegségek	 megelőzése,	 egészséges	 gyermekek	
születésének	és	nevelésének	elősegítése.

A védőnői munka főbb területei

▪	 Nő	-,	és	anyavédelem
▪	 Újszülöttek,	 csecsemők,	 kisgyermekek	 gondozása	 
	 családlátogatásokon	és	szaktanácsadásokon
▪	 A	3	–	6	éves	gyermekek	ellátása	családlátogatásokon,	 
	 szaktanácsadásokon	és	az	óvodában
▪	 A	7	 –	 18	 éves	 korú	 tanköteles	 gyermekek,	 tanulók	 
	 gondozása	 	 családlátogatáson,	 tanácsadáson	 és	 az	 
	 iskolában
▪	 Szociális	 munka:	 Segély	 intézése,	 környezet- 
	 tanulmány	 készítése,	 veszélyeztetett	 gyermekek	 és	 
	 családok	fokozott	gondozása
▪	 Mentálhigiénés	 tevékenység:	 Egészségnevelő	 órák	 
	 tartása	az	iskolában	és	az	óvodában,	drog	-,	alkohol	-,	 
	 dohányzás	megelőzés
▪	 Karitatív	tevékenység,	vöröskeresztes	munka.

Néhány számadat a 2010 – es évről

Várandós	anyák	száma:	30	fő.

Ebből	fokozott	gondozást	igénylők	száma:	5	fő,
ebből	4	fő	egészségügyi,	1	fő	szociális	okból.
Tanácsadáson	a	megjelenések	száma:	144.
Várandós	látogatások	száma:	117.
Nővédelmi	tanácsadáson	megjelenések	száma:	1.
Nővédelmi	látogatások	száma:	36.
Szült	anyák	száma:	23	fő.

Az	év	folyamán	született	csecsemők	száma:	23	fő.
Fokozott	 gondozást	 igénylők	 száma:	 4	 fő,	 ebből	 3	 fő	
egészségügyi,	1	fő	szociális	okból.
Koraszülöttek	száma:	0	fő.
Fejlődési	 rendellenesség:	 1	 fő	 –	 összenőtt	 lábujj,	
tervezett	otthonszülés,	csecsemőhalálozás	nem	volt.	
Tanácsadáson	az	összes	megjelenés	(orvossal	együtt+	
önálló	tanácsadás):	340,	ebből	védőnői	tanácsadáson	59.
Védőnői	látogatások	száma:	401.

12	–	35	hónaposok	száma:	47	fő.
Fokozott	 gondozást	 igénylők	 száma:	 5	 fő,	 ebből	 
1	egészségügyi,	4	szociális	okból.
Tanácsadáson	az	összes	megjelenés:(orvossal	együtt+	
önálló	tanácsadás):	107,	ebből	védőnői	tanácsadáson	14.
Látogatások	száma:	207.
3	–	6	évesek	száma:	106	fő.
Fokozott	 gondozást	 igénylők	 száma:	 9	 fő,	 ebből	 
2	egészségügyi,	7	szociális	okból.
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Tanácsadáson	a	megjelenések	száma	(orvossal	együtt+	
önálló	tanácsadás):	88,	ebből	védőnői	tanácsadáson	48.
Védőnői	látogatások	száma:	171.
Gondozott	családok	száma:	154.
Dohányzás	a	családokban:	49.
Gyermekelhanyagolás:	3	családban	volt.

A	 várandós	 gondozás	 célja:	 A	 gyermeket	 váró	 anya	
egészségi		állapotának,	teherbíró	képességének	nyomon	
követése,	 a	 terhesség	 alatt	 kialakuló	 kóros	 állapotok	
megelőzése,	azok	korai	felismerése	és	kezelése.	

A	 tanácsadás	 heti	 egy	 alkalommal	 a	 Tanácsadó	
helyiségben	 történik:	 Súlymérést,	 vérnyomásmérést,	
vizeletvizsgálatot,	 magzati	 szívhangvizsgálatot,	
haskörfogat	 mérést	 végzünk,	 felhívjuk	 a	 kismama	
figyelmét	az	esedékes	szakvizsgálatokra,	a		szakorvosi	
kontrollvizsgálatok	fontosságára.
              
A	 csecsemőgondozás	 célja:	 A	 csecsemők	 zavartalan	
testi	 –,	 lelki	 -	 és	 szociális	 fejlődésének	 elősegítése,	
az	 anyatejes	 táplálás	 fontosságának	 	 hangsúlyozása.	
A	 tanácsadáson	a	csecsemők	súlyát,	hosszát,	 fej	–	és	
mellkörfogatát	 mérjük,	 a	 gyermekorvossal	 közösen	
tartott	tanácsadásokon	végezzük	a	státuszvizsgálatokat	
és	kapják	meg	a	gyermekek	az	életkorhoz	kötött	kötelező	
védőoltásokat.	Az	önálló	védőnői	tanácsadáson	azok	a	
gyermekek	jelennek	meg,	akiknek	a	választott	orvosuk	
máshol	van.

