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▪ Megtörtént a szokásos évi lomtalanítás. Az 
autógumikat, az elektromos és elektronikai 
hulladékot külön telephelyen gyűjtöttük és 
hirdetményeken kértük a lakosságot, hogy ezeket a 
hulladékokat ne helyezzék ki az ingatlan elé. Sajnos  
nem mindenki tartotta be kérésünket. A használt 
gumiabroncsokat a hivatal autójával dolgozóink 
begyűjtötték a kijelölt telephelyre, az ingatlanok 
elé kihelyezett hűtőszekrényekkel sajnos ismételten 
találkoztunk. A magángyűjtők elvitték a kirakott 
hűtőket, leszedték a fém alkatrészeket, majd a 
maradék veszélyes hulladékot több helyen depózták, 
illetve szétdobálták. A régi buszfordulónál alakult 
ki nagyobb hulladékdepó, amit a Saubermacher a 
lomtalanítást követő napokban elszállított.

▪ A Munkaügyi Központ átvette és elfogadta  az 
önkormányzat  Foglalkoztatási tervét. Ennek 
értelmében jelenleg  4 főt foglalkoztatunk az Út 
a munkához program keretében (95%-os állami 
munkabér támogatással).

▪ Dr. Bogdán Leventével - a községi állatorvossal - 
helyszíni szemlét tartottunk az Esztergomi u. 3. sz. 
alatti ingatlanon. A tulajdonos újabb felszólítást 
kapott az ebek elszállítására, s egyben kértem 
Dr. Bogdán Levente közbenjárásával a hatósági 
állatorvos segítségét.  

▪ Köszönet a Pávakör tagjainak és a kívülállóknak, 
akik közreműködtek a Passió szlovák és magyar 
nyelvű előadásában.

▪  Nagy sikere volt a virágvasárnapi rendezvényünknek, 
amelyet az idei évben a Művelődési Házban rendez-
tünk meg. Sok résztvevővel, gazdag programmal. 
Köszönet a szervezőknek és a közreműködőknek.

▪ Az első körben 170 fővel vettünk részt a Magyar 
Közút által szervezett Föld Napja takarítási akcióban 
április 22-én. A Kincses József Általános Iskola 
tanulói és pedagógusai a települési belterületi utakat 
takarították, az önkormányzat dolgozói pedig a 
bekötőutat és a 117-es út  10-es úttól a bejáróig tartó 
szakaszát tisztították. Második körben április 25-én 
(szombaton) történik a Szlovák Önkormányzat és 
Művelődési Ház szervezésében takarítási akció a 
Faluház kertjében, valamint a Kesztölcért Egyesület 
szervezésében a Kesztölci patakmeder és környéke 
takarítása.

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Ez az akció zárta a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium  K-36-08-00056H sz pályázatával 
támogatott Illegális hulladéklerakó felszámolása 
Kesztölcön c. projektet.

A patakmeder takarítását pályázati úton támogatta
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

▪ A testület határozatának megfelelően megbíztam 
Dr. Gordos Géza ügyvéd urat a 0116/72-es és 
0116/73-as hrsz-ú területek adásvételi szerződésének 
elkészítésére.

▪ Telefonon tájékozódtam Tóth Károly úrnál a Hegyre-
dűlőben kialakított vállalkozói terület tulajdonosától 
a területen folyó  munkálatokról. Megkezdődött 7 ha  
közművesítése, a terület értékesítése és a művelési 
ágból való kivonása folyamatban van. Mindezekről 
tájékoztattam Dr. Pintér Tamás ügyvéd urat is, aki ez 
ügyben képviseli önkormányzatunkat.

▪ Megkeresés érkezett a Megyei Mezőgazdasági 
Hivataltól.   Nyilvántartásuk szerint a 0130/5 hrsz. 
alatt található iskolai sportpálya a felszámolás alatt 
álló termelőszövetkezet tulajdona, amennyiben nem 
tudjuk papíron igazolni, hogy az általános iskola 
építette és használja a ’60-as évektől, a területet 
átadják a MNV ZRt-nek.  Mivel ezt a területet nem 
szeretnénk elveszíteni, megbíztam Dr. Gordos Géza 
ügyvéd urat, hogy a lehetőségeinket számba véve 
tartsuk meg, ill. kérjük az önkormányzat tulajdonába.

▪ Az iskola és környékének térképi vizsgálatakor 
fedeztem fel, hogy a volt pedagógus lakások 
területe sem az önkormányzat tulajdona. Az 1203 
hrsz. alatt található terület tulajdonosa a Magyar 
Állam, vagyonkezelő a Pilisi Parkerdő. Megbíztam 
dr. Gordos Géza ügyvéd urat az elbirtoklás beindí-
tásával.
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▪ Május 9-én elkísértem a tánccsoportokat Megyei 
Nemzetiségi Gyermektalálkozóra Ácsra. A gyerekek 
jól szerepeltek, ügyesen táncoltak.  Művelődési 
Ház és a Szlovák Önkormányzat  „Nezábudka” 
tánccsoportja - vezetője Halmos Zsuzsanna és a 
Kincses József Általános Iskola „Konvalinky” 
tánccsoportja - vezetője Kormosné Gábor Márta.

▪ Május 13-án tárgyaltam a dorogi mezőőrrel, aki 
elvállalná a kesztölci határ felügyeletét is. Mivel 
a területünkön vadászó vadásztársaság tagja, 
gyakorlatilag község határát járja. Alkalmazásának 
feltételeit a jegyzőn asszony dolgozza ki és terjeszti 
elő.

▪ Május 16-án részt vettem a Szlovák Önkormányzat 
által szervezett Mária zarándoklaton. A zarándoklat 
végén Velmovszki József gazdálkodó és családja, 
valamint a Szlovák Önkormányzat és a hívek  
vendégelték meg a résztvevőket.

▪ Megkeresett Molnár János kesztölci lakos, hogy 
szívesen ellátná a  községben  a közterület felügyelői 
munkát. Ezért már jelentkezett is a május 18-án indult 
OKJ-s tanfolyamra. Alkalmazásának kidolgozása 
(3 községben: Piliscsév, Leányvár, Kesztölc) 
folyamatban, jegyző asszony intézi. Molnár János  
úr jelezet, hogy alkalmazása esetén szívesen vállalná 
a kesztölci polgárőrség újjászervezését és vezetését. 

▪ Május 18-án a Komárom-Esztergom Megyei 
Földhivatal munkatársával - Vöröskői István előzetes 
tárgyalása alapján  - helyszíni szemlét tartottunk a 
Kesztölci Kőbányában. A földhivatal munkatársa a 
tulajdonostól kapott térkép alapján kimérte a kőbánya 
keleti határát.  A rajzon látható, hogy  a kőbánya  2 
helyen is túlment a bányaterület határán.

▪ Május hónapban több alkalommal tárgyaltam az 
MSD SHILGARD cég önkormányzati referensével.  
Ez a cég forgalmazza a HPV elleni védőoltás anyagát. 
Mivel önkormányzati megrendelők vagyunk így az 
eredeti árból 20 % engedményt kapunk.   

▪ A Molnár István, a Pagony vadásztársaság nevében,   
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár természetjárói 
Kochnyák Sándor közreműködésével felajánlották, 
hogy a Dorog - Kesztölc közötti kéktúra útvonalának 
tisztításában szívesen részt vállalnak. A dorogi gyár 
50.000 Ft-tal hozzájárul a szállítás költségeihez. 
Korábban Nagy Péter képviselő úr jelezte, hogy a 
TEJÚT Kft rakodógép biztosításával járul  hozzá a 
takarításhoz.  Makovics Zoltán képviselő úr jelezte, 

hogy a MD-DM Kft. munkavédelmi kesztyűk 
biztosításával járul hozzá a takarításhoz.

▪ Megkeresett Sztraka János úr, az Aqua 21 Kft. 
képviselője. Próbaként ez a cég építette be az új 
végátemelő szivattyút. Szivattyúcsere óta a Vízmű 
nem jelzett problémát (kb: fél éve).  További 
korszerűsítésre tett javaslatot, illetve vállalta, hogy 
pályázat esetén szívesen közreműködnének a hálózat 
bővítésében és a meglévő átemelők folyamatos 
felújításában. 

▪ Május 19-én munkaértekezleten tárgyaltuk a 
rendezési terv egyeztetési anyagát.

▪ Május 24-én az Egyházi Önkormányzat meghívásának 
eleget téve részt vettem a Bérmálási szentmisén, a 
testület és a lakosság nevében köszöntöttem Dr. Erdő 
Péter bíboros Urat.

▪ Május 28-án, szolidan ünnepeltek a kesztölci 
asztaliteniszezők abból az alkalomból, hogy 60  
évvel ezelőtt kezdődött az asztaliteniszezés a 
Művelődési Házban.. A jó hangulatú ünneplés 
éjszakába nyúló asztalitenisz mérkőzésekkel  zárult.   
Köszönet a Művelődési Háznak a rendezésért.

▪ Május 29-én intézményeinkkel közösen rendeztük 
meg a községi gyermeknapot. A játékos foglalko- 
zások, tréfás vetélkedők, sportversenyek, akadály-
verseny mellet kisvonatos falunézés szerepelt a 
programban.  A gyerekek 9.00-12.00-ig  vonatoz-
hattak a faluban. 

▪ Június 2-án TEÚT pályázatot adtunk be a Klastrom 
utca burkolatának felújítására. 

▪ Június 2-án tárgyaltam Sasvári Zoltán vállalkozóval 
a térképtartók és hirdetők megrendeléséről. Első 
lépésben 3 db térképtartó táblát készít el július  
30-ig, a leadott (testület által elfogadott) árajánlatában 
foglaltaknak megfelelően.

▪ Június 5-én részt vettem a nagycsoportosok 
búcsúztatóján. Az óvodás csoportok rövid 
műsorokkal, virággal, tarisznyával búcsúztak az 
iskolába induló társaiktól.

▪ Június 5-én tárgyaltam a  belterületi, aszfaltburkolatú 
útjaink kátyúzásáról. A kátyúzási munkálatokat 
várhatóan július elején kezdik meg, új technológiá-
val, a kimart aszfalt újrahasznosításával. 
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▪ Június 5-én a két önkormányzat szervezésében 
köszöntöttük az intézményeinkben dolgozó 
pedagógusokat.

▪ Az esztergomi Veterán Autók Klubja vezetőivel 
tárgyaltam egy esetleges kesztölci ügyességi állomás 
beállításáról. Július 18-án, szombaton  9.00 - 12.00-ig 
a Szent Kelemen téren lenne egy ügyességi állomás 
a veterán autók versenyében. A közterület díjtalan 
használatához előzetes hozzájárulásom adtam, 
cserébe a klub vállalta, hogy a szüreti napokra veterán 
autók bemutatóját szerveznek Kesztölcre.

▪ Testületi határozatunk értelmében 16 család kapta 
meg a tájékoztatót a HPV elleni védőoltásról.  A 
beleegyező nyilatkozatot június 30-ig kell leadni a 
hivatalba.

▪ Június 13-án a Dorogi Gyógyszergyártók 
Természetjáró Egyesülete, a Pagony Vadásztársaság 
tagjai, a TEJÚT Kft.  és Kesztölc Község Önkor-
mányzata szervezésében megtörtént a Kiserdő kék 
út melletti részének takarítása. A munkavégzéshez 
védőkesztyűket ajánlott fel a DM - MD Kft. Az 
összegyűjtött mennyiség  konténerben 75 m³  
(30.800 kg) volt plusz 55 kg hullámpala törmelék 
(veszélyes hulladék). A három konténer megrakását 
a TEJÚT KFT rakodógépe végezte. A Saubermacher 
esztergomi ügyvezetője kedvezményes szállításra és 
elhelyezési árra tett ígéretet. A szállítási költségek-
hez a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 50.000 Ft-tal 
járult hozzá.

▪ Június 17-én munkaértekezleten vettem részt, ahol 
az M11-es út (V/c folyosó) tervezett nyomvonalát 
ismertették.

▪ Június 17-én megtörtént az adásvételi szerződés 
aláírása Korom Péternével - szőlőtermesztő terület 
bővítésére.

▪ Június 17-én munkaértekezleten tárgyaltuk a társulási 
szerződést és a megigényelhető plusz normatívákat.

▪ Június 19-én részt vettem a Kincses József 
Általános Iskola tanévzáró és ballagási ünnepségén, 
ahol köszöntőmben elbúcsúztam a  ballagó 8. 
osztályosoktól, megköszöntem a nevelők munkáját, 
és elmondtam elvárásainkat a nevelőknek a követ-
kező tanévvel kapcsolatban. 

▪ Június 30-án megtörtént az EU-s előírásoknak 
megfelelő óvodai játszótér műszaki átadása, valamint 
az óvoda külső nyílászáróinak cseréje. A nyílászárók 
cseréje 80%-os pályázati támogatással történt.

▪ Június 30-án a leányvári és a kesztölci képviselő 
testületek együttes ülésen létrehozták a Pilisi 
Közoktatási Társulást, óvodáink és iskolánk 
működtetésére. A két testület célja többek között 
az intézmények megtartása, szükség esetén nem 
a gyerekek utaznak, hanem a pedagógusok. A 
pedagógiai cél mellett nem elhanyagolható a 
társulással igényelhető többlettámogatás sem.  
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Kesztölc Község Önkormányzata pályázatot hirdet
Kiemelkedő tanulmányi és sporteredményért 
Kesztölc Község Önkormányzata 2009.
díj elnyerésére

Pályázaton állandó kesztölci lakcímmel rendelkező 
és életvitel szerűen Kesztölcön élő sportoló fiatalokat 
lehet benevezni a következő korcsoportokban:

▪ Általános iskola alsó tagozat
 1993.07.01-1999.06.30.
▪ Általános iskola felső tagozat
 1999.07.01-1995.06.30.
▪ Középiskola
 1995.07.01-1991.06.30. 
▪ Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgató   
 1991.07.01- max. 25 éves korig.

Versenykategóriák
Kor- és súlycsoportonként minimum 4 induló!

▪ Nemzetközi versenyek (min. 3 nemzet)
▪ Országos versenyek
▪ Szakszövetségek által szervezett bajnokságok   
 (Körzeti, megyei, regionális)
▪ Helyi  vagy községek által szervezett versenyek.

Beadandó
▪ Pályázati lap (igazgató, sportvezető, pályázó, kiskorú  
 esetén szülő aláírása is)
▪ 2008/2009 év végi bizonyítvány hiteles másolata 
▪ 2008.06.15 - 2009.07.30 Sporteredmények oklevelei
 (maximum személyenként 3 legjobb helyezés!
  
A pályázat az iskola és a sportegyesület által közösen 
kitöltött és hitelesen dokumentált pályázati lapon 
nyújtható be. 

A pályázat benyújtásának határideje
▪ 2009.07.30. 15 óra

A pályázatokat zárt borítékban Kesztölc Község 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehet leadni. 
A határidőn túl beérkezett, vagy formailag hibás 
pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

Bíráló
Szociális és Sportbizottság, a díjat a bizottság elő-
készítése után    Kesztölc Község Képviselő-testülete 
döntése alapján adjuk ki.

Értékelés
a tanulmányi eredmények pontszámai és az elért 

sporteredmények pontszámai  egyesítése alapján 
történik.

Külön sportágakban versenykategóriánként elért 
helyezések után járó pontszámok:

Arany Ezüst Bronz
I. 50 40 30
II. 25 20 10
III. 15 10 5
IV. 5 3 1

Azonos sportágban versenykategóriánként elért 
helyezések után járó további pontszámok:

Arany Ezüst Bronz
I. 25 20 15
II. 12,5 10 7,5
III. 7,5 5 2,5
IV. 2,5 1,5 0,5

Értékelési szempontok
▪ Tanulmányi eredmény
 kitűnő - 100 pont - 0.01 átlagonként  mínusz 1 pont a  
 100-ból  (pl: 4,75 eredmény  75  pontot érne.)
▪ Sport eredmény
 1 nemzetközi 1.hely 50 pont, 1 országos 1.hely 25 pont                                      

 Pl.: Asztalitenisz: Nemzetközi arany    50 pont
   Országos arany 12,5 pont
   Országos bronz   7,5 pont
   Összesen:     70 pont

  Úszás nemzetközi arany    50 pont
  Sakk országos ezüst    20 pont
  Vizilabda országos bronz    10 pont
  Összesen:     80 pont

Csapatban versenyzők is beadhatják egyénileg 
pályázatukat. Mellékelni kell a bizonyítvány másolatát, 
a versenyen elért eredményt igazoló oklevelet, az adott 
versenyhez tartozó versenykiírást vagy ezt igazoló 
rendezvénydokumentumot.

Díjazás
Korcsoportonként 1. helyezett kupa 

Díjátadás
az augusztus 20-i faluünnepség keretein belül történik.  
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Pályázati lap
Kiemelkedő tanulmányi és sporteredményért Kesztölc Község Önkormányzata 2009. díj elnyerésére

Pályázó

Név: ...............................................................................................................................................................................

Születési hely idő: .........................................................................................................................................................

Állandó lakcím: .............................................................................................................................................................

Neme:  fiú   -    lány      

Korcsoport: Általános iskola alsó tagozat,  1-4 évfolyam
   Általános iskola  felső tagozat,  5-8 évfolyam
   Középiskola, 8-12 évfolyam
   Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgató

Iskola

Név: ...............................................................................................................................................................................

Cím: ...............................................................................................................................................................................

Tanulmányi eredmény a 2008/2009-es tanévben: .........................................................................................................

  P.H. .........................................................
   igazgató

Sportegyesület

Név: ...............................................................................................................................................................................

Cím: ...............................................................................................................................................................................

Elért eredmények

1: ...................................................................................................................................................................................

2: ...................................................................................................................................................................................

3: ...................................................................................................................................................................................

  P.H. .........................................................
   egyesület vezetője

Kelt.:    

  ......................................................... .........................................................
  szülő pályázó
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Kesztölc község Önkormányzat 2008. évi pénzügyi beszámolójának szöveges értékelése
Kesztölc község Önkormányzata a 2008. évet 288.869 
EFt bevétellel, 288.592 EFt kiadással zárta. Az eredeti 
előirányzat 293.729 EFt, a módosított 328.472 EFt 
volt. Az önkormányzatnak hitelállománya nincsen. 
Az előirányzat és a tényadatok közötti közel 40 MFt 
különbség egyrészt magában foglalja a tartalékot, 
illetve az értékpapír beváltást. Erre nem volt 
szükség, mert a befolyt állami támogatások, ingatlan 
értékesítésből származó bevételek, adóbevételek, 
térítési díjak és a 2007. évi pénzmaradvány fedezték 
a 2008. évi kiadásokat. Közel 5 MFt az áthúzódó 
szállítói számla, és több 2008-ra tervezett beruházás, 
egyéb kiadás csak 2009-ben fog realizálódni. Ilyen 
például a településrendezési terv II. része, a december 
végén folyósított közoktatási intézményekre pályázati 
úton nyert 1.765 EFt felhasználása, a védőnői rendelő 
átköltözetése, óvoda felújításhoz önrész.

A Kesztölci Szlovák Önkormányzat bevétele 1.487 
EFt, kiadása 1.276 EFt, pénzmaradványa 211 EFt. A 
bevételeiből 555 EFt az általános működési támogatás, 
a többi pályázati úton nyert feladatalapú támogatás 
és alapítványi támogatások. A fenti összesített 
önkormányzati adatok a kisebbségi önkormányzattal 
együtt értendők.

Önkormányzatunk tagja a Dorogi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak, jelenleg a családsegítő-és gyermekjóléti 
szolgálat és a háziorvosi ügyelet feladatainak az 
ellátása történik a társulás keretei között, a háziorvosi 
szolgálat társas vállalkozásként működik.  2009. január 
1-jétől az Idősek Klubja csatlakozik a Dorog és Térsége 
Szociális Alapellátó Szolgálathoz, a szakmai irányítás 
és a működés pénzügyi része átkerül Dorogra, az 
esetleges beruházások, felújítások nem. Az épület és a 
berendezések továbbra is Kesztölc tulajdonát képezik. 

Az önkormányzat 2008. évben az alább felsorolt 3 
részben önálló intézményt tartotta fenn:

Intézmény Szakfeladat Átlagos
létszám

Kincses
József 

Általános
Iskola

általános isk. nappali r. okt.
iskolai intézm. közétkeztet.

napköziotth. és tanulósz. fogl.
sajátos nev. igényű tan. okt.

173 fő
67 fő
50 fő
4 fő

Napköziotth.
Óvoda

óvodai nevelés
óvodai intézm. közétkeztet.

75 fő
58 fő

Idősek Klubja nappali szociális ellátás 28 fő

A 2008. évben az önkormányzat által - nem intézményi 
keretek között - ellátott szakfeladatok:

▪ Erdőgazdálkodási szolgáltatás
▪ Helyi közutak létesítése
▪ Közutak üzemeltetése
▪ Ingatlan hasznosítás
▪ Önkormányzat igazgatási tevékenysége
▪ Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége
▪ Országgyűlési képviselő választás
▪ Önkormányzati képviselő választás
▪ Város-és községgazdálkodási szolgáltatás
▪ Köztemető fenntartási feladatok
▪ Közvilágítási feladatok
▪ Önkormányzatok elszámolásai
▪ Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások
▪ Védőnői szolgálat
▪ Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
▪ Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
▪ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
▪ Munkanélküli ellátások
▪ Eseti pénzbeli szociális ellátások
▪ Művelődési házak tevékenysége
▪ Közművelődési könyvtári tevékenység

Közoktatási nyitó létszámadatok 2003-2008.

Közoktatási intézmények finanszírozása 2004-2009. (adatok eFt-ban)
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Bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek módosított 
előirányzata 20.506 EFt volt a teljesítés 18.599 EFt. 

A bevételek megoszlása:

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzata 
12.631 EFt, a teljesítés 13.760 EFt. Itt jelenik meg az 
orvosi lakás értékesítéséből és a lakossági csatorna 
kölcsön visszafizetéséből származó bevétel.

Sajátos felhalmozási jellegű bevétel a csatorna közmű 
üzemeltetéséből származó bevétel, melynek teljesülése 
8.265 EFt+ áfa volt, azért ilyen magas az összeg, mert a 
2007. év pénzügyi teljesítése áthúzódott 2008-ra.

A támogatások, támogatás értékű bevételek előirányzata 
128.536 EFt, a teljesítés 128.520 EFt. Összetétele: 
önkormányzat költségvetési támogatása 119.741 EFt, 
támogatásértékű bevételek 8.779 EFt.

A költségvetési támogatás összetevői: normatív 
hozzájárulás 93.052 EFt, központosított előirányzat 
8.830 EFt, melyet bérpolitikai intézkedésekre, lakossági 
közműfejlesztés támogatására, közoktatási fejlesztési 
célokra, esélyegyenlőségre könyvtár támogatására, 
szlovák tankönyv vásárlására, és a kisebbségi 
önkormányzat részére folyósítottak. Egyes szociális és 
közoktatási  feladatok kiegészítő támogatására 4.926 
EFt-ot, vis maior támogatásra 5.712 EFt-ot, egyéb 
központi támogatásként 7.221 EFt-ot kaptunk. Ez 
utóbbi a 13. havi illetmények forrásaként szolgál.

A támogatásértékű bevételek összetevői: egészség-
ügyi feladatok ellátására a TB alaptól 3.027 EFt,  
közhasznú foglalkoztatásra 2.552 EFt, egyéb 
támogatásként 3.200 EFt folyt be a költségvetésbe, 
mely a jövedelemkülönbség mérséklésében érintett 
önkormányzatok között kiosztott 2007. évi maradvány. 

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek 
módosított előirányzata 120.781 EFt volt, a teljesítés 
119.725 EFt. Iparűzési adóból közel 5 MFt-tal kevesebb 
folyt be a tervezettnél, viszont a többi adónemnél 
többletbevételt könyvelhettünk el, így a bevételi 

elmaradás 1.056 Ft-ra mérséklődik.  A sajátos bevételek 
alakulását az alábbi diagramm szemlélteti:

Pénzforgalom nélküli bevétel a 2007. évi 14.593 EFt 
összegű pénzmaradvány, amelyből 52 EFt a kisebbségi 
önkormányzaté.  

A 2007, 2008. évi bevételek összehasonlítását az alábbi 
grafikon mutatja be:

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2008. évi 1 főre jutó működési kiadási 
szintje 52.265 Ft/fő. Az országos átlag ennél magasabb 
57.537 Ft/fő, az eltérés mértéke 90,84 %.

A kiadások szerkezete:

A személyi juttatások előirányzata 141.689 EFt volt, a 
teljesítés 137.914 EFt. Két fővel csökkent év közben a 
közalkalmazottak létszáma, a megtakarítás ebből ered. 
Az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak és 
köztisztviselők csak a jogszabály által kötelezően előírt
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illetményt és juttatásokat kapták, jutalom kifizetésére 
már 2004. év óta nem került sor. A nem kötelezően 
adható adómentes juttatások közül az étkezési 
hozzájárulást, az évente háromszor adható kis értékű 
ajándékot és az iskolakezdési támogatást biztosítottuk 
valamennyi dolgozó részére.

Statisztikai adatok: közalkalmazottak száma: 39 fő, 
köztisztviselők száma: 8 fő, egyéb bérrendszer alá 
tartozók száma: 3 fő, éves szinten átlagosan alkalmazott 
közmunkások száma: 1 fő, összesen 51 fő

A munkaadói járulék előirányzata 43.834 EFt, a 
teljesítés 42.286 EFt volt. 

A dologi és folyó kiadások előirányzata 73.176 EFt, a 
teljesítés 62.965 EFt.  Az értékelés elején már leírtuk, 
hogy sok az áthúzódó kötelezettség.

Támogatások, pénzeszköz átadások előirányzata 13.840 
EFt, a teljesítés a 13.045 EFt az alábbi megoszlásban: 

Felhalmozási kiadások előirányzata 39.264 EFt, 
teljesítése 32.379 EFt. 

Épület, terület felújításra, vásárlásra 1.849 EFt-ot 
költöttünk. (Tűzoltószertár, Sportpálya)

Építmények létesítése, felújítása 15.099 EFt-ba került. 
(Ady E. u. támfal, Esztergomi u. pince, Kosári u.)

Gépek, berendezések vásárlása 6.465 Ft-ért történt. 
(Csatorna szivattyúk)

Ügyvitel, számítástechnikai eszközök vásárlására 
2.613 EFt-ot fordítottunk. Ebből 751 EFt-ot  pályázati 
pénzből, 1.728 EFt-ot a képviselők tiszteletdíjából 
finanszíroztunk.

Műemlékekre 2.350 Ft-ot költöttünk. (Vendel szobor, 
kereszt)

Szellemi termékekre  4.002 Ft-ot fordítottunk.
(Településrendezési terv, digitális állomány)

A 2006, 2007, és 2008. évi kiadások összehasonlítása:

Hatósági munka a polgármesteri hivatalban (kivonat)
Népességnyilvántartás

2008. év végére Kesztölc állandó lakosságának száma 
az előző évhez képest 18 fővel nőtt. 

Az elhunytak száma 40 fő, az elköltözöttek száma pedig 
62 fő volt. Az ingatlanok tulajdonosainak kérelmére 3 
lakos lakóhelyének fiktíválása történt meg. Társhatósági 
megkeresés alapján 7 fő lakcímének rendezésére került 
sor. 

2008-ban 20 gyermek született, 100 személy létesített 
lakóhelyet, így év végére az állandó lakosok száma 
2685 főre nőtt. 

A címnyilvántartás vezetése 2008. január 1-től teljesen 
elektronikus úton valósul meg, új címek felvitele, régiek 

módosítása is az ASZA gépen futó címnyilvántartó 
alkalmazáson keresztül történik, a dorogi okmányiroda 
már csak rögzíti az új címre bejelentkezőket a lakcímlap 
alapján, és legyártja számukra az új lakcímkártyát.

A lakosság megoszlása korcsoportos bontásban:

Életkor Férfi Nő Összesen
0-3 51 51 102
4-6 32 30 62
7-14 124 123 247
15-18 74 74 148
19-60 842 799 1641
61-100 182 303 485

Összesen 1305 1380 2685
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Anyakönyvi ügyintézés

Az elmúlt évben községünkben születés nem történt, 
azonban az újszülöttek száma 6-tal kevesebb volt mint 
2007-ben, a 20 gyermekből 11 a fiú és 9 a leány. 

2008. év folyamán 13 pár kötött házasságot Kesztölcön, 
a házasságot felbontó ítélet bejegyzésére 5 esetben, 
teljes hatályú apai elismerésre pedig 8 esetben került 
sor.  Az 1980. december 31-ig vezetett születési illetve 
házassági anyakönyvekbe 44 illetve 17 alkalommal 
teljesítettünk utólagos bejegyzést.

2008-ban 40-en hunytak el községünk lakói közül,  ezek 
közül 16 személy anyakönyvezése történt helyben, és 
egy fő halotti anyakönyvezése holttá nyilvánítás miatt 
történt.

Az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlása a 
következő:

Életkor Férfi Nő Összesen
49 alatt 4 2 6
50-59 2 0 2
60-69 6 7 13
70-79 6 4 10
80-90 3 6 9

90 felett 0 0 0
Összesen 21 19 40

Visszahonosítási kérelmet 1 ukrán állampolgárságú 
lakosunk részére nyújtottunk be a köztársasági elnök 
úrhoz, melyet jóvá is hagyott, az állampolgársági esküt 
decemberben a polgármester úr előtt ügyfelünk le is 
tette.