Óvoda	–	és	 iskolaegészségügyi	munka:	Az	óvodában	
és	 az	 iskolában	 havonta	 végeztem	 a	 tisztasági	 és	
tetvességi	szűrést,	szerencsére,	csak	1	–	2	alkalommal	
találtam	 fejtetűt.	 A	 3	 –	 6	 éves	 gyermekek	 védőnői	

szűrővizsgálata	 a	 Tanácsadóban	 történik	 a	 szülővel	
való	 előzetes	 megbeszélés,	 egyeztetés	 után.	 Az	
iskolai	 munka	 keretében	 megtörtént	 a	 2.,	 4.,	 6.	 és	
8.	 osztályosok	 szűrővizsgálata,	 illetve	 a	 6.,	 7.	 és	 8.	
osztályosok	kampányoltása	(MMR,	Engerix–	B	oltás).	
Oltási	 elmaradás	 nem	 volt.	 A	 tanév	 II.	 félévében	
tartjuk	a	felső	tagozatosok	részére	az	egészségnevelő,	
felvilágosító	 előadásokat:	 Egészséges	 életmód;	
dohányzás,	 drog,	 alkoholfogyasztás	 káros	 hatásai;	
lányoknak	az	első	menstruációról.

Novemberben	az	 iskolában	elsősegélynyújtó	 szakkört	
indítottam,	 a	 gyerekek	 szívesen	 járnak.	 December	 
11	-én	az	iskolában	mentős	szakápoló	tartott	bemutatót	
a	4.	-	8.	osztályos	tanulóknak,	a	diákok	gyakorolhatták	
az	újraélesztést	az	Ambu	–	babán.	

A	 Gyermekjóléti	 és	 Családsegítő	 Szolgálat	
munkatársaival	 folyamatosan	 tartom	 a	 kapcsolatot,	
esetkonferenciákat	tartunk,	ruha	-,	illetve	játékgyűjtést	
szervezünk.

2010.	 Február	 16	 –	 án	 Pásztor	 Zsuzsanna	 kistérségi	
vezető	 védőnő	 ellenőrző	 látogatáson	 volt	 nálam.	
Aznap	 tartottam	 az	 egészséges	 táplálkozásról	
szóló	 előadásokat	 az	 5.	 –	 6.	 és	 a	 7.	 –	 8.	 osztályban.	
Sikerült	 kis	 ajándékokat	 is	 adnom	 a	 gyerekeknek,	
melyeket	 az	 Országos	 Egészségfejlesztési	 Intézetben	
dolgozó	 barátnőmtől	 kértem.	 Az	 órák	 után	 a	 vezető	
védőnő	 elismerően	 nyilatkozott	 az	 előadásokról,	
és	 megjegyezte:	 „Nagyon	 szép	 és	 jól	 felszerelt	 az	
iskola,	és	látszik,	hogy	nagyon	jó	a	kapcsolatod	az	itt	
dolgozókkal.”

Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója (Siska Gábor elnök)
2010	a	víz	éve	volt.	A	rengeteg	csapadék	visszaszorí-
totta	 a	mező	 és	 avartüzeket,	 de	 örülni	 egy	 pillanatig	
se	lehet,	mert	az	elhúzódó	esős	időszakok	sajnos	dupla	
annyi	 feladatot	 adtak	 a	 beázások,	 omlások,	 vízkár	
okozta	munkálatok	során.

A	kihívással	 teli	 2010-es	 év,	mint	 ahogyan	az	 elmúlt	
évek	 során	 is,	 sok	 	 megoldandó	 (vízkárokon	 felüli)	
feladatot	 adott,	 mind	 tűzvédelmi,	 mind	 szervezeti	
tevékenységek	tekintetében.

Az	első	negyedévnek	fő	feladata,	a	felkészülés	az	idei	
főidőszakra.	 Januárban	 elméleti	 továbbképzésen	 vett	
részt	 az	 egyesület.	 Februárban	 szertár-karbantartási	
és	 technikai	 munkákat	 végeztünk.	 Rendbe	 raktuk	 a	

készenléti-pihenő	helységet	és	a	tantermet,	a	technikai	
felszereléseket	 lehetőségekhez	 képest	 feljavítottuk,	 a	
tűzoltó	gépjármű	szokásos	vizsgáit	intéztük	(műszaki,	
zöld	k.,	bizt.).

Tavaszi	 üzemre	 való	 átállás	 megtörtént.	 Vonuló	
képessé	válva	március	1-ével,	megkezdtük	az	 idei	 év	
tűzvédelmi-,	 segítségnyújtási	 szolgálatát,	 ami	 tart	
november	31-ig	minden	nap,	de	szükségállapot	esetén	
az	év	bármely	napjáig.	Ez	hétköznap	reagáló	szolgálatot,	
hétvégén	készenléti,	ügyeleti	szolgálatot	jelent,	továbbá	
a	falu	társadalmi,	illetve	protokolláris	munkáiban	való	
részvételt	 (vízbiztosítás,	 vízelvezetés-szivattyúzás,	
tűzcsapok	 karbantartása,	 ünnepek	 biztosítása,	 stb.).	 
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Kisfalunkban	 a	 különböző	 területoltási	 feladataink	
mellett,	 idén	 több	 műszaki	 jellegű	 beavatkozásra	
is	 sor	 került.	 A	 teljesség	 igénye	 nélkül	 néhány:	
Útbeszakadások,	 partfalcsúszás,	 vihar	 utáni	
helyreállítások,	 siklóernyős	 mentés	 a	 Pilisből,	
ingatlantűz,	 csatornába	 szorult	 kutyamentés,	 pince-,	
garázs-alagsorszivattyúzás	 kiemelten,	 turistáknak	
nyújtott	segítségnyújtás.