2 fő nyújtott be házassági névmódosítási kérelmet, 
melyet helyben jegyzőkönyv felvételével majd a 
házassági anyakönyvben és az ASZA rendszeren 
történő átvezetéssel intéztünk el. 

Születés hazai anyakönyvezésére miatt, és bírósági 
holttá nyilvántartás anyakönyvezése ügyében egy-egy 
esetben terjesztettünk fel kérelmet a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalhoz.

2008. január 1-től helyben az ASZA rendszerben 
történő rögzítéssel vezetődnek át a születési, házassági, 
halálozási, válási és egyéb anyakönyvi események, 
így anyakönyvi ügyekben a dorogi okmányirodába az  
iratok továbbítása rögzítésre megszűnt, az ügyinté-
zési idő az azonnali átvezetődésnek köszönhetően 
lerövidült.

A Kincses József Általános Iskola beszámolója a 2008/2009. tanévről (kivonat)
Tárgyi feltételek

Az iskola épülete több szempontból is javításra, 
felújításra szorul. Nagyobb esőzések idején 
kisebb beázások történtek, részben a kábeltévé 
parabolaantennáinak nem megfelelő felhelyezése miatt.

A „Szemünk fénye” pályázat keretében felújított 
világítótestek nem bírják a feszültségingadozást, az 
elektromos hálózat túlterhelt, ezért magasabb terhelés 
mellett egyes szakaszokon vibrál, hunyorog a világítás. 
A fénycsövek élettartama viszonylag rövid.

A szennyvízhálózat kiépítése nem megfelelő. 
Korábban rendszeresek voltak a dugulások, ezért a 
mellékhelyiségeket a hiba elhárításáig le kellett zárni. 
Késő ősz óta a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai 
rendszeres időközönként átmossák a rendszert, így 

viszont a vízfogyasztás emelkedik. Az erdészházban és 
az udvaron erős csatornaszag érezhető folyamatosan.

Az iskola fűtési rendszere sem megfelelő. A gázfűtés 
költsége magas, a két gázkazán egyike a fűtési 
időszakban többször is leállt. Az alsó termek külső 
hőszigetelése és az utca felőli ablakok cseréje korábban 
megtörtént, az új épületrészen viszont hőszigetelés 
nincs, az ablakok korszerűtlenek, rosszul zárnak. 
A folyosó szigetelése sem megfelelő, ezekben a 
termekben nehéz biztosítani a megfelelő hőmérsékletet. 
A radiátorok közül egyre több folyik, ereszt, a kifolyó 
víz feláztatja az osztálytermek padlóját. A rendszert 
nem lehet szakaszolni, nincsen egyedi hőszabályozási 
lehetőség sem. Ennek következménye, hogy az alsó 
szint termei alkalmanként túlfűtöttek, a fenti termek 
közül különösen a legszélsőben viszont hűvös van.
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Az iskolában az utóbbi években nem került sor 
festésre, a folyosók és az osztálytermek meglehetősen 
elhasználódottak. Az alsó termek falán és mennyezetén 
repedések láthatók, az egyik teremben a vakolat is 
hullani kezdett.

Az Iskola u. felőli oldalról zárhatók a kapuk, a drót-
kerítés viszont már megrongálódott. Hátulról, a régi  
kert felől teljesen nyitott minden. Az iskolához nem 
tartozók szabadon bejárhatnak erről az oldalról, de 
alkalmanként az is gondot jelent, hogy kóbor ebek 
háborgatják az udvaron vagy a pályán tartózkodó 
gyerekeket.

Személyi feltételek

Az iskolának jelenleg 12 aktív, közalkalmazotti 
státuszú pedagógusa van. 1 fő felmentési idejét tölti, 1 
fő a „prémium évek” program kedvezményezettje, ők 
nem vesznek részt az oktató-nevelő munkában. Március 
óta részmunkaidős közalkalmazott az új angoltanár. 
Augusztus 1-től közalkalmazott lesz a matematika-
tanár, aki átveszi a földrajz oktatását is. Ez utóbbi 
kolléganő november óta tanított már az iskolában.

Ebben a tanévben szerződéses munkatársak látták el a 
matematika, kémia, földrajz, médiaismeret, informatika 
és a német nyelv oktatását. Szerződés alapján végezte 
munkáját a fejlesztő pedagógus és a gyógypedagógus.

Az iskolának pillanatnyilag nincsen főállású kémia-, 
fizika-, ének- és informatikatanára a következő 
tanévre. Megoldandó a médiaismeret kérdése is. A 
rajz és vizuális kultúra tanítását a napközis nevelő 
végzi speciálkollégiummal az 5-8. évfolyamon, az 
1-4. évfolyamon pedig az osztálytanítók. Ezek a 
tárgyak alacsony óraszámúak, együttesen sem teszik 
ki egy ember kötelező óraszámát. Az iskolatársulásban 
keresünk megoldást arra, hogy a szakos ellátottság 
megfelelő legyen a következő tanévben.

A pedagógusok közül 6 fő vett részt továbbképzésen a 
tanév során. A nem szakrendszerű oktatás kiterjesztése 
(a 6. évfolyamra) elkerülhetetlenné teszi, hogy a két 
új kolléganő is rendelkezzen a szükséges tanfolyami 
végzettséggel, mivel az idegen nyelvi és a matematikai 
kompetencia fejlesztése kiemelt helyen szerepel.

A technikai személyzetet 1 fő iskolatitkár, 2 fő takarí-
tónő, 1 fő konyhai dolgozó jelenti teljes munkaidőben, 
1 fő részmunkaidőben.

Osztályok, tanulólétszámok

Évfolyamonként egy-egy osztály van, a jelenlegi 
tanulólétszámok alapján nincs lehetőség párhuzamos 
osztályok indítására. 

Tanév 1. 2. 3. 4.
2005/2006 26 20 24 26
2006/2007 20 27 20 23
2007/2008 23 21 25 22
2008/2009 22 20 22 21

Tanév 5. 6. 7. 8.
2005/2006 29 17 22 21
2006/2007 20 24 17 23
2007/2008 20 18 24 17
2008/2009 18 19 24 17

Az 1. évfolyamra a következő tanévre 19 beírt tanuló 
van, a nagycsoportos óvodások közül két gyermeket 
írattak más iskolába a szülők.

A tanköteles korú gyermekek közül nem ide beírt 
tanulók:

Tanév Nem ide beírt tanulók
2004/2005 5
2005/2006 7
2006/2007 4
2007/2008 10
2008/2009 7
2009/2010 2

A tanév folyamán jelentősebb mozgások történtek a 
létszámokban. Két gyermeket azért vittek más iskolába 
a szülők, mert elégedetlenek voltak a pedagógusok 
munkájával, egy gyermek esetében az itteni tanulást és 
az esztergomi sportegyesületben versenyszerűen űzött 
sportot nem tudták időben összeegyeztetni. A többiek 
költözés miatt változtattak iskolát.

Az oktatás-nevelés tárgyi feltételei

A tanév során lehetőség nyílt arra, hogy néhány területen 
korszerűsítsük eszközállományunkat.
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A kötelező eszközök pótlására elnyert pályázati pénzből 
be tudtunk szerezni egy korszerű írásvetítőt, két CD-s 
magnetofont, a biológia, az angol és a magyar nyelv 
oktatásához pedig oktatótablók sorozatait.

Az integrációs pályázat összegéből kerültek megfelelő 
számítógépasztalok a szaktanterembe, amelynek 
átépítése megkezdődött, hogy az egy évvel korábbi 
pályázati nyereményt, a multimédiás számítógépeket 
megfelelően tudjuk elhelyezni. A következő tanévre, az 
ígéret szerint, ezek már rendelkezésünkre állnak majd, 
ezzel az eddiginél változatosabb, a mai igényekhez 
sokkal inkább illeszkedő oktatásra kerülhet sor.

Az iskolában nem működik szaktantermi rendszer, 
az egyes osztályok állandó helyükön tartózkodnak. 
Az informatika és a nyelvoktatás számára van külön 
terem. A tanítási órákra ezért külön be kell vinni 
a szemléltetőeszközöket. Ehhez két szállítókocsit 
szereztünk be, a felsős osztályokban tanítók számára. 
A nyelvi szaktantermet a nyelvoktatáson kívül 
alkalomszerűen „moziteremként” használjuk, itt van 
ugyanis a dvd-lejátszó és egy jobb minőségű televízió. 
Az informatikateremben kapott helyet az interaktív 
tábla és a projektor, oktatóprogramok azonban nem 
állnak rendelkezésünkre, így csupán saját készítésű 
anyagainkhoz tudjuk használni egyelőre ezeket az 
eszközöket.

A következő tanévre ismét benyújtottuk az integrációs 
és képesség-kibontakoztató oktatáshoz a pályázatot. 
Amennyiben ez a pályázat sikeres lesz, újabb lehetőség 
nyílik a fokozatos gyarapodásra.

A jóval nagyobb léptékű bővítést, fejlesztést lehetővé 
tevő TÁMOP-pályázaton az előkészítés ellenére nem 
tudtunk indulni, így más pályázati forrásokat kell 
keresnünk.

Oktatás-nevelés

Tanulóink a tanév folyamán különböző kulturális és 
tanulmányi programokban vettek részt. Szorgalmasan 
versenyeztek, szerepeltek községi, kistérségi és orszá-
gos rendezvényeken. Jól teljesítettek, eredményesek 
voltak.

Május 27-én került sor országosan a 4., 6., 8. 
évfolyamos tanulók számára a kompetenciamérésre. 
Ezt megelőzően kaptuk meg az előző tanévben 
elvégzett mérés eredményét. A 6. évfolyamosok 
átlageredménye 493 matematikából (az országos átlag 
499); 526 szövegértésből (az országos átlag 519). 

A 8. évfolyamosok eredményei sokkal gyengébbek: 
matematikából 474 (az országos átlag 497); 
szövegértésből 507 (az országos átlag 506).
A jelenlegi 8. évfolyamosok középfokú beiskolázása 
rendben megtörtént. Mindenki felvételt nyert az általa 
választott középiskolák valamelyikébe.

A tanév folyamán a pedagógusok lehetőséget kaptak 
arra, hogy a felzárkóztatásra, korrepetálásra szoruló 
tanulókkal külön foglalkozzanak az órarendi órákon 
kívül. Bár igyekeztünk a munkát úgy szervezni, hogy 
a gyerekek számára kevesebb legyen az üresjárat, a 
lehetőségekhez képest rövid pihenő közbeiktatása után 
kezdődjenek ezek a foglalkozások, néhány tanuló nem 
élt a lehetőségekkel, még annak ellenére sem, hogy a 
szülőket külön tájékoztatták az osztályfőnökök és a 
szaktanárok. A tehetséggondozásra is jutott idő és keret.
Az 1-4. évfolyamos tanulók számára két napközis 
csoport működött, az 5-8. évfolyamosok a tanulószobát 
vehették igénybe. A napközis csoportokat két állandó 
nevelő vezette, a tanulószobán napi váltásban dolgoztak 
a felsős szaktanárok.

Iskolán kívüli programokra is sort kerítettünk. A felsős 
tanulókkal a Madách Színház előadását tekintettük meg 
ősszel, az alsósok bérletes előadásokon vettek részt az 
év során. Az átlagos színvonalat meghaladó tanulmányi 
és közösségi munkát végző tanulókkal a Da Vinci-
kiállítást tekintettük meg, számukra ezt jutalomnak 
szántuk az iskolai alapítvány támogatásával.

A tanév végén az osztályfőnökök külön programot 
szerveztek osztályuk számára. Ehhez is alapítványi 
támogatást kaptak a rászorulók.

Tanulmányi versenyek a 2008/2009. tanévben

Kisokos
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Rahberger Karina 2. irodalom 3.
2. matematika 5.

Torda Evelin 3. matematika 3.
3. környezet 6.

Chalupa Réka 3. környezet 4.
Chalupa Réka 3. irodalom 5.
Mezei Martina 2. környezet 9.

irodalom 11.
matematika 11.

nyelvtan 14.
Cziráki Péter 2. matematika 15.
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Bendegúz (országos-levelező)
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Mezei Martina 2. nyelvész 5.
Salánki Gábor 4. nyelvész 3.
Klányi Enikő 5. nyelvész 24.
Mészáros Petra 5. nyelvész 26.

Tokod, Móra Napok
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Radovics Regina 1. szövegértés 1.

Nagyvári Kristóf 1. olvasás-
szövegértés 2.

Salánki Gábor 4. Nyelvtan, 
helyesírás 1.

Mészáros Petra 5. nyelvész 26.

Eötvös Napok
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Torda Evelin 3. vers- és 
prózamondó 2.

Iskolai vers- és prózamondó
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Chalupa Réka 3. 1.
Torda Evelin 3. 1.

Sulisprint
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Szoboszlai Szilárd 3. 32.
Horváth Menyhért 3. 11.

Szlovák
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Torda Evelin 3. Vers- és 
próza 1.

Török Adrienn 8. 4.

Bredóka Dóra 4. Országos 
lev. szlovák 3.

TEKI-TOTO országos levelező
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Mezei Martina 2. Matematika Ar.
Salánki Gábor 4. Matematika Ar.
Kondor Tamás 4. Matematika Ez.

Közlekedési
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Torda Evelin 3. 1.
4.

Chalupa Réka 3. 2.
Klányi Gergő 1.

7. 
Mihalik Dávid 3. 3.
Gere Balázs 3. 3.

Matematika
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Boros Ábel 5. Matematika l.
Klányi Enikő 5. 2.
Nagy Roger 7. 2.
Filakovszki Réka 8. 3.
Pajor Gergő 4. Matematika 1.
Vágó László 4. Matematika 2.
Kondor Tamás 4. Matematika 3.

Bendegúz
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Mezei Martina 2.   5. 
Salánki Gábor 4. 3.

Honvédelmi öttusa
Név Oszt. Tantárgy Hely.

Marcsa Fruzsina 8. 2.
Kasuba Boglárka 8. 2.
Nagy Richard 7. 2.
Kara Dávid 7. 2.

Mikulás kupa
Név Oszt. Tantárgy Hely.

5-6. osztályos fiúk 6.
7-8. osztályos fiúk 5.

Körzeti négypróba atlétika
Név Oszt. Tantárgy Hely.

5-6. osztályos fiúk Atlétika 3.
Egyéniben Nagy Richárd 2.
Lányok 4.
7-8. osztályos fiúk 5.
7-8. osztályos lány 3.
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Beszámoló az óvoda működéséről - 2008/2009. nevelési év (kivonat)
Statisztikai adatok:

▪ Férőhely:  86 fő
▪ Létszám:  70 fő (okt. 1-én)
▪ Előfelvételis   16 fő
▪ Csoport szoba:  4 db
▪ Tankötelesek:  20 fő
▪ Támogatottak:  13 fő (50%)
    15 fő (100%)
▪ Ped.Szaksz.-ba jár:
 logopédia  16 fő
 fejlesztő  1 fő
 iskolaérettségi vizsgálat 3 fő
▪ Veszélyeztetett:         1 fő

2008/2009. nevelési évben

Gyermeklétszám 2009. június 19-én: 83 fő
Csoportok átlaglétszáma:   20,75 fő

Súlyosan sérült gyermekünk nincs. Logopédiai 
foglalkozásra jelenleg 10 gyermek jár. A pedagógiai 
Szakszolgálathoz iskolaérettségi vizsgálatra 3 
gyermeket küldtünk. A gyermekekre a rendszeres 
óvodába járás jellemző. Ritkán hiányoznak igazolatla-
nul a gyermekek.

Működési feltételek, személyi feltételek

▪ Pedagógus létszám: 8 fő (kötelező óraszám: 32)       
▪ Dajka:   4 fő (8 órás)
▪ Konyhai alkalmazott: 1 fő (8 órás)
▪ Takarító  1 fő (8 órás)

Az engedélyezett pedagógus létszámból 1 fő óvoda-
vezető- kötelező óraszáma: 6 óra/hét. Üres álláshelyünk 
nincs.

Tárgyi feltételek

▪ Foglalkoztatók száma: 4
▪ Gyermek öltöző, mosdó: 3 (2 csoport egy helyen)
▪ Iroda:   2
▪ Nevelői szoba:  1
▪ Tornaszoba:  1
▪ Logopédiai fogl.: 1
▪ Elkülönítő:  1
▪ Felnőtt öltöző:  1
▪ Melegítő konyha: 1
▪ Játszóudvar:  2

Nevelőmunkát segítő eszközök

▪ TV
▪ Fax
▪ Videolejátszó
▪ Asztali számítógép (2 db)
▪ Tintasugaras nyomtató
▪ Fénymásoló
▪ DVD

Az intézmény aránylag a jól felszerelt intézmények 
közé tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség 
folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre.

A fenntartó a működéshez szükséges alapvető 
feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az eszközök 
vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre a célra 
felhasználható részén kívül pályázati forrásokat is 
igyekszünk felkutatni és felhasználni. Az óvoda 
alapítványa is rendszeres segítséget fog nyújtani, illetve 
szülői felajánlásokat (tárgyi eszközök, társadalmi 
munka…) is rendszeresen kapunk.

Az utóbbi időben nagy segítséget jelentett a 
„közmunkaerő biztosítása.

Beszerzéseinkhez (játék, eszköz, tisztítószer, stb...) 
próbáljuk a legkedvezőbb forrásokat megkeresni- 
akciókat kedvezményeket kihasználni.

2009. évben benyújtott pályázatok

Eszközbeszerzés: 1.255.492,- Ft
▪ Új öltözőszekrények a nagycsoportba
▪ Fektetőkre huzat
▪ Fejlesztő játékok
▪ Építőkockák
▪ Hangszerkészletek
▪ 1 db számítógép nyomtatóval

A fentieken kívül számtalan pályázatot nyújtottunk be 
különböző helyekre (rajzpályázatok, alapítványhoz.)  
Az óvoda csoportszobáira redőny készítés felajánlásból 
az új ablakok beállítása után.

Felújítás, karbantartás

▪ Nyílászárók cseréje folyamatban 
▪ Játszótér felszámolása, új játszótér telepítése folyamatban
▪ Óvodai színpad javítása szülői segítséggel
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Továbbképzések

A 8 fős óvónői kollektívából a 120 órás kötelező 
továbbképzést ez idáig legalább egyszer már mindenki 
teljesítette

A továbbképzéseken résztvevő kollégák a témától, 
tartalomtól függően a nevelőtestületnek beszámolnak a 
hallottakról. A megszerzett, alkalmazható ismereteket, 
tapasztalatokat beépítik nevelőmunkájukba. A tovább-
képzések az 5 éves továbbképzési programban 
szerepelnek.

Természetesen szükség lenne egy óvodai logopédusra 
és beszédfejlesztő pedagógusra, aki teljes munkaidőben 
helyben látná el ilyen irányú feladatait. Amíg ez nem 
megoldható egy fő logopédus (vállalkozási formában) 
foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel heti egy 
alkalommal 3 órában.

Dokumentáció 

Minden intézmény feladata az alapdokumentumok 
folyamatos átvizsgálása, aktualizálása. Az alapító 
okirat, a helyi óvodai program, házirend, SZMSZ 
felülvizsgálata, átdolgozása a nevelőtestület rész-
vételével a törvényeknek, határozatoknak megfelelően 
történik. A felülvizsgálat során szempont az, hogy 
tartalmilag, formailag és szerkezetileg is eleget tegyünk 
a kívánalmaknak.

A közelmúltban megtörtént kiegészítések:
▪ Teljeskörű intézményi irányított önértékelés
▪ A személyre szóló munkaköri leírásokat évente  
 átvizsgáljuk, az esetleges munkakörökben bekövet- 
 kezett változások esetén aktualizáljuk.

Az óvodai csoportban vezetett kötelező dokumentációk

▪ Mulasztási napló
▪ Csoportnapló:
 Névsor 
 Gondozási-nevelési terv
 Szervezés- negyed éves tervezés
 Fejlesztőmunka tartalmi eszközei
 Heti terv
 Egyéni fejlesztési terv
 Értékelés
▪ Külön dossziéban:
 Egyéni fejlődés–fejlesztés dokumentumai
 Családlátogatás tapasztalatai, szociális helyzet
 Beszoktatás
 Anamnézis
 Orvosi és szakszolgálati vélemények, beutalók,  igazolások

Szakmai munka, nevelési célok, feladatok, hatékonyság

Az óvodában a szorgalmi időszak szeptember 1 - május 
31-ig tart. Az iskolai szünet kezdetekor általában az 
óvodai létszámok is csökkennek. Június közepétől 
összevontan működnek a csoportok, illetve az 
intézmény 4 hétig, a nyári nagytakarítás idejére (június 
15- július 12-ig zárva tart.

Önképzéshez az óvoda könyvtárában biztosított 
dokumentumok, folyóiratok. Óvónők kincsestára, 
Óvodák jogi kézikönyve, Kisgyermekek nagy 
problémák, Közoktatási intézmények jogi szabályozása, 
óvodai nevelés, óvodai élet, egyéb szakmai könyvek, 
CD, kazetták, és kiadványok Különböző helyi esetleg 
országos szakmai rendezvényen való részvételre 
igyekszünk a belső helyettesítés megszervezésével 
lehetőséget biztosítani. A tanév folyamán minden 
óvónőnek lehetősége van – előzetes egyeztetés- alapján 
a kollégáknál hospitálni.

A 2008/2009 nevelési év kiemelt feladatai

Nevelőmunkánk hatékonysága programunk alkal-
mazásától függ. Minden csoportban érvényesülnie 
kell a fokozatosság és folyamatosság elvének. 
Általános alapelv, hogy biztosítjuk gyermekeink 
számára a kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó óvodai 
környezetet. A kiemelt óvodai feladatokat az éves 
munkatervben rögzítjük Külön gondot kell fordítani a 
szociálisan hátrányos vagy veszélyeztetett gyermekek 
nevelésére, ellátására.

Folyamatosan kiemelt feladatként kezeljük a játékot, 
a játék fejlődését, a játékirányítást, a spontán lehetősé-
gek kihasználását, a fejlődéshez szükséges játék- és 
eszközállomány beszerzését. Lehetőség szerint óvjuk  
a délelőtti játékidőt. Szerepe továbbra is hangsúlyos, 
mint a fejlesztés lehetősége és a gyermek alapvető 
lételeme.

Ebben a nevelési évben különösen nagy hangsúlyt 
fektettünk az alábbi területekre:
▪ tevékenységhez való viszony
 (önként vállalt, kötelező, rendszeres..)
▪ viselkedési normák
 (felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek, felnőtt-felnőtt között.  
 Stílus, megszólítás, üdvözlés, kapcsolat).

Óvodánkban elfogadott tény, hogy minden gyermek 
máshol tart a fejlődésben, tudásuk és képességeik 
nem egyformák. Meghatározó szerepe van a spontán 
utánzásnak, mind a tevékenységek tanulásában, mint a 
magatartásformák elsajátításában.
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A gyermekek érettségi szintjét figyelembe vesszük 
az iskolakezdés időpontjának meghatározásakor-
döntésében segítséget nyújtva a szülőknek és 
igénybe véve a külső szolgáltatásokat (Szakszolgálat, 
Rehabilitációs Bizottság)

Kiemelt szabályozás

Az iskolára való alkalmasságon testi, lelki és szociális 
alkalmasságot értünk. Az egészséges lelkű gyermek 
az óvodáskor végére készen áll az iskolába lépésre. 
A tanuláshoz szükséges képességei kialakulnak. Az 
iskolára készen álló gyerek érthetően kommunikál, 
gondolatait, érzelmeit mások számára érthetően fejezi 
ki, tisztában van a viselkedés alapvető szabályaival.

A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek óvodáskor 
végére készen áll az iskolai élet, a tanító személyének 
elfogadására, képes a fokozatos együttműködésre, 
kapcsolatteremtésre.

Ahhoz, hogy az óvónők eldöntsék, hogy egy gyermek 
alkalmas–e az iskola kezdésére vagy nem, elsősorban a 
vele töltött 3-4 év tapasztalat ad megfelelő támpontot.
Illetve az óvoda kötelező dokumentációjához tartozik 
az „Egyéni fejlődés, fejlesztés” c. dosszié, amely az 
alábbiakat tartalmazza:
▪ a család szociokulturális háttere
▪ a gyerek korai fejlődésére vonatkozó adatok, anamnézis
▪ a gyermek fejlődésének állomásai
▪ a család és óvoda kapcsolata a továbblépés, közös  
 nevelés érdekében,
▪ egyéb bejegyzések

A Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőfoglalkozásain és 
a tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs 
Bizottság vizsgálatain részt vevő gyermekekről 
szakértői véleményt állít ki az adott intézmény. 
Javaslatuk ill. a szülők döntését figyelembe véve marad 
a gyermek óvodába, illetve kezdi meg tanulmányait az 
általános iskolában.

Kapcsolatok

Legfontosabb, legszorosabb kapcsolatunk az óvodába 
járó gyermekek családjával van.

Az együttműködés kialakult formái: Családlátogatás, 
beszoktatás, szülői értekezlet, fogadó órák, óvodai 
ünnepek, rendezvények. A szülőknek lehetőséget 
biztosítunk, hogy betekintést nyerhessenek az óvodai 
élet bármely szakába. Számunkra is hozzáférhetővé 
tesszük az óvoda céljait, működését tartalmazó 
dokumentumokat (Nevelési program, Házirend…)

A szülőket mint legközelebbi partnereket négy-
évente kérdőív segítségével megkérdezzük. Az 
elégedettséget, elégedetlenséget, illetve igényeiket 
mérjük fel. A kérdőívek kiértékelése után 
észrevételeik, igényeik, javaslataik beépülnek a 
minőségfejlesztő tevékenységünk feladatterveibe. 
Folyamatos megvalósításukkal a partnerkapcsolatok 
továbbfejlesztésére, a minőségibb munkavégzésre 
törekszünk. Az óvodavezető közvetlen kapcsolatot tart 
a SZK elnökével.

Az iskolával való kapcsolattartás működési formái:
▪ Nagycsoportosok óralátogatása
▪ Óvodai és iskolai játszóházak szervezése
▪ Iskola bemutatása a nagycsoportosok szülői értekezletén
▪ Elsős tanító látogatása az óvodában

Rendszeres a kapcsolatunk a fenntartóval (intézmény-
vezető), a Szlovák kisebbségi Önkormányzattal, 
a Művelődési ház igazgatójával, a Pedagógiai 
szak-szolgálattal, Dorog és Térsége Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyermekorvossal, 
Védőnővel.

Rendezvények, ünnepek, Hagyományok

Óvodai szinten vesznek részt a gyermekek az alábbi 
rendezvényeken, programokon:
▪ Bábnapok
▪ Ovis búcsú
▪ Karácsony
▪ Március 15.
▪ Táncház (élő zenével, táncosokkal)
▪ Gyermeknap Játékparkkal, és a két önkormányzat  
 ajándék vonatozásával
▪ Állatkerti séta a nagycsoportosokkal

Csoport szinten:
▪ Születésnapok
▪ Mikulás
▪ Farsang
▪ Anyák napja
▪ Nagycsoportosok búcsúztatása 
▪ Túrák, kirándulások

Falusi szinten:
▪ Mikulás a Kulturotthonban
▪ Szüreti napokon való részvétel, nagycsoportosok  
 szereplése
▪ Idősek napján szereplés
▪ Idősek köszöntése
▪ Anyák napján
▪ Karácsonykor
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Ellenőrzés

Az ellenőrzés célja: az intézmény működési 
célszerűségének, a nevelés  a pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának vizsgálata, fejlesztési lehetőségek 
kiaknázása, valamint az óvodai munkát segítő 
felszerelések, eszközök korszerűségének, használatá-
nak ellenőrzése. Munkavégzés minősége. A fejlesztésre 
szoruló és a kiemelkedően jól működő területek 
meghatározása, tervek kidolgozása.

Az ellenőrzést az intézményvezető és az óvoda-
pedagógusok (saját csoportjukban) végzik. A 
tapasztalatokat, észrevételeket, önértékelés után 
megbeszélik, álláspontjaikat egyeztetik.

Spontán ellenőrzések területei:
▪ Dokumentáció
▪ Munkaköri leírásban meghatározottak betartása
▪ Felkészülés
▪ Az ellenőrzést az intézményvezető végzi

Beszámolók

▪ Intézményvezető: év végén szóban
▪ Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: év végén szóban
▪ Továbbképzésekre járók: aktualitásnak megfelelően
▪ A technikai dolgozók ellenőrzése a munkaköri  
 leírásukban meghatározottak alapján.

Az ellenőrzés szempontjai:

A munkaköri leírásban meghatározottak betartása, 
teljesítése. Kapcsolatok (óvónő-dajka, gyerek-dajka, 
szülő-dajka), együttműködés.