Az	 áprilisi	 közgyűlésen	 kitüntetés	 kiosztására	 is	 sor	
került.	 Busa	 János	 ny.tű.ezredes	 a	 Magyar	 Tűzoltó	
Szövtség	 KEM.-i	 elnöke	 szolgálati	 érem	 kitüntetést	
adományozott	 20	 éves	 eredményes	 munkájának	
elismeréséül	Siska	Gábor	parancsnok	úrnak.

Minden	év	hoz	új	kihívást,	a	segélykérések	sokszínűsége	
a	fejlesztéseink	iránytűje.	A	protokoll	feladatok	mellett	
pedig	 a	 felfrissített-megújult	 szertár	 is	 hozzájárult	 a	
szebb	faluképhez.

A	kesztölci	ÖTE	és	a	Kincses	József	Általános	Iskola	
közös	 ez	 évi	 tűzriadó	 gyakorlatát	 emelt	 létszámmal,	
ezáltal	 nehezített	 feladatokkal	 hajtotta	 végre,	
melyet	 mind	 az	 iskola,	 mind	 az	 egyesület	 részéről	
eredményesnek,	 sikeresnek	 könyvelhettünk	 el.	 A	
gyakorlat	kiértékelését	követően	már	jövő	évi	tervek	is	
születtek.

Sajnos	 idén	a	már	említett	 lakás-ingatlantüzek	száma	
nagyon	 megszaporodott	 a	 korábbi	 évekhez	 képest,	
így	 a	 frissen	 végzett	 tűzoltóink	 hamar	 átestek	 a	
„tűzkeresztségen”!

Sokszor	 okozott	 problémát	 a	 tűzcsapok	 hiánya,	
működésképtelensége	 és	 a	 saját	 technikánk	 kor-
szerűtlensége.	Szerencsére	az	általunk	karbantartott	és	
regisztrált	 tűzcsapok	 jegyzékének,	 ki	 lehetett	 keresni	
a	 legközelebbi	 működőképes	 csapot,	 így	 nem	 kellett	
felesleges	időt	elvesztegetniük	a	hivatásos	tűzoltóknak	
a	 rossz	 csapok	 próbálgatásával.	 Éles	 helyzetben	
értékelődik	fel	ennek	jelentősége	(iskola	utcai	rönkház-
tűz).	Továbbított	 jegyzékünk	alapján	 ígéretet	kaptunk	
(esztergomi	 tűzoltók	 közbenjárásával)	 a	 Vízmű	
részéről	a	tűzcsapok	helyreállításra!	Több	helyen	már	
el	is	kezdték	a	földfeletti	tűzcsapok	telepítését.	

Vonulós	parancsnokként	arra	törekszem,	hogy	minden	
felszerelést	 biztosítsak	 feladataink	 maradéktalan	
végrehajtásához.	Ennek	megfelelően	az	 idei	pályázati	
lehetőségeket	 a	 karbantartás	 helyett	 a	 fejlesztésre	
összpontosítottam.	 Tűzoltó-csizmák	 beszerzése,	
illetve	tervezet	láncfűrész	beszerzésére.

Áprilisban	emelt	 szintű	 tavaszi	szolgálatot	 láttunk	el.	
Részt	 vettünk	 bejelentett,	 engedélyezett,	 szabályos	
terület	 leégetéseken,	 megakadályozva	 a	 nagyobb,	
váratlan	 káreseteket.	 Itt	 jegyezném	 meg,	 hogy	 bár	
a	 tavalyi	 évhez	 képest	 nőttek	 a	 területleégetési-
felkérések,	 de	 továbbra	 is	 igaz,	 hogy	 ha	 több	 gazda	
kérné	 a	 területének	 szabályszerű	 leégetését	 az	
önkéntesek	 által,	 jelentősen	 csökkenne	 az	 átterjedt,	
gondatlan	tűzesetek	száma.

Májusban	 megtartottuk	 szokásos	 Flórián	 napi	
koszorúzásunkat	 a	 szertár	 falánál	 elhelyezett	
emlékműnél.

Júniusban	 megkezdtük	 a	 felkészülést	 az	 idei	
tűzoltóversenyekre,	majd	24-én	részt	is	vettünk	süttőn.	
A	versenyt	(Süttő)	követő	hétvégén,	ismételten	tűzoltó	
táborra	készültünk.

Júliusban	a	fiatalok	és	az	utánpótlás	számára	szervezett	
tábort	a	szokásos	emelt	hangulatban	tölthettük	el.

A	 nyárvégi	 viharok	 sem	 kíméltek	 idén.	 Az	 útra	 dőlt	
fák	kivágása,	eltakarítása	mellett	a	leszakadt	vezetékek	
miatti	 útlezárások,	 valamint	 az	 Eon	 munkatársainak	
útba	igazításával	vettünk	részt	ezen	időszakban.	

Augusztus-szeptember	időszakban	szintén	emelt	szintű	
őszi	szolgálatot	láttunk	el.	Kellemes	meglepetésként	az	
idei	falunapon	Siska	Gábor	parancsnok	úr	vehette	át	a	
„Kesztölc	Községért	Emlékplakettet”,	elismerve	ezzel	
a	helyi	önkéntes	tűzoltó	mozgalom	kiemelkedő,	magas	
aktivitását.

Augusztus	 20-án	 táti	 jubileumi	 tűzoltó	 versenyen	
vettünk	részt.