Legfőbb célomnak tartom:
▪ A gyermekek harmonikus testi- szociális-lelki  
 nevelését a tevékenység, gazdag óvodai élet  
 megteremtésével
▪ A folyamatos színvonalas munkavégzést, a pedagó- 
 giai munka hatékonyságának továbbfejlesztését
▪ Az óvoda önálló arculatának kialakítását, ahol a  
 gyermekeken kívül az őket nevelő felnőttek  
 harmonikus környezetben, tartalmasan végezhetik  
 munkájukat, az óvodát igénybe vevő szülők  
 megelégedésére

Elsősorban a nyugodt munkavégzés feltételeit 
igyekeztem megteremteni és megtartani. A hibákat 
és erényeket őszintén feltáró, a jó szándékú 
segítségnyújtást és kritikát elfogadni tudó munkahelyi 
légkörrel. Az óvoda minden dolgozójának részvételével 
minden gyermek számára meleg-szerető „második 
otthont” teremteni,a gyermekkor e fontos szakaszában 
elősegíteni képességeik kibontakoztatását és a 
napjainkban oly sok gondot jelentő szocializációs érést.

Beszámoló a Kesztölci Idősek Klubjának 2008. évi tevékenységéről (kivonat)
Az idős emberek számára a családi környezet 
az optimális, ők az általuk megszokott, ismert 
környezetben érzik jól magukat. A társadalmi – 
gazdasági fejlődés eredményeként világszerte, így 
hazánkban is megváltozott a családok szerkezete.

Jelentősen csökkent a különböző korosztályok 
együttélése. A megváltozott családszerkezet 
következtében sok családban az idős hozzátartozó 
magára marad. 

Intézményünknek az a célja, hogy az otthonukban 
történjen az ellátása mindazoknak, akik több-kevesebb 
segítséggel önálló életvitelre még képesek. Kiváltva, 
vagy legalább késleltetve ezzel a tartós elhelyezést 
biztosító intézményi ellátást.
 
Az idősek klubjában  a férőhelyek száma: 30 fő

Tárgyév folyamán az ellátottak számának alakulása:
▪ Előző év XII. 31-én: 30 fő
▪ Tárgyév folyamán ellátásba vettek: 19 fő

▪ Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek: 16 fő
▪ Ellátottak száma tárgyév dec.31-én: 33 fő  

A klubban folyó tevékenységek alakulása:     
▪ A klubban résztvevők száma: 7073
▪ Ügyintézések száma: 402
▪ Mentális segítségnyújtás, tanácsadás: 753
▪ Szabadidős programban résztvevők száma: 3926

Ellátottak nem- és korcsoport szerinti megoszlása:
Korcsoport Férfi Nő Összesen

40-59 6 0 6
60-64 2 2 4
65-69 2 1 3
70-74 0 6 6
75-79 0 2 2
80-89 1 10 12

90 felett 0 1 1
Összesen 11 22 33
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Ellátottak közül:
▪ Időskorúak: 30 fő
▪ Fogyatékos személyek: 3 fő

▪ Térítési díjat  fizet: 29 fő      
▪ Térítési díjat nem fizet: 4 fő
 ebből: 1 fő szociális bizottsági határozat alapján
  2 fő nyugdíj minimum alatt élő
  1 fő jövedelemnélküli

Az idősek klubjában, mint a nappali ellátást 
biztosító intézmény, az ellátást igénybe vevők 
részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 
megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást 
nyújtunk. Együttműködő partnereinkkel, oktatási 
intézményekkel, egészségügyi intézményekkel 
összefogva foglalkozásokat, programokat szerveztünk. 
A nappali ellátás biztosítását minden területen tudjuk 
szolgáltatni. Intézményünk rendelkezik közösségi 
együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodása, 
személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, 
tálalására és elfogyasztására szükséges helyiségekkel.
Az igényeknek megfelelően közösségi programokat 
szervezünk. 

Szolgáltatásaink körében biztosítjuk a szabadidős 
tevékenység megszervezését, szükség szerinti 
egészségügyi alapellátást, hivatalos ügyek intézésének 
segítését. Szolgáltatásaink körébe tartozik az életvitelre 
vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.

Egyre nagyobb szerepe van a felvilágosító előadások-
nak, prevenciónak.

Ellátásunk során kimutatásban nem szerepelnek az 
egyéb plusz tevékenységek, melyet a családtagok 
segítése érdekében teszünk.

A lakossággal való együttműködéssel, az intéz-
ményekkel való kapcsolattartással remélhetően a 
jövőben is kellőképpen tud az intézmény prevenciós 
és szociális munkát folytatni annak érdekében, hogy 
az idős emberek a lehető legtovább tudjanak saját 
környezetükben, otthonukban élni.

Szolgáltatás igénybevétele

Az intézményvezetőhöz benyújtott kérelem alapján 
történik az ellátás igénybevétele. Az intézményi 
jogviszonyt az intézményvezető intézkedése alapozza 
meg. A kérelem benyújtását követően az adatlapok 
kitöltése, a betegségekről szóló orvosi igazolás 
benyújtása után írásban tájékoztatjuk a klienst az  
ellátás megkezdésének időpontjáról és a fizetendő 
térítési díj mértékéről.

Szolgáltatás térítési díja

Kesztölc Község Képviselőtestületének 6/2008.(IV.30.) 
számú rendelete, - a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról – alapján fizetik az ellátottak a térítési díjat.
              
2009.évi feladataink

2009 évtől az intézmény társulás keretében működik 
tovább. A társulással más szolgáltatások is életbe 
lépnek: szociális étkeztetés, házi gondozás. Ezen 
új ellátási formák bevezetése, megszervezése az év 
legfontosabb feladata.

Az épület belső kialakítása: a két kis alapterületű 
helyiség összenyitása, az összenyitott helyiségek 
burkolása, festés.

Összefoglaló beszámoló Kesztölc községben gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények 
2008. évi tevékenységéről (kivonat)
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége

2008-ban 44 gyermeket (21 család) gondozott 
szolgálatunk. 39 gyermeket (20 család) alapellátásban, 
4 gyermeket (2 család) védelembe vétellel gondoztunk. 
Utógondozásban 1 gyermek részesült. 

Az év folyamán egy gyermek esetében sikeres volt a 
védelemben való gondozás, a korábbi veszélyeztető 
tényezőket megszűntettük, az egyéb problémák 
mérséklődtek (lopás, magatartási problémák). Gondo-
zásukat a továbbiakban alapellátás keretében folytattuk. 

Az év folyamán 5 gyermek (3 család) alapellátásban 
való gondozását szűntettük meg:
▪ 1 gyermek a szülők közös döntése alapján a másik  
 településen élő anyához költözött.  
▪ 1 gyermek esetében a család az előírt feladatokat  
 teljesítette, a gondozási idő alatt az együttműködés  
 megfelelő volt, ennek következtében a szülő-gyermek  
 kapcsolat rendeződött, konfliktusaikat az elsajátított  
 technikákkal már önállóan is kezelni tudják. 
▪ 3 gyermek esetében (1 család), a szülők életvezetési  
 problémái a rendszeres tanácsadás, segítő beszél- 
 getések következében rendeződtek, az apa munkába  
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 állásában való segítségnyújtás enyhítette a család  
 megélhetési problémáit. Ezt követően a szülők a  
 családsegítő szolgálattal együttműködve igyekeztek  
 megerősíteni a család pénzügyi stabilitását, amihez  
 nagyban hozzájárult az apa tartós munkavállalása. 
▪ Az utógondozott gyermek esetében az anya  
 válsághelyzetbe került, a kiskorú lakhatását,  
 élelmezését nem tudta biztosítani, ezért közös  
 megállapodás keretében a másik településen élő apa  
 vállalta fel a gyermek nevelését, gondozását.  

Védelembe vételi javaslatot a tárgy év végén négy 
gyermek (1 család) esetében kezdeményeztünk, a 
kiskorúak nem megfelelő táplálása, testi-szellemi 
fejlődésének elhanyagolása miatt a település 
jegyzőjénél.

2008-ban átmeneti nevelésbe vételre, átmeneti gondozás 
igénybe vételére nem került sor. 

Tárgy évben szolgálatunk a jelzőrendszer tagjai-
nak jelzése alapján, a gyermekjóléti szolgálat 
kezdeményezésére, illetve szülői kérésre 20 gyermeket 
(8 család) vett gondozásba.

Az alapellátásba vétel elsődleges okai:
▪ 5 gyermek esetében iskolai hiányzások és magatartási  
 problémák 
▪ 3 gyermek esetében a szülők nem biztosították az  
 óvodai nevelés lehetőségét, ezzel hátráltatva a  
 kiskorúak értelmi-szociális fejlődését
▪ 3 gyermek esetében a rendőrség jelzett a szülők  
 közötti konfliktusok és az apa anyával szembeni  
 tettlegességről 
▪ 7 gyermek esetében a szülők életmódja, illetve  
 életvezetési problémáik miatt 
▪ 2 gyermek esetében a gyermekek fejlődésének  
 életkorától való elmaradása, szülők fogyatékbeli  
 hiányosságából adódó problémák miatt. 

A jegyzőtől illetve az iskoláktól szolgálatunkhoz 
8 gyermekről 16 alkalommal érkezett jelzés (8-8 
alkalommal), mert tankötelezettségüknek nem tettek 
eleget. Az iskolai hiányzásokról a szülők általában nem 
tudtak. A fiatalok reggel időben elmentek otthonról és 
délután a szokott időben értek haza. 

A hiányzások többségét a környékbeli középiskolák 
jelezték. Az elmúlt év beszámolójában kitűzött 
célként jelöltük meg a középiskolákkal való szorosabb 
együttműködést, a korai jelzést a hiányzások és egyéb 
problémák tekintetében. Az esztergomi, a dorogi 
és piliscsabai szakképzők esetében ez sikeresen 

megvalósult, időben tájékoztatják a szolgálatot, vagy a 
település jegyzőjét. Leggyakoribb a testnevelés órákról 
való hiányzás volt.

Magatartási problémák miatt az általános iskolától 5, 
az óvodától 1 gyermekről kaptunk jelzést. 3 gyermeket 
már korábban szolgálatunk alapellátás keretében 
gondozott, 3 gyermeket a felmerült problémák súlya és 
másodlagos problémák miatt vettünk gondozásba. 

A községben végzett tevékenységünk során a következő 
problémákkal találkoztunk a leggyakrabban:
▪ életviteli valamint azok következményeként anyagi,  
 megélhetési nehézségek,
▪ gyermeknevelési nehézségek
▪ családi konfliktusok
▪ gyermekek testi-értelmi elhanyagolása
▪ fogyatékbeli hiányosságokból adódó problémák
 (értelmi akadályozottság)
▪ szenvedélybetegségek
▪ magatartási problémák

Szolgálatunk több esetben segített elvált, vagy 
válófélben lévő szülők között a konfliktus kezelésében. 
A gyermek érdekében a segítő beszélgetések során 
törekedtünk a szülők közötti egyezség létrehozására. 
Ennek eredményességét bizonyítja, hogy több esetben 
a bírósági tárgyalás előtt is sikerült megállapodást 
kötniük a feleknek. 

3 esetben a nagyszülő kérte segítségünket a korábbi 
mennyel való konfliktuskezelésben, illetve az 
unokákkal való találkozás létrejöttében. Egy esetben 
kapcsolattartási ügyelet során, a bázis intézményünk-
ben került sor a nagyszülő és az unoka találkozására. A 
másik két esetben közreműködésünkkel megállapodtak 
a felek a láthatásban.

A gondozott gyermekek családjai gyakran küzdenek 
anyagi és életviteli problémákkal. A szülők egy része nem 
dolgozik, vagy rendszeresen váltogatja munkahelyét. 
A családok értékrendjében nem elérendő cél és érték 
a munkavállalás, ezáltal a gyermekeik számára is 
ez az életmód válik mintává. Néhány család rossz 
anyagi körülménye a szenvedélybetegségből (alkohol, 
játékgép), a jövedelem helytelen beosztásából és az 
egyre gyakrabban előforduló, teherbíró képességüket 
meghaladó hitelek felvételéből adódik.

A családsegítő szolgálat családgondozójával együtt 
próbálunk pl. életvezetési tanácsokkal, háztartási napló 
készítésével segíteni a szülők életvitelén, és elérni, hogy 
a családok hatékonyabban osszák be a jövedelmüket. 
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Ez egy nagyon nehéz és hosszan tartó folyamat, mert 
ha elérjük, hogy a szülő minden hónapban befizesse 
a számlákat és ne halmozzon fel tartozásokat, attól a 
gyermek még nem minden esetben lesz jobban táplált, 
tisztább külsejű, kipihentebb. A jelzőrendszer tagjainak 
és a családokkal kapcsolatban lévő társadalmi segítők-
nek a családot önmagához mérten kell figyelemmel 
kísérni és értékelni a kismértékű pozitív változást.

Az életviteli problémák miatt egyre több az elhanyagolt 
gyermek. Az elhanyagolás jellemző tünetei:
▪ a gyermek életkorának megfelelő élelmezés az  
 évszaknak megfelelő ruházat hiánya
▪ intellektuális és szociális ösztönzés (gyermekkel való  
 játék, nevelés) hiánya, kommunikáció hiánya (nem  
 beszélgetnek a gyermekkel)
▪ felelősségre és következetességre nevelés hiánya
▪ a gyermekek felügyeletének hiánya 
▪ felnőtt életre való felkészítés hiánya

A település utcáin gyakran látni felügyelet nélküli, 
csellengő gyermekeket, akikre az elhanyagolás több 
tünete is jellemző. 

Az óvoda az év folyamán több esetben kérte 
segítségünket, mivel a szülők a 3. életévet betöltött 
gyermekeket nem íratták be az intézetbe. Néhány 
gyermek esetében a szülőkkel való megbeszélés, 
tanácsadás elegendőnek bizonyult. A szülők 
megértették, hogy gyermekük egészséges testi-lelki 
fejlődéséhez fontos a közösségi szocializáció, amiben 
az óvoda nyújt segítséget. Ennek hatványozott szerepe 
van az értelmileg akadályoztatott, fogyatékkal élő 
gyermekek esetében. Esetükben a mielőbbi intézmé- 
nyes ellátás, a szakemberek általi fejlesztő 
foglalkozásban való részesítés nélkülözhetetlen. 
Előfordul, hogy néha reménytelennek tűnik mindezen 
tények elfogadtatása a szülővel. Ilyen esetekben 
minden érintett szakember és a család részvételével 
esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervezünk.

Egy esetben a kórház gyermekosztálya jelzett a csecse-
mő súlyos elhanyagolásáról, ami a gyermek életkorának 
nem megfelelő táplálásából és a beteg gyermek orvosi 
vizsgálatának elmulasztásából adódott. Mivel a szülők 
nem voltak kellően együttműködők a családgondozóval 
és a jelzőrendszeri tagokkal (orvos, védőnő, óvoda), 
szolgálatunk kezdeményezte a védelembe vételt.   

A család adottságként nyújtja a közösség felnőtt tag-
jainak kulturális szintjét, munkamegosztásban elfoglalt 
helyét, az életmód alapjául szolgáló anyagi viszonyokat, 
a kialakult normákat, értékeket, viselkedés mintákat. 