Szeptember	 elején	 abban	 a	 megtiszteltetésben	 volt	
részünk,	hogy	Magyarországot	képviselhettük	a	Nová	
Vieskában	 tartott	 szlovák	 önkéntes	 tűzoltóversenyen.	
Ismeretlen	terepen	és	„skoda”	technikával,	becsülettel	
helyt	 álltunk	 és	 nem	 utolsósorban	 új	 barátságra,	
kapcsolatokra	tettünk	szert.	Meglepő	módon	a	Kesztölc	
ÖTE	nem	volt	ismeretlen	számukra,	hírünk	a	Dunának	
ezen	oldalára	is	eljutott.

Folyamatosan	 havi	 gyűléseken	 próbáljuk	 a	 felmerült	
problémákat	 kezelni,	 megbeszélni.	 Néha	 ugyan	
sikertelenül,	 mert	 végesek	 lehetőségeink	 és	 egyedül	
korlátainkat	nem	mindig	vagyunk	képesek	leküzdeni.	

A	 pályázatírások	 sokaságának	 minden	 évben	
megvan	 az	 eredménye.	 Idén,	 a	 nyertes	 pályázatnak	 
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köszönhetően	tűzoltó	csizmát	kap	a	vonulós	állomány	
egy	 része,	 így	 a	 jogszabályi	 előírásnak	 meg	 tudunk	
felelni.

Köszönettel	 tartozunk	 Gaál	 Lajos	 polgármester	
úrnak,	 aki	 biztosított	 az	 Önkormányzat	 évközi,	
rugalmas	támogatásért.	Továbbá	köszönet	a	Képviselő	
Testületnek,	illetve	a	Polgármesteri	Hivatal	valamennyi	
dolgozójának.

Novemberben	 szintén	 karbantartás,	 takarítás	 a	
betervezett	programnak	megfelelően.	Az	idei	év	sérült	
technikai	felszereléseinek	javítása,	vagy	felkészítése	a	
jövő	évi	javításra.

Sajnos	 szomorú	 esemény	 is	 szerepelt	 programjaink	
között.	 Szeretett	 és	 tisztelt	 fiatal	 „mentorunk”	
Vígh	 Tibor	 tű.őrgy.	 urat,	 az	 esztergomi	 tűzoltóság	
szolgálatparancsnokát	 elkísértük	 utolsó	 földi	
„vonulására”	katonai	tiszteletadás	mellett.	A	gyász	és	a	
szomorúság	az	egyesületet	is	megdöbbentette.		

Téli	 üzemre	 való	 átállás	 megtörtént.	 December	
első	 felében	 elméleti	 továbbképzést	 tervezünk,	 ami	
elengedhetetlen,	 ilyenkor	 van	 idő	 megbeszélni	 a	
fontosabb	és	nem	létfontosságú,	de	munkánkat	segítő	
dolgokat	 is.	 Részt	 vállalunk	 a	 hó	 és	 jégmentesítési	
feladatok	segítésében	idén	is.	Köszönet	az	esztergomi	
tűzoltóság	parancsnokának,	illetve	tűzoltóinak	az	idei	
évben	nyújtott	támogatásukért,	segítségükért!

Úgy	 érzem	 eredményes	 évet	 zárhat	 egyesületünk.	 A	
szoros	 kapcsolatunk	 a	 „Hivatásos	 Erők”	 egységeivel	
továbbra	 is	 töretlen.	 Az	 utánpótlás	 kellően	
felzárkózott,	 bár	 bővülésük	 és	 képzésük	 továbbra	
is	 elengedhetetlen.	 A	 megmentett	 területek,	 illetve	
az	 egyéb	 segítségnyújtási	 feladataink	 közvetve	 és	
közvetlenül	 is	 nagy	 számot	 mutatnak.	 A	 jövőben	 is	
hatékonyan	részt	kíván	venni	az	egyesület	községünk	
kármegelőzési,	 kárfelszámolási,	 protokolláris,	 illetve	
társadalmi	feladataiban.

Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi II. féléves tevékenységéről
A	 Dorogi	 Többcélú	 Kistérségi	 Társulás	 Társulási	
Tanácsa	 a	 2010.	 év	 II.	 félévében	 hat	 alkalommal	
ülésezett.	

2010. augusztus 31. (kedd) 10:00 óra
társulási tanácsi ülés

A	társulási	tanács	részére	egyeztető	megbeszélést	tartott	
a	Duna-Vértes	Köze	Regionális	Hulladékgazdálkodási	
Társulás	 az	 általuk	 elkészített	 részletes	
Megvalósíthatósági	 Tanulmánnyal	 kapcsolatban.	
A	 megbeszélésen	 előadóként	 részt	 vettek:	 Felföldi	
Orsolya	 a	 GFSZ	 Nonprofit	 Kft.	 projektmenedzser,	
Dócsné	 Balogh	 Zsuzsanna	 COWI	 Magyarország	
Tanácsadó	 és	 Tervező	 Kft.,	 Markó	 András	 COWI	
Magyarország	 Tanácsadó	 és	 Tervező	Kft.	 tanácsadó,	
valamint	 Mester	 Ákos	 VTK	 Innosystem	 Víz-	
Természet-	és	Környezetvédelmi	Kft.	képviseletében.
A	 Dorog	 és	 Térsége	 Családsegítő	 és	 Gyermekjóléti	
Szolgálat	a	Dorog	Város	Önkormányzata	által	fenntartott	
Intézmények	Házában	kapott	helyet	2010.	szeptember	
04-től.	Az	intézmény	székhelyének	megváltozása	miatt	
szükségessé	vált	az	alapdokumentumok	(alapító	okirat,	
szervezeti	és	működési	szabályzat,	szakmai	program)	
módosítása.