A kulturális értékek személyiségbe történő beépítése 
jellemzően 3 körben történik: család, oktatási 
intézmény, tágabb társadalmi környezet. A gyermekek 
családjában pl. a higiéniai hiányosságok, a tisztaság 
iránti igény hiánya sokszor erősebbnek bizonyul a 
tágabb társadalmi közeg mintájánál. Az óvoda és az 
iskola pedagógusai gyakran kezdik azzal a napot, hogy 
néhány gyermek kezét, arcát megmossák. A családon 
belüli erős érzelmi kötődés azonban védőburkot képez 
a más közegből származó értékekkel szemben.    

Szakmai tevékenységeink közül a leggyakoribb a 
segítő beszélgetés és a tanácsadás. A problémák 
megoldása érdekében gyakori a hivatalos ügyekben 
való közreműködésünk. 

Rendszeresen járunk családlátogatásokra és szerve-
zünk, illetve koordináljuk az esetmegbeszéléseket 
a jelzőrendszer tagjaival. Szükség esetén a háttér-
szolgáltatásaink szakembereinek közreműködését 
kérjük (pszichológus, fejlesztő gyógypedagógus, 
pszichiáter, jogász), és ajánljuk szolgáltatásaink 
igénybevételét ügyfeleinknek.

A tárgyévben 8 fő (21 alkalom) vette igénybe a 
pszichológiai tanácsadást. Szolgálatunk jogászának 
segítségét 25 ügyfél kérte válás, gyermektartásdíj 
megállapítása, gyermekelhelyezés, apasági vizsgálat, 
ingatlan, eltartási szerződés, tulajdonjog, albérleti 
szerződés, OTP tartozás ügyekben.

Munkánkat a családsegítő szolgálattal szorosan 
együttműködve végezzük. Közösen dolgozunk azon, 
hogy a probléma megszűnjön, illetve az előfordulások 
gyakorisága csökkenjen.  A családsegítő szolgálat 
egyfajta szűrőként működik a rendszerben.

Az alábbi problémák körében tud segítséget nyújtani:
▪ ügyintézés, információhiány esetén tájékoztatás
▪ egészségkárosodás következményeként, mentális  
 sérülések nyomán kialakult problémák kezelése
▪ családi-kapcsolati, gyermeknevelési problémák,  
 családon belüli bántalmazás
▪ életviteli nehézségek és azok vonzatai
▪ foglalkoztatással kapcsolatos és anyagi nehézségek  
 esetén, valamint
▪ családgondozás keretében:
▪ szociális, mentálhigiéniás és életvezetési tanácsadást  
 végez
▪ segítséget nyújt szociális, gyermekjóléti, gyermek- 
 védelmi ügyek vitelében
▪ meghallgatja az egyén, család panaszát, intézkedik  
 annak orvoslására
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▪ családgondozással elősegíti a családban  
 jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok  
 megoldását, amellyel hozzájárul a gyermek(ek)  
 veszélyeztetettségének megszüntetéséhez.

A településen a családgondozók a Polgármesteri 
Hivatalban ügyfélfogadást tartottak hétfőn 9-től  
12-ig. Az ügyfélfogadási idő után és a szerdai napokon 
a családokat látogattuk, illetve a jelzőrendszer tagjait 
kerestük fel esetkövetés, esetmegbeszélés céljából.

A jelzőrendszer tevékenysége és a gyermekjóléti 
szolgálattal való együttműködése

A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak 
megfelelően a gyermekek veszélyeztetettségének 
felderítésére jelzőrendszert működtet, akik a szolgálat 
koordinálásával évente felmérik a településen élő 
gyermekek helyzetét. Az intézmények nyilvántartják 
a veszélyeztetett gyermekeket és jelzéssel élnek 
szolgálatunk felé. 

A védőnő nyilvántartásában fokozottan gondozottak 
száma 21 fő. Ebből veszélyeztetett helyzetben 2 család 
volt, 7 gyermekkel. 

Az egyik család esetében a gyermekek hiányos 
öltözete, a lakás fűtésének hiánya, koszos és hanyag 
környezet voltak a veszélyeztető okok. A gyermekjóléti 
és családsegítő szolgálattal együttműködve sikerült 
a veszélyhelyzetet csökkenteni. A védőnő több célra 
segélyt kezdeményezett, tüzelőre pénzbeli támogatást 
kapott a család, a védőnő a család számára élelmiszer 
csomagra támogatást kapott az önkormányzattól. 
Ezen kívül ruhákkal, pelenkával, játék és tisztálkodási 
szerekkel látta el a 3 gyermekes családot. A 
szolgálattal együttműködve rendszeresen életvezetési, 
gyermeknevelési tanácsokkal segítették a szülőket.

A másik esetben több ízben szorgalmazta 2 óvodás 
gyermek óvodai elhelyezését, közösségbe járását, a 
megkésett beszédfejlődés és mentális elmaradás miatt. 
Az ügy megoldása érdekében részt vett a gyermekjóléti 
szolgálat esetkonferenciáján és a védelembe vételi 
tárgyaláson. A védelembe vétel kezdeményezésére 
a család másik gyermekének súlyos elhanyagolása 
(bőrgyulladás és sorvadási tünetek) és kórházba kerülése 
miatt került sor. A gyermekjóléti és a családsegítő 
Szolgálattal minden héten családlátogatás során segíti 
és kíséri figyelemmel a gyermekek ellátását, gondozását 
és a fejlődésüket. A 21 fokozottan figyelt gyermek 
esetében 9 gyermeknél egészségügyi okok (diabetes, 
koraszülöttség, táplálékallergia) miatt a többi kiskorú 

esetében környezeti és a szülők életvitele miatt indokolt 
a folyamatos figyelemmel kísérés. 

Titkolt terhesség, szociális válsághelyzetben lévő 
várandós anya, fizikai gyermekbántalmazás, 
lányanyaság nem volt a településen. Egy gyermekágyi 
depresszióban szenvedő anyának szakorvosi beutalót 
szerzett, rendszeres tanácsaival segíti az anya 
mentális állapotának javulását. Egy környezeti okból 
veszélyeztetett kismamának a Szolgálattal közösen 
babakelengyét gyűjtött.

Az óvodát és az iskolát havi rendszerességgel felkeresi 
szűrés és vizsgálatok céljából. A felső tagozatosoknak 
a drog, az alkohol és a dohányzás káros hatásairól 
felvilágosító előadást tartott.   

Az óvodába járó gyermekek száma 75 fő. 15 gyermek 
térítésmentesen étkezik, 12 gyermek esetében a térítési 
díj 50%-át fizetik a szülők.

Veszélyeztetett gyermekek száma 1 fő, az intézménybe 
21 hátrányos helyzetű és 13 nagycsaládos gyermek jár.
12 fő fizeti a térítési díj 50%-át, 15 fő térítésmentesen 
étkezik.

Az óvodai nevelés alapvető feltétele a családokkal 
való szoros együttműködés, amely elengedhetetlen a  
gyermek harmonikus fejődése érdekében. A 
családlátogatások alkalmával a napi kapcsolattartás 
mellett közelebbről is megismerhetik a családok 
életkörülményeit, szociális helyzetét, szokását, 
életmódját, a gyermek családban betöltött helyét. A 
fokozott odafigyelés eredményeképpen a veszélyeztető 
problémákat már kezdetekkor jelezni tudják a szolgálat 
felé. A hátrányos, a veszélyeztetett és a nagycsaládos 
gyermekeket nyilvántartásba veszik, tanácsokkal, 
javaslatokkal látják el a szülőket, a lemaradások 
pótlására egyéni fejlesztési tervet készítenek, amelyben 
különösen érvényesül az egyéni bánásmód elve. A 
nehezebb életkörülmények között élő gyermekek 
fejlődéséhez elengedhetetlen az óvoda által biztosított 
háromszori étkezés és a délutáni pihenés. Az 
óvodapedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartás 
érdekében rendszeres látogatást tettünk az intézményben 
(kéthetente). A védőnő, az óvoda, a családsegítő és a 
gyermekjóléti szolgálat közös együttműködésének 
eredménye, hogy több hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos gyermek esetében sikerült meggyőzni a 
szülőt arról, hogy gyermekeik egészséges testi-lelki-
értelmi fejlődése érdekében beírassa és rendszeresen 
vigye gyermekét az óvodába.
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Az általános iskolában 166 diák tanul, ebből alsó 
tagozatban 88 fő, felsőben 78 fő tanul. 

A nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek száma 14 
fő, ebből 3 fő magántanuló, hátrányos helyzetű tanuló 
19 fő.

A nevelőtestület év elején közösen feltárja a 
veszélyeztetett tanulók helyzetét, a gyermekvédelmi 
felelős a tanév elején munkatervet, felmérést készít, 
regisztrálja a veszélyeztetett gyermekeket. Az 
eredményeket elemzik, fokozott odafigyeléssel vezetik 
a személyiséglapokat, folyamatosan tájékoztatják 
a szülőket. Kiemelt célja az iskolának, hogy 
megelőzze, elhárítsa vagy enyhítse a gyermekre ható 
ártalmakat, károsodásokat, amelyek az egészséges 
személyiségfejlődést megzavarják vagy gátolják. 

Integrációs felkészítésben 14 fő vesz részt, 
tehetséggondozáson 1 fő. A gyermekek tanulásához 
rendszeres korrepetálás és napközis foglalkozás nyújt 
segítséget.

Napközisek száma: 1-2. osztályban 20 fő
      3-4. osztályban 13 fő
Tanulószobára járók száma: felső tagozatban 12 fő
Korrepetálásban részesülő tanulók száma: 60 fő
Az erre fordított órák száma: heti 8 óra.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóikat fejlesztő 
pedagógus segíti a fejlődésben. Fejlesztőpedagógiai 
ellátásban 12 fő vesz részt, heti 10 óra az erre fordított 
órák száma. Gyógypedagógiai órákon 3 fő vesz részt.

Különös figyelmet fordítunk a prevencióra, hogy 
a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek 
szabadidejükben hasznos programok közül 
választhassanak. 

A Művelődési Ház programjait is ajánljuk 
gyermekeinknek.

Rendszeres heti kapcsolat van a gyermekjóléti, a 
családsegítő szolgálat és az iskola között, folyamatosan 
nyomon követik, információkat cserélnek a gyer-
mekekről. Szükség esetén írásos jelzést küldenek 
az egyes tanulókról, a segítségnyújtás módjának 
megjelölésével.

Az iskola prevenciós célzattal a következő előadásokat 
szervezte:
▪ egészséges életmód
▪ táplálkozás

▪ drogmegelőzés
▪ DADA program

A gyermekek évek óta részt vesznek a település szebbé 
tételében (hulladékgyűjtési akció). 

A településen családi napközi működik. A napköziben 
állandó jelleggel 7 gyermeket (1-4 évesek) gondoznak-
nevelnek és fogadják az alkalmanként néhány órára 
játszóházi tevékenységre érkező gyermekeket is. 
Családias hangulatban biztosítják a gyermekek számára 
személyiségük szabad kibontakozását, megerősítését. 
A napirend a gyermekek életkorához igazodik, 
napjaikat szakképzett kollégák teszik színesebbé 
(óvónő, gondozónő, pedagógiai asszisztens). 2008 
szeptemberétől új játszóházzal bővült a családi 
napközi, így a kisebb gyermekek külön emeleten az 
életkoruknak megfelelő játékkörnyezetben tölthetnek  
el kellemes órákat. A családi napköziben veszélyezte-
tett és hátrányos helyzetű és sérült  gyermeket nem volt.

A rendőrség térségi beszámolója a társult 15 
településen a következőkről tájékoztat bennünket

a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos eljárásokat 
minden esetben kiemelten kezelik, az ilyen esetekben 
a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszik, 
a jelzőrendszer tagjait soron kívül értesítik. A 
nyomozások során a jelzőrendszeri tagoktól a hatóság 
bekéri a háttéranyagot, szinte minden esetben kiskorú 
veszélyeztetése bűntett miatt indult nyomozás során 
kihallgatásra kerülnek az illetékes családgondozók, 
pedagógusok, védőnők, más jelzőrendszeri tagok. 

2008-ben 4 gyermekkorú és 7 fiatalkorú sérelmére 
követtek el bűncselekményt (zömmel kiskorú 
veszélyeztetést, lopást, rablást, testi sértést), míg 
összesen 27 kiskorú követett el bűncselekményt 
(kábítószerrel való visszaélést, lopást, rablást, 
rongálást). Ez a 2007-es évhez képest jelentős csökkenést  
(50-60%) mutat, amely a részben a jelzőrendszeri tagok 
hatékony működése és együttműködése, és sajnos 
részben a nagymértékű látencia miatt következett be. 
A látencia főként a kisebb súlyú vagy kortársak között 
elkövetett bűncselekmények vonatkozásában jellemző.

2008. évben 21 fiatalkorú és 6 gyermekkorú 
elkövetővel szemben folytattak bűntető eljárást  ill. 
kezdeményezték a kiskorúak védelembe vételét. Ez 
2007. évhez képest jelentős, fiatalkorúak esetén közel 
50 %-os, gyermekkorúak esetén pedig mintegy 60 %-os 
csökkenő tendenciát mutat.
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2008. évben 2 gyermekkorú és 6 fiatalkorú eltűnése 
ügyében folyt közigazgatási hatósági eljárás. Az egyik 
gyermekkorú három alkalommal is eltűnt. Ezek a 
számok rendkívül magasak, az összes eltűnés 

50%-át teszik ki. A családi konfliktusok elől a kiskorúak 
az általuk nyitottnak vélt tágabb környezet irányába 
fordulnak, fel sem mérve, hogy a csavargás, az idegen 
világ milyen veszélyhelyzetet rejthet számukra. Az 
eltűnt kiskorúakról minden esetben jelzést küldenek 
szolgálatunk felé.

Összességében a beszámolóból kiderül, hogy 
térségünkben a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatéko-
nyan működik és szoros kapcsolat alakult ki azok 
tagjaival, azonban maga a gyermekvédelem a rendszer 
fejletlensége és a tárgyi feltételek hiánya miatt nem 
elég hatékony, nem elég komplex, mely komoly 
akadályt jelent a rendőrség számára is, hiszen sok olyan 
többletfeladatot is ellátni kényszerül, melyet ideális 
esetben szolgáltató intézményeknek, a szociális vagy 
gyermekvédelmet ellátó hálózatnak kellene elvégeznie.
2008. évben Kesztölc településen szabálysértésről, 
bűnelkövetésről és bűnelkövetés áldozatává vált 
kiskorúról nem érkezett jelzés. 