A	 Dorogi	 Többcélú	 Kistérségi	 Társulás	 Társulási	
Megállapodásának	 módosítására	 is	 sor	 került	 az	

alábbiak	 miatt:	 a	 Dorog	 és	 Térsége	 Családsegítő	
és	 Gyermekjóléti	 Szolgálat	 székhelyének	 címe	 
2010.	szeptemberétől	megváltozott,	továbbá	változott	a	
pedagógiai	szakszolgálati	feladatokat	ellátó	intézmény	
neve	 is,	 valamint	 az	 orvosi	 ügyelet	 munkanapokon	
történő	 ügyeleti	 ellátás	 kezdetének	 időpontja	 is	
megváltozott,	15.00	óra	helyett	16.00	óra	lett.

Ugyanezen	okok	miatt	került	sor	a	társulás	Szervezeti	
és	Működési	Szabályzatának	módosítására	is.

2010. szeptember 30. (csütörtök) 11.00 óra
társulási tanácsi ülés

A	 társulási	 tanács	 rendhagyó	 módon,	 eleget	 téve	
Pallagi	 Tibor	 polgármester	 meghívásának,	 Bajna	
község	Közösségi	Házában	tartotta	közgyűlését.

Napirendek	 előtt	 tájékoztatást	 tartott	 Málnás	 Zsolt	
a	 Dorogi	 Rendőrkapitányság	 kapitányságvezető	
helyettese	a	kistérség	településein	elkövetett	tulajdoni	
szabálysértésekről.

Megtárgyalásra	és	elfogadásra	került	a	 társulás	2010.	
éves	 költségvetésének	 I.	 féléves	 teljesítése.	 A	 Dorog	
és	 Térsége	 Szociális	 	 Alapellátó	 	 Szolgálat	 2009.	
január	 1-től	 ellátja	 a	 térség	 településein	 a	 szociális	 
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alapellátásokat.	A	Foglalkoztatási	és	Szociális	Hivatal	
által	 végzett	 ellenőrzés	 során	 feltárt	 hiányosságok	
megszűntetése	 érdekében	 szükségessé	 vált	 az	 alapító	
okirat,	a	szakmai	program,	és	a	SzMSz	módosítása.

A	 Dorogi	 Többcélú	 Kistérségi	 Társulás	 2006.	 július	
7-én,	 15	 db	 Acer	 Aspire	 3613LMi	 típusú	 notebook-t	
vásárolt	a	Társulási	Tanácsba	delegált	polgármesterek	
számára.	 A	 notebook-ok	 könyv	 szerinti	 értéke	 0	 Ft.	
A	 Dorogi	 Többcélú	 Kistérségi	 Társulás	 selejtezési	
szabályzata	kimondja:

„Eladásnál	 a	 felesleges	 vagyontárgytérítés	 ellenében,	
meghatározott	feltétel	mellett	értékesíthető,	a	Társulás,	
ill.	a	Társulás	intézménye	által	kiválasztott	körben.	A	
térítés	mértékében,	az	átadás	 időpontjában,	a	 fizetési	
módban	 és	 határidőben	 -	 a	 pénzforgalmi	 előírások	
keretén	 belül	 -	 a	 felek	 állapodnak	 meg.	 Általános	
szempont:	az	eladási	ár	a	hulladékárnál	magasabb	kell,	
hogy	legyen.

A	 felesleges	 vagyontárgyak	 hasznosításának	 módját	
és	az	eladási	árat	mindig	az	a	Társulás,	ill.	intézmény	
vezetője	javasolja.	Értékesítés	azonnali	készpénzfizetés	
ellenében,	ill.	átutalással	történhet,	az	eladásról	számlát	
kell	kiállítani	és	a	vagyontárgy	csak	a	kifizetett	számla	
ellenében	adható	át.

A	 Társulás,	 ill.	 Társulás	 intézménye	 számára	
megfelelő	 áron	 történő	 értékesítés	 esetén	 a	 felesleges	
vagyontárgyak	leértékelt	áron	is	értékesíthetők,	ehhez	
az	elnök	engedélye	szükséges.”

Általánosságban	elmondható,	hogy	a	számítástechnikai	
eszközök	 teljes	 erkölcsi	 avulása	 (a	 fizikai	 kopástól	
függetlenül)	 három-négy	 év	 alatt	 bekövetkezik,	
ezért	 javaslat	 született	 arra	 vonatkozóan,	 hogy	 a	
polgármesterek	által	használt	notebookok	–	a	selejtezési	
szabályzatban	 foglaltaknak	 megfelelően-	 értékesítés	
útján	kerüljenek	selejtezésre.

2010.	október	21.	(csütörtök)	11.00	óra	társulási	tanácsi	
tisztújító	ülés

A	 társulási	 tanács	 tisztújító	 ülésének	 megtartására	
rendhagyó	 módon	 Dorog	 Város	 Önkormányzatának	
Pala-parti	faházában	került	sor.

Elsőként	 Dr.	 Tittmann	 János	 Dorog	 Város	
Önkormányzatának	 polgármestereként	 köszöntötte	
az	 újonnan	 megválasztott	 térségi	 települési	
polgármestereket.