Családon belüli erőszak miatt két esetben indult 
eljárás, az érintett két családban a szülők közötti 
konfliktus fajult tettlegességig, amelynek a kiskorú 
gyermekeik szemtanúi voltak. Ez a lelki sérülés 5 
gyermeket érintett. A átélt traumák feldolgozása 
érdekében közreműködésünkkel, szolgálatunk klinikai 
szakpszichológusának segítségét vették igénybe. 
Pártfogói felügyelet alá nem került gyermek.

A Pedagógiai Szakszolgálat beszámolójából kiderül, 
hogy a gyermekjóléti szolgálat főként a gyermekek 
vizsgálatában és pszichés ellátásban kérte a 
szakszolgálat segítségét. A 2007-es évhez képest nőtt 
a személyes találkozók, esetkonferenciák száma. Több 
esetben magántanulóvá válás kérdésében működött 
közre a két intézmény. A magántanulók száma nem 
emelkedett, de gyermekvédelmi szempontból egyre 
súlyosabb problémákkal találkoztunk.

2008 őszéig pszichiáter szakemberrel nem rendelkezett 
a szakszolgálat. A gyermekpszichiátriai vizsgálat, 
nyomon követés, kontroll, illetve gyógyszerfelírás 
nem volt megoldott. A szülők többségének komoly 
gondot jelentett, hogy Budapestre kellett utazniuk 
felülvizsgálatokra. 

2008 őszén dr. Gádoros Júlia gyermekpszichiáter, 
a Vadaskert Kórház és Gyermekpszichiátriai 

Szakambulancia vezetője havonkénti gyakorisággal 
vizsgált korábban már nyilvántartásban levő 
gyermekeket.

Tevékenységünk a szabadidő hasznos eltöltése 
érdekében

A gyermekjóléti szolgálat fontos feladata a szabadidős 
tevékenységek koordinálása, népszerűsítése. A 
jelzőrendszer tagjaival célunk a prevenció, feladatunk 
a cél nélkül „lézengő” gyermekek számára a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez programok szervezése, ajánlása. 
Az iskolai programokon kívül a Művelődési Ház 
szervezésében számos elfoglaltság közül választhatnak 
a fiatalok, heti, havi rendszerességgel.

A nyár folyamán a Garabonciás táborban vagy a Tini-
táborban tölthették szabadidejüket a nagyobb gyerekek. 
Az iskola által szervezett nyári táborban 50 fő vett 
részt, választhattak a számítógépes, az angol, a néptánc, 
a fizikai-kémiai kísérletek, a kézműves foglalkozások 
között.

A „Biztonság szigete” bűnmegelőzési programba 44 
tanuló (5. és 8. osztály tanulói) kapcsolódott be aktív 
közreműködésével. 

Részt vettünk az óvoda farsangi ünnepségén. Egy 
halmozottan hátrányos helyzetű gondozott családnak 
sikerült ingyenesen adományból jelmezeket biztosítani. 
Így a testvérpár farsangi öltözetben vehetett részt élete 
első jelmezbálján. 

A gyermeknapon szolgálatunk egy családgondozója 
segített a település programjainak lebonyolításában.A 
nyári szünetben a családsegítő szolgálat család-
gondozójával kirándulást és játszóházat szerveztünk. 
Több alkalommal a szolgálat bázis intézményében 
tartott nyári játszóházra vittük a kesztölci gyerekeket. 
Alkalmanként 6-10 gyermek részvételével, akiknek 
szállítását a családgondozó biztosította. 

Egy másik alkalommal a településen tartottunk 
játszóházat, ahol 10 gyermek többféle kézműves 
technikával ismerkedhetett meg.

Az év folyamán több alkalommal tartottunk 
korrepetálást, 1 középiskolás tanuló és 4 általános 
iskolás diák számára. A négy említett gyermeknek a 
pótvizsgára való felkészülésben segítettünk heti két 
órában, július második hetétől egészen az osztályozó 
vizsgákig. 
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Ősszel néhány felsős tanulóval megszaporodtak a 
magatartási problémák. Szolgálatunk igyekezett 
ezeknek a fiataloknak hasznos szabadidős elfoglaltságot 
szervezni. Az őszi szünet idején 4 kamasszal a Gete-
hegyre kirándultunk, a délutánt focizással töltöttük. 
Két alkalommal a „Ne Tedd!” bűnmegelőzési program 
filmjeit (lopás és drogfogyasztás témakörében) 
tekintettük és beszéltük meg.

Karácsonyi játszóházunkat a Dorogi Művelődési 
Házban a Nap-Út Alapítvánnyal, és a Máltai 
Szeretetszolgálattal közösen bonyolítottuk le. Az 
évek óta sikeresen működő Adventi Játszóház 
ezúttal is színvonalas programokat kínált a Dorog és 
térségéből érkező gyermekek számára (a szolgálatunk 
a 15 településről összesen 130 gyermeket szervezett 
a programra), amelyen a településről 7 gyermek vett 
részt, őket szüleikkel együtt a szolgálat szállította a 
játszóházra. Különféle kézműves foglalkozások, zenés-
mesés előadások, szendvicsek, péksütemények, gofri és 
tea várta a gyerekeket. A gyermekek aktív résztvevői 
voltak a programnak, többen verssel, énekkel készültek 
a rendezvényre. A program záró eseménye a tombola 
volt, amelyen minden megjelent gyermek egy játék és 
egy élelmiszer ( gyümölcsöket tartalmazó ) csomagot 
vihetett haza. 

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is volt központi 
finanszírozású ingyenes étkezés a nyári szünetben a 
szociálisan rászoruló gyermekek részére.

Szolgálatunk családgondozói a korábbi évekhez 
hasonlóan most is részt vettek az ingyenes étkeztetés 
megszervezésében. A településen 13 gyermek kapott 
meleg ételt, július 6-tól augusztus 31-ig. A gyermekek 
a helyi étteremből ételhordóban vihették el az ebédet.

A jelzőrendszer tagjainak tájékoztató beszámolójából 
kiderül, hogy a gyermekjóléti szolgálat és a 
jelzőrendszer közötti együttműködés hatékony, 
melynek működőképessége a problémák időben való 
észlelésében, jelzésében, valamint azok kezelésében 
rejlik.

Javaslataink a következő évre:

▪ A középiskolás gyermekek gyakori indokolatlan  
 iskolai hiányzásainak csökkentése, megszüntetése  
 érdekében, szorosabb és összehangoltabb együtt- 
 működés a középiskolákkal. 
▪ Az általános iskola pedagógusaival összehangolt  
 munka keretében felkészíteni a szakiskolába és a  
 középiskolába készülő gyermekeket és szüleiket a  
 várható veszélyeztető tényezőkre.

▪ A „Biztonság szigete” és a „Ne tedd” bűnmegelőzési  
 program folytatása iskolai keretekben.
▪ A „csellengést” megelőző sokszínű szabadidős  
 programok szervezése.
▪ Településszintű összefogással tovább folytatni a  
 prevenciós gyermekvédelmi tevékenységet.

A szolgálat által végzett tevékenység éves mutatói 
Kesztölc község területén

Állandó lakosok száma:  
2657 fő
▪ 18 év alatti lakosok száma 573 fő
▪ 0-3 éves korú gyermekek száma 96 fő
▪ 4-6 éves korú gyermekek száma 100 fő
▪ 7-14 éves korú gyermekek száma 218 fő
▪ 15-18 éves korú gyermekek száma 159 fő

A szolgáltatást igénybevevők száma: 587 fő
(ügyfélszám forgalmi napló alapján )

A szolgálat gondozási eseteinek száma a településen:
▪ alapellátásban gondozott gyermekek száma 39 fő
▪ alapellátásban gondozott családok száma 20 család
▪ védelembe vett gyermek  4 fő
▪ védelembe vett gyermekek családjai  2család 

Összesen:
▪ veszélyeztetett gyermekek száma 43 fő
▪ veszélyeztetett gyermekek családjai 22 család
▪ átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma 0 fő
▪ átmeneti nevelésbe vett gyermekek családja 0 család
▪ utógondozott gyermekek száma 1 fő
▪ utógondozott gyermekek családja 1 család

A szolgálat gondozási eseteinek száma a 
kapcsolatfelvétel módja szerint:
▪ gyermek kezdeményezte 1 fő
▪ szülővel közösen kezdeményezte 14 fő
▪ jelzőrendszer által kezdeményezett 23 fő
▪ gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett 2 fő
▪ hatóság által kötelezett 5 fő

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma:
▪ egészségügyi szolgáltató 1 
▪ személyes gondoskodást nyújtó szolgálat által  4
▪ közoktatási intézmény  11
▪ rendőrség 3
▪ állampolgár álta 12
▪ jegyző  8 
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A gyermekjóléti tevékenység a kezelt probléma típusa 
szerint: (az érintett gyermekek száma)
▪ anyagi (megélhetési, lakhatási stb. ) gondok 34 
▪ gyermeknevelési nehézségek 25
▪ gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 7
▪ magatartászavar, tanulási problémák 10
▪ családi konfliktus 23
▪ szülők, család életvitele (alkohol, munkanélk.) 22
▪ szülői elhanyagolás 14
▪ családon belüli bántalmazás 5
▪ fogyatékosság, retardáció 14
▪ szenvedélybetegségek 12

A községben végzett szakmai tevékenységünk 
fontosabb mutatói: 
▪ információnyújtások száma 84
▪ tanácsadás 191

▪ segítő beszélgetések száma 252
▪ konfliktuskezelés  12
▪ hivatalos ügyekben való közreműködés 84
▪ közvetítés más szolgálathoz, szakintézményhez 82
▪ családlátogatások száma 154
▪ esetmegbeszélések, környezettanulmányok száma 508
▪ esetkonferencia  14
▪ védelembe vételi tárgyaláson való részvétel száma 2
▪ kapcsolattartási ügyelet  1

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybevevő 
gyermekek száma:
▪ prevenciós célzatú szabadidős tevékenységek 83 fő
▪ pszichológiai tanácsadás, korrepetálás 19 fő
▪ pótvizsgára felkészítés  4 fő
▪ jogi tanácsadás 25 fő

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2008. évi tevékenységéről Kesztölc község 
területén (kivonat)
Kesztölc településen a Dorogi Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásában működő Térségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a családsegítést 
és a gyermekjóléti szolgáltatást. A bázisintézmény 
székhelye Dorog. A két szolgálat egy időben tartja 
ügyfélfogadását a Polgármesteri Hivatal épületében.

A szolgálat családgondozója heti két napot tartózkodik 
a településen.  Ügyfélfogadást tart, családlátogatást 
végez és ellátja adminisztratív teendőit. A családsegítés 
szolgáltatásait rendeletben előírt forgalmi- és 
esetnaplóban dokumentálja, a gondozás folyamatáról 
feljegyzéseket készít. A családok lakókörnyezetükben 
történő felkeresése, a családlátogatás, fontos eleme a 
folyamatos, rendszeres gondozásnak. 

A családsegítő szolgálat, mint a szociális alapellátás 
része, általános szociális és mentális ellátást nyújt, 
prevenciót szolgáló mentálhigiénés tevékenységet 
folytat, megfelelő szakemberek bevonásával, és 
feladata, az átmenetileg sérült illetve hiányzó családi 
funkciók helyreállításának elősegítése. A szolgáltatás 
igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

A családsegítő szolgálat által végzett tevékenység 
mutatói

Az év során a községben eltöltött 99 napon a 
családgondozó 78 egyénnel, illetve családdal létesített 
kapcsolatot, 664 alkalommal (forgalmi napló alapján). 
Ebből 38 fő kereste fel a szolgálatot első alkalommal. 
A hozott problémák 78 ügyfélnél 296 esetet jelentettek. 

Több probléma együttes előfordulása 28 esetben 
jelentkezett. Együttműködési megállapodás alapján a 
gondozásba vettek száma 24 fő. Krízishelyzet a 2008. 
év folyamán 1 alkalommal fordult elő, amely során 
azonnali beavatkozásra volt szükség. 

A szolgáltatást igénybe vevő 78  fő életkori 
megoszlása

▪ 18-61 éves: 70 fő (25 férfi, 45 nő)
▪ 62 feletti: 8 fő (3 férfi, 5 nő)

A szolgáltatást igénybe vevők többsége nő. Tény, hogy 
az ügyfelek közül a nők azok, akik önként keresik fel 
a szolgálat ügyfélfogadását, míg a férfi ügyfelekkel 
többnyire valamilyen jelzés alapján kerülünk 
kapcsolatba. Ennek oka, hogy családon belül az ügyek 
intézését is főleg a nők látják el. Bátrabban mernek 
segítséget kérni, és jobban megengedik a „betekintést” 
az életükbe.

A szolgáltatást igénybevevők megoszlása gazdasági 
aktivitás szerint

▪ aktív kereső: 28 fő (36%)
▪ munkanélküli: 22 fő (28%)
▪ inaktív kereső: 28 fő (36%)
 nyugdíjas   8 fő
 rendszeres szociális segélyezett   6 fő
 rendszeres szociális járadékban részesül   5 fő
 GYES-ben részesül   6 fő
 GYED- ben részesül   3 fő
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Legközvetlenebbül talán a foglalkoztatás változásai, 
válsága érinti a családokat. Megrendült a korábbi 
életvezetési minta, a kétkeresős modell érvényessége, 
hiszen több családban jó, ha az egyik szülőnek van 
munkája.

A szolgáltatást igénybevevők megoszlása családi 
összetétel szerint

▪ Házastársi, élettársi kapcsolatban
 együtt élők gyermek(ek)kel   8 fő (10%)
▪ Házastársi, élettársi kapcsolatban
 együtt élők gyermek nélkül 10 fő (13%)
▪ Egy szülő gyermek(ek)el 17 fő (22%)
▪ Egyedül élő  3 fő (4%)
▪ Egyéb 40 fő (51%)

Az egyéb kategóriába azok az ügyfelek tartoznak, 
akik testvéreikkel közös háztartásban laknak, vagy 
felnőttként még a szülői házban élnek szüleikkel.

A szolgáltatást igénybevevők megoszlása iskolai 
végzettség szerint:

▪ Általános iskola 8. osztálya 37 fő (47%)
▪ Befejezett szakmunkásképző, szakiskola 19 fő (24%)
▪ Befejezett szakközépiskola   9 fő (12%)
▪ Befejezett gimnázium   8 fő (11%)
▪ Felsőfokú iskola   5 fő (6%)

Legtöbb ügyfelünk 8 osztályos végzettséggel 
rendelkezik. Számukra az elhelyezkedés nehezebb, 
főleg a fekete gazdaságban találnak munkát, ezáltal 
nincsenek bejelentve, így egészségügyi jogosultsággal 
sem rendelkeznek. 

Új jelenség, hogy a korábban jellemző alapfokú, vagy 
annál alacsonyabb iskolai végzettségűek mellett, egyre 
emelkedik a szakmunkás, szakiskola, vagy akár a 
felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyfelek száma. 