A	 Dorogi	 Többcélú	 Kistérségi	 Társulás	 a	 2010-2014	
közötti	időszakára	vonatkozó	tisztségviselőinek	titkos	
szavazással	történő	megválasztására	szavazatszámláló	
bizottságot	felállítását	szavazta	meg,	melynek	elnöke:	
Pallagi	 Tibor	 Bajna	 község	 polgármestere,	 tagjai:	
Bánhidi	 József	 Annavölgy	 község	 polgármestere	 és	
Petrik	József	Tokodaltáró	község	polgármestere.

Ezután	 megválasztásra	 került	 a	 társulás	 elnöke,	
valamint	 elnökhelyettese	 szintén	 a	 210-2014	 közötti	
önkormányzati	 választási	 ciklus	 időszakára.	 Az	
elnök	Dr.	Tittmann	János	Dorog	város	polgármestere,	
az	 elnökhelyettes	 Kollár	 Károly	 Sárisáp	 község	
polgármestere	lett.

A	Pénzügyi-ellenőrző	Bizottság	elnöke	Balogh	Miklós	
Nagysáp	 község	 polgármestere,	 tagjai	 pedig	 Steiner	
Tamás	Dág	község	polgármestere,	valamint	Gaál	Lajos	
Kesztölc	község	polgármestere.

Emléklapok	 átadására	 került	 sor	 a	 pályájukat	 nem	
folytató	 nyugdíjba	 vonuló	 polgármesterek:	 Bérces	
József,	Muszela	Imre,	Nagy	Mária	és	Pánczél	Mihály	
részére.

2010.	 november	 04.	 (csütörtök)	 9.00	 óra	 rendkívüli	
társulási	tanácsi	ülés

Megtárgyalásra,	valamint	elfogadásra	került	a	Dorogi	
Többcélú	Kistérségi	Társulás	2010.	évi	költségvetésről	
szóló	 2/2010.	 (02.	 11.)	 számú	 határozat,	 mely	 a	 
III.	negyedéves	módosításokat	tartalmazza.

A	 Dorogi	 Többcélú	 Kistérségi	 Társulás	 és	
intézményeinek	 2011.	 évre	 szóló	 belső	 ellenőrzési	
munkaterve	is	elfogadásra	került.

A	 társulási	 tanács	 pályázatot	 írt	 ki	 a	 2010.	 évre	
azbesztalapú	palatető	cserére	vonatkozóan.	

A	pályázható	 időszak	2010.	március	01	–	szeptember	
30.		A	2010.	évre	rendelkezésre	álló	keretösszeg	1.200	
e.	 ft.	 A	 pályázható	 összeg	 maximum	 120.000.-	 Ft/
lakóingatlan.	A	támogatás	utófinanszírozású.

A	pályázati	felhívásra	összesen	9	db.	pályázat	érkezett,	
melyek	mind	megfeleltek	a	kiírási	szempontoknak.	Az	
elbírálás	 után	 kifizetett	 támogatási	 összeg	 összesen:	
1.001.565.-	forint	volt.	
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2010. november 25. (csütörtök) 9.00 óra
társulási tanácsi ülés

Napirend	 előtt	 tájékoztatást	 tartott	 Krasula	 János	
a	 Dorogi	 Rendőrkapitányság	 kapitányságvezetője	
a	 hétvégi	 házak	 feltöréséről,	 valamint	 az	 illegális	
fakitermelés	visszaszorítására	tett	intézkedésekről.
„A	széntermelés	újraindítása	a	Dorog-Pilisi	barnaszén	
medencében”	címmel	tájékoztatást	tartott	Johan	Brand	
project	igazgató,	Dr.	Somos	László	szakértő,	valamint	
Szanyi	Béla	ügyvezető	igazgató.

Elfogadásra	került	a	társulás	2010.	évi	költségvetésének	
III.	negyedéves	teljesítése.

Az	államháztartásról	szóló	többször	módosított	1992.	
évi	XXXVIII.	Tv.	(Áht.),	az	államháztartás	működési	
rendjéről	 szóló	 292/2009.	 (XII.19.)	 Kormányrendelet	
(Ámr.),	valamint	a	helyi	önkormányzatokról	szóló	1990.	
évi	LXV.	Tv.	(Ötv.)	előírja	a	többcélú	társulásoknak	a	
következő	 évre	 vonatkozó	 költségvetési	 koncepció	
elkészítését.	

A	 költségvetési	 törvényjavaslat	 szerint	 a	 társulások	
forrásszabályozása	 2011.	 évben	 alapvetően	 nem	
változik.	 A	 koncepció	 készítés	 első	 lépéseként	
áttekintettük	 a	 Társulás	 által	 már	 korábban	 vállalt	
kötelezettségeket,	 amelyek	 a	 2011.	 évet	 terhelik.	
Mindezek	 alapján	 elfogadásra	 került	 a	 társulás	 2011.	
évi	költségvetési	koncepciója.

A	 honvédelemről	 és	 a	 Magyar	 Honvédségről	 szóló	
2004.	 évi	 CV.	 törvény	 (továbbiakban:	 Hvt.)	 57.	 §	 (1)	
bekezdése	 alapján,	 valamint	 a	 Komárom-	 Esztergom	
Megyei	 Védelmi	 Bizottság	 kijelölése	 alapján,	 Dorog	
Székhelyű	Helyi	Védelmi	Bizottság	működik	a	HVB	
illetékességi	területén.	A	kistérségek	megállapításáról,	

lehatárolásáról	 és	megváltoztatásának	 rendjéről	 szóló	
244/2003.	 (XII.	 18.)	 Korm.	 rend.,	 illetve	 az	 MVB	
határozata	 alapján	 a	 honvédelmi	 körzet:	 Dorog,	
Annavölgy,	 Bajna,	 Csolnok,	 Dág,	 	 Epöl,	 Kesztölc,	
Leányvár,	 Máriahalom,	 Nagysáp,	 Piliscsév,	 Sárisáp,	
Úny	települések	közigazgatási	területére	terjed	ki.

A	 honvédelmi	 körzethez	 tartozó	 polgármesterek	
Tafferner	 József	 Csolnok	 község	 polgármesterét	
választották	 a	 HVB	 tagjává,	 aki,	 ezen	 bizottsági	
üléseken	szavazati	joggal	is	rendelkezik.

2010. december 16.ovember 25. (csütörtök) 8.30 óra 
társulási tanácsi ülés

Megállapításra	kerültek	a	Dorog	és	Térsége	Szociális	
Alapellátó	Szolgálat	2011.	évre	vonatkozó	térítési	díjai.
Megtárgyalta	és	elfogadta	a	társulás	a	2011.	évi	I.	féléves	
munkatervét,	melyben	többek	között	meghatározatásra	
kerültek	a	 társulási	 tanácsi	ülések	várható	 időpontjai,	
valamint	a	tárgyalandó	napirendi	témák.

A	helyi	önkormányzati	képviselők	és	polgármesterek	
2010.	 október	 3-i	 általános	 választását	 követően	
szükségessé	 vált	 a	 társulás	 Szervezeti	 és	 Működési	
Szabályzatának	átfogó	felülvizsgálata.

Mivel	 a	 Közép-Dunántúli	 Regionális	 Fejlesztési	
Ügynökség	 által	 foglalkoztatott	 kistérségi	megbízotti	
státusz	2010.	december	31-ével	megszűnt,	ezért	az	arra	
vonatkozó	szövegrészek	kikerültek	az	szmsz-ből.

A	 munkaszervezet	 ellátta	 a	 társulás	 működésével	
kapcsolatos	napi	feladatokat,	közös	fogadónapot	tartott	
a	kistérségi	koordinátorral.

Pályázó neve Település, cím Támogatás összege (Ft)
1. Jantos	Jánosné 2510.		Dorog	Schiller	út	15. 115.440,-
2. Locker	Ferenc 2522.		Dág	Széchenyi	tér	27. 120.000,-
3. Lukácsi	Ferenc 2524.		Nagysáp	Toth	J.	u.	26. 96.125,-
4. Papp	Károlyné 2531.		Tokod	Radnóti	u.	7. 111.000,-
5. Jácintné	Szabó	Edina 2521.		Csolnok	Táncsics	M.	u.	6. 96.000,-
6. Soós	Ernőné 2531.		Tokod	Szabadság	u.	74. 120.000,-
7. Grósz	Lajosné 2531.		Tokod	Kossuth	L.	u.	67. 103.000,-
8. Szatai-	Kopp	Bálint	Ákos 2525.		Bajna	Fácánkert	u.3. 120.000,-
9. Putz	József 2521.		Csolnok	Arany	J.	u.10. 120.000,-

Összesen: 1.001.565,-

Az	alábbi	táblázat	tartalmazza	a	benyújtott	és	támogatásban	részesített	pályázatok	adatait:
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Projekt finanszírozása:		 	 		A	környezetvédelmi	és	vízügy	előirányzatokból	biztosított	támogatás

Projektszám:  	 	 		K-36-10-00040H

Projekt neve: 	 	 	 		„Illegális	hulladéklerakók	megszüntetése	a	pagonyban”

Projekt kezdetének határideje:		 		2011.	02.	12.

Projekt befejezésének határideje:   2011.	06.	30.

Projekt teljes költsége:     2	955	772	Ft.

Kedvezményezett: 	 	 		Pagony	Vadásztársaság,	H-2517	Kesztölc,	Pincesor	u.	1.

Közreműködő szervezet:    Környezetvédelmi	és	Vízügyi	Minisztérium
	 	 	 	 	 		(jogutódja	a	Vidékfejlesztési	Minisztérium)

Projekt leírása:

Kesztölc	 határában	 rendszeressé	 vált	 az	 illegális	 hulladék	 lerakás.	 Az	 évek	 során	 kialakult	 hulladékdombok	
többnyire	építési	hulladékot:	 tégla,	beton,	vasbeton,	cserép,	kátránypapír,	 törött	fa	és	műanyag	nyílászárók	stb.	
anyagokat	tartalmaznak.	

A	kialakult	hulladékdombok	egyre	jelentősebb	területeket	foglalnak	el	és	káros	hatásuk	elsősorban	az	alábbiakban,	
nyilvánul	meg:	

▪	 a	 talajfelszín	 rétegeiben	megakadályozzák	 a	 szervesanyagok	 humusszá	 alakulását	 az	 oxigéntől	 való	 elzárás	 
	 révén.
▪	 megakadályozzák	a	talajmenti	növényzet	–	füvek,	bokrok,	stb.	–	kifejlődését,	mely	fontos	eleme	lenne	a	biológiai	 
	 egyensúly	fenntartásának,	nem	utolsó	sorban	a	vadvilág	táplálkozásának.
▪	 szennyezik	a	felszíni	vizeket,	melyek	a	mélyebb	talajrétegekbe	beszivárogva	veszélyeztetik	az	ivóvíz	bázist.	
▪	 balesetveszélyt	jelentenek	mind	az	emberi	közlekedésben,	mind	a	vadak	vonulásában.
▪	 tönkreteszik	a	környezet	esztétikai	értékét.

A	 terület	 bejárását	 követően	 a	 vadásztársasági	 és	 mezőőri	 véleményekre	 is	 alapozva,	 három	 hulladékdombot	
választott	ki	a	pályázó	vadásztársaság,	a	projekt	keretében	történő	mentesítés	és	rekultiváció	végett.	

▪ Kesztölc 010 hrsz. 3715 m2 kiterjedésű területen 10 m3 építési hulladék
▪ Kesztölc 035/11 hrsz. 1,3213 ha kiterjedésű területen 100 m3 építési hulladék
▪ Kesztölc 0224 hrsz. 2,5209 ha kiterjedésű területen 65 m3 építési hulladék

A	teljes	terület	–	kesztölci	határ	–	hulladékdombjait	ezen	mentesítő,	rekultivációs	műveletek	természetesen	nem	
képesek	eltüntetni,	a	munka	fontos	célkitűzése	a	kijelölt	három	hulladékdomb	megszüntetése	mellett,	a	lakosság	
részére	 történő	 példamutatás,	 az	 illegális	 hulladéklerakás	 veszélyeinek	 bemutatása,	 és	 a	 legitim	 szabályos	
hulladéklerakás	és	feldolgozás	lehetséges	módjának	propagálása.
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Időpont Rendezvény

Január	21. A	Magyar	Kultúra	Napja,	"Lélekvirágok"	kiállítás	megnyitója

Márcisu	8. Nagybőgő	temetése,	farsangoló

Március	11. Nemzeti	Ünnep

Április	17. Virágvasárnapi	passió,	Tavaszi	ébredés	-	húsvéti	készülődés

Április	22. Nagypénteki	passió

Május	27. Gyermeknap

Június	3. Pedagógusok	köszöntése

Június	13. Az	Árpád-kori	templom	és	település	emlékére	litánaia	a	keresztnél

Június	25. Családi	nap	a	sportpályán	(játékos	sor-	és	váltóversenyek,	sportjátékok,	bográcsolás)

Június	26. Úrnapi	virágsátrak	felállítása

Július	1. Köztisztvielők	napja

Július	5. Semmelweis	nap

Július	11-15. Tájképfestők	hete	Juhász	Sándorral

Július	18-29. Nemzetközi	alkotótábor	Nyilas	Tibor	vezetésével

Augusztus	13-18. Gyermekszínjátszók	hete

Augusztus	19. Kenyérszentelés,	Kesztölcért	kitüntetések	átadása

Szeptember	2. Bányásznapi	koszorúzás	az	Esztergomi	úti	Bányász	emlékhelynél

Szeptember	10-11. Szüreti	Napok

Szeptember	11. Szentmise	a	Pálos	kolostor	romjainál

Szeptember	17. Egészségnap

Szeptember	30. Idősek	napja

Október	23. Fáklyás	felvonulás

November	11. Szociális	Munkások	Napja

November	20-21. Búcsú

November	27. Adventi	vasárnapok	I.

December	4. Megemlékezés	a	községi	Bányász	emlékműnél,	Adventi	vasárnapok	II.,	Mikulásjárás

December	5. Mikulásváró	a	Művelődési	Házban

December	11. Adventi	vasárnapok	III.

December	13. Lucázás

December	17. Művelődési	Ház	ünnepélyes	átadás,	A	Pávakör	megalakulásának	40.	évfordulója

December	18. Adventi	vasárnapok	IV.

Kesztölc Község Önkormányzata és Szlovák Önkormányzata kiemelt rendezvényei 2011.



Kiadó:	Kesztölc	Község	Önkormányzata,	Kesztölci	
Szlovák	Önkormányzat
2517	Kesztölc,	Szabadság	tér	11.	
Tel.:	33/484-003,		Fax:	33/484-339
E-mail:	info@kesztolc.hu
Felelős	kiadó:	Gaál	Lajos	polgármester

Szerkesztő:	a	mindenkori	szerkesztő-bizottság

Tördelő-szerkesztő: Szijártó	Árpád

Megjelenik:	Kesztölc	község	területén,
3	havonta,	1000	példányban

 
Az	esetleges	nyomdai	hibákért	elnézést	kérünk,	de	felelősséget	nem	vállalunk!

Erős Krisztina
(Kalmár Ildikó és Erős tamás)

Mihály Nóra
(Pápai Katalin és Mihály Attila

Cserháti-Nagy Viktória
(Nagy Katalin és Cserháti Norbert)

Bata Dávid Junior
(Spiegelhalter Karina és Bata Csaba)

Klinger Ádám
(Horváth Ágnes Berta és Klinger Csaba)

Pauler Júlia
(Balogh Zita és Pauler Attila)

Fekete Cintia
(Kapus Viktória és Fekete Gábor)

▪ ÚJSZÜLÖTTEK ▪
Kívánunk nekik erőt, egészséget, sok boldogságot szeretteik körében!