Szolgálatunkhoz forduló ügyfelek problémái közül 
leggyakoribbak a következők

▪ családi -kapcsolati problémák
 (megromlott párkapcsolatok, 
 szülő- gyermek közötti konfliktusok) 45 eset (15%)
▪ ügyintéz. nehézségben segítségkérés 43 eset (15%)
▪ információkérés 42 eset (14%)
▪ egészségkárosodás következményei
 (leszázalékolás, szociális otthonba
 való elhelyezés) 39 eset (13%)

▪ anyagi jellegű problémák
 (pénz nem megfelelő beosztása, adósságok 
 halmozódása, munkanélküliség)  32 eset (11%)
▪ életviteli nehézségek és azok vonzatai 28 eset (9%)
▪ gyermeknevelési problémák 27 eset (9%)
▪ foglalkozt. kapcsolatos problémák 25 eset (8%)
▪ lelki -mentális problémák 12 eset (5%)
▪ családon belüli bántalmazás   3 eset (1%)

Az esetek egy részében a problémák halmozottan 
jelentkeznek a családnál, ilyenkor több probléma 
együttes előfordulásáról beszélünk. 

Az ügyintézéssel kapcsolatos segítségkérés még 
mindig vezető helyen áll, ezt szorosan követi az 
információkérés.

Nem meglepő, hogy az anyagi gondokkal küzdők 
száma jelentősen növekedett. A szociális biztonság 
megléte az egyik legfontosabb dolog, de napjainkban 
ez a biztonság egyre kevesebb család esetében ad 
szilárd alapot az életüknek. A család diszfunkcionális 
működésének kezelésében az anyagi bizonytalanság 
orvoslása az egyik legnehezebb feladat. 

Az életviteli problémák között első helyen áll az 
alkoholizmus. A túlzott mértékű alkoholfogyasztás 
drasztikus hatásai azonban nem csak az 
egészségkárosodásra korlátozódnak, hiszen az egyén 
nem csak önmagát, hanem a környezetét is veszélyezteti. 
Nincs az emberi kapcsolatrendszereknek olyan síkja, 
ami a kontrollálatlan alkoholfogyasztás következtében 
ne sérülne. A túlzott szeszesital fogyasztásnak jól 
ismertek a társadalmi hatásai, amelyek közül a 
leggyakoribb a családok szétesése és a családon belüli 
erőszak. Egy alkoholista családjában felbomlanak a 
normális családi viszonyok, és megszűnik a produktív 
kommunikáció. Kialakul egy egészségtelen atmoszféra, 
általában viták, veszekedések, verekedések kíséretében. 
Az alkoholista egyre kevésbé törődik családjával, 
anyagi gondok lépnek fel, a gyerekek érzelmileg 
labilissá válnak, vagyis a család lényegében felbomlik.

Környezettanulmányt 8 alkalommal készítettünk 
bíróság, önkormányzat, gyámhivatali felkérésre

▪ gyermekelhelyezés
▪ gyermektartásdíj megállapítása, felemelése,  
 csökkentése, megszüntetése
▪ házasság felbontása
▪ gyermekelhelyezés
▪ tulajdonjog megállapítása
▪ örökbefogadás ügyekben.
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A háttérszolgáltatást biztosító jogász és pszichiáter 
szakszerű segítséget jelentenek és teszik igazán egésszé 
a családgondozást.

Az ingyenes jogi segítségnyújtást a 2008. évben 25 
fő vette igénybe (munkaügy, házasság felbontása, 
gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, öröklés, ingat-
lanügy). A jogi tanácsadás magába foglalja a bírósági 
beadványok, keresetek szerkesztését is.

Pszichiáter szakember közreműködését 4 ügyfelünk 
esetében kértük.

Több alkalommal keresték fel szolgálatunkat azzal a 
kéréssel, hogy segítsünk hivatalos levelet megfogal-
mazni, nyomtatványt kitölteni munkaügyi központ felé 
igazolás, gyámhivatal felé elszámolás ügyekben. Egyre 
gyakrabban keresnek fel bennünket foglalkoztatással 
kapcsolatos problémákkal. Igyekszünk ügyfeleink 
részére konkrét álláskereséssel, munkavállalással 
kapcsolatban információt adni, segítséget nyújtani 
álláshirdetések felkutatásában, önéletrajz megírásában, 
állásinterjúra való felkészítésben, munkaadókkal való 
kapcsolatfelvételben.

Néhány példa a gondozás során előforduló esetekből

Egy négygyermekes anya több alkalommal kereste 
fel szolgálatunkat ügyfélfogadási időben. A segítő 
beszélgetések során kiderült, hogy az anya fáradt, 
nagy terhet jelent neki a gyermekek körüli teendők 
ellátása, valamint férje sem jelent támaszt a problémák 
megoldásában. Munka után rendszeresen kocsmába jár, 
és csak későn megy haza. 

Az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy az 
apa ellenezte a gyerekek óvodába járását, amely 
nagymértékben enyhített volna az anya terhein. 
Esetkonferenciát hívtunk össze a gyermekjóléti 
szolgálat családgondozójával, amelyen részt vett az 
óvodavezető, a védőnő és a szülők is. 

Meggyőztük az apát, hogy fontos lenne a gyermekek 
korai fejlesztése, amelyet az óvodában megkaphat-
nának, és ezzel az anya is részben tehermentesítődne. 
A gyerekek azóta rendszeresen járnak óvodába. Az ősz 
folyamán azonban azt a jelzést kaptuk a védőnőtől, hogy 
a legkisebb gyermek (10 hónapos) kórházba került, 
mert az apa nem engedte, hogy az anya orvoshoz vigye 
a gyermeket, így az kiszáradt és sürgősséggel mentővel 
kórházba szállították. 

A négy gyermeket a gyermekjóléti szolgálat védelembe 
vette, ezáltal biztosítva lett a családdal való szorosabb 
kapcsolattartás. Három hét után a gyermek hazakerült 
a kórházból, az anyával heti rendszerességgel tartottuk 
a kapcsolatot, és háztartásvezetési, életvezetési 
tanácsokkal láttuk el. Az anya szívesen veszi az 
iránymutatásokat, és azóta is rendszeres a kapcsolatunk.

Másik esetünkben egy házastársától hosszú ideje külön 
élő rokkantnyugdíjas férfi azzal a problémával kereste 
fel szolgálatunkat, hogy feleségével közösen lakáshitel 
tartozásuk van. A szóban forgó ingatlant évekkel ezelőtt 
elárverezték, de a kapott összeg nem fedezte a tartozás 
egészét. Felajánlottuk számára szolgálatunk jogi 
szakemberének segítségét, aki a pénzintézettel felvette 
a kapcsolatot. A pénzintézet egyedüli lehetőségként a 
részletfizetést jelölte meg, mivel a házaspár már több 
éve egyáltalán nem mutatott fizetési hajlandóságot. 
Időpontot egyeztettünk a pénzintézet fiókvezetőjével, 
akivel együttesen segítettünk értelmezni az ügyintézés 
menetét a házaspárnak, így sikerült megállapodni 
a részletfizetés körülményeiben, valamint annak 
teljesítésében.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kapcsolata

A családsegítés elsődleges feladata a családot 
rendszerszemlélettel látni, megérteni, segíteni, a  
családot egységként kezelni és így találni megoldást 
problémáira. Feladata a gyermek mögött meglátni a 
családban meghúzódó problémákat és mozgósítani 
a családot, hogy együtt találjuk meg a megoldást. 
Természetesen amennyiben a probléma túlér a 
családsegítő szolgálat családgondozójának kompeten-
cia határain (pl.: a család nem együttműködő a gyermek 
megfelelő testi-lelki-erkölcsi nevelésében), törvényi, 
szakmai és etikai kötelessége jelezni azt a gyermekjó-
léti szolgálat felé.

A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetett gyermeke-
ket és családjaikat gondozza. Ameddig egy kiskorú 
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű és 
nem veszélyeztetett, addig a családsegítő szolgálat 
gondozásában állhat szüleivel együtt.

A gyakorlati együttműködés a két szolgálat között az 
alábbiakból tevődik össze:

▪ belső jelzőrendszer működtetése új és régi ügyfél  
 esetén, mind a két irányban
▪ közös esetkezelés amennyiben az ügynek előzménye  
 van, vagy konzultációra van igény
▪ közös prevenciós programok, szabadidős programok  
 szervezése
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A két szolgálat együttműködésére példa a következő 
esetünk. Az ősz folyamán néhány felső tagozatos 
tanulónál egyre gyakoribbá váltak a magatartási 
problémák: zavarták az oktatást, tiszteletlenül beszéltek 
a tanárokkal, több diákot megfenyegettek, megaláztak. 
Esetkonferenciát hívtunk össze, amelyen részt vettek 
az érintett osztályfőnökök, nevelési tanácsadó, a 
fiatalok szülei és a polgármester is. Megállapodás 
született a felbújtó fiúk magántanulóságáról. A 
szülőkkel együttműködési megállapodást kötöttünk, 
és felajánlottuk segítségünket. A szülőket támogattuk 
a fiatalok magatartásproblémájának kezelésében 
többszöri segítő beszélgetéseink során.

Szolgálatunk igyekezett a fiataloknak hasznos 
szabadidős elfoglaltságot szervezni. Az őszi szünet 
idején négy kamasszal a Gete - hegyre kirándultunk. 
Mivel azt tapasztaltuk, hogy a fiúk részéről igény lenne 
több hasonló közös programra, ezért egyéb szabadtéri 
foglalkozást is szerveztünk számukra, pl.: focizás, 
filmnézés. Két alkalommal a "Ne Tedd" bűnmegelőzési 
program filmjeit tekintettük meg és beszéltük át a lopás 
és drogfogyasztás témakörben, amelyen a fiúk aktívan 
részt vettek. Rendszeresen korrepetálással segítettük 
őket. Több alkalommal kötetlen beszélgetéseket 
folytattunk az őket érdeklő témákról, valamint 
különböző konfliktusok elkerülési lehetőségeiről, 
kezelési módjairól.

2008-ban szervezett közös programok

▪ Nyári Játszóház, kirándulás
▪ Biztonság szigete elnevezésű prevenciós  
 bűnmegelőzési program a helyi általános iskola 5. és  
 8. osztályos tanulói számára
▪ Korrepetálás, pótvizsgára felkészítés
▪ Adventi Játszóház

A jelenleg folyó társadalmi átalakulásra reagálva 
szociális szakemberek részére indított munkaügyi, 
foglalkoztatási tanácsadás és kommunikáció - fejlesztés 
képzésen vettünk részt 2008. őszén. Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Vitéz János Kara szervezésében, 
több társintézmény konzorciumi együttműködésében, 
HEFOP pályázat keretében „CONVERSIO - konzulensi 
hálózat kiépítése Komárom-Esztergom megyében” 
elnevezéssel. A pályázati program a hátrányos 
helyzetű fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését 
segítő szakemberek képzésére irányult abból a célból, 
hogy egy kiépítésre kerülő konzulensi hálózat tagjai 
lehessenek. A 120 órás tanfolyam elvégzéséről a 
szolgálat öt családgondozója kapott oklevelet.

Munkánkat nagy mértékben megkönnyíti és 
eredményesebbé teszi, hogy Kesztölc község 
Polgármesteri Hivatalával és a jelzőrendszer tagjaival 
jó és segítőkész a kapcsolatunk.

Beszámoló Kesztölc község közművelődési tevékenységéről  (kivonat)
Az épületek állagát tekintve a művelődési ház színpadi 
részének keleti és déli fala ismét megrepedt, a klub 
épületében változás nem történt. A faluház bejáratának, 
udvarának, kerítésének felújítása szombatonként 
történik önkéntes segítőkkel. 

Megyei, területi, országos  konferenciák megtartását 
(még mindig)  nem szívesen vállaljuk a művelődési 
ház „külleme” miatt. Bizonyos esetekben  azonban 
ez elkerülhetetlen. November 30-án mi voltunk a 
házigazdái és rendezői a „Jeles napok, ünnepi szokások 
vízkereszttől karácsonyig…” megyei rendezvénynek, 
ahol több mint 220 fő vett részt.

Személyi feltételek 

▪ Felsőfokú végzettséggel közművelődési feladatot  
 ellátó teljes munkaidős közalkalmazott 1fő
▪ Fizikai kisegítő feladatokat ellátó teljes munkaidős  
 közalkalmazott: 1 fő
▪ Alaptevékenységet segítő megbízási szerződéssel  
 foglalkoztatott: 2 fő
▪ Alaptevékenységet segítő vállalkozás formájában: 1 fő 
▪ Önkéntesek, nem fizetett segítők, szakkörvezetők: 11 fő

Klubok, körök, szakkörök
Név Alakulás éve Jelenlegi vezető

Asztalitenisz 1943-1945. 1949. Kara Lajos, Bakos György
Tiniklub 1995. Gaálné Kara Valéria

Gyermek filmklub 2009. Gaál Lajos
Felnőtt filmklub 2008. Kara István

Gyermek- és felnőtt rajz 2006. Juhász Sándor
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Alkotó művelődési közösségek
Csoport Alakulás éve Jelenlegi vezető
Pávakör 1971. Kara Lajosné

MH Stúdió 1995. Gaál Lajos
Gyermek néptánc 2004. Halmos Zsuzsanna

Csuhéfonó 2004. Zsiros Jánosné
Gyermek színjátszók 2007. Radovics Andrea

Felnőtt színjátszók (1995-2001.) 2008. Patkóczi Henriett

Táborok
Név Alakulás éve Jelenlegi vezető
Tini 1996. Gaálné Kara Valéria

Garabonciás 2001. Pelczer Ágnes
Rajz 2007. Juhász Sándor

Közösségi rendezvények
Megemlékezés a nemzeti ünnepeken Árpád-kori falu napja pünkösdkor

Farsangoló Szüreti Napok
Jótékonysági estek Bányásznapi megemlékezés szeptemberben

Virágvasárnapi tavaszváró Borbála-napi koszorúzás
Megemlékezés a Bányász-emlékhelyen május 1-én Adventi Vasárnapok

Mária-zarándoklat

A Művelődési Ház és Klub Munkaterve 2009.
I. A művelődési ház legfontosabb közművelődési 
feladatai

1  A település környezeti, szellemi, művészeti, értékeinek,  
 hagyományainak megőrzése, megismertetése, a helyi 
 művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Helyi  
 ünnepek és népünnepélyek, közösségi összejövetelek   
 szervezése.

2. Az egyetemes, a nemzeti a nemzetiségi kultúra ápolása,  
 gyarapítása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó,  
 művelődési közösségek tevékenységének támogatása.  
 A különféle művészeti ágban tevékenykedő alkotók,  
 csoportok, szakkörök bemutatkozásának biztosítása.

3. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi  
 életének, érdekérvényesítésének segítése.

4. A megfelelő feltételek biztosítása a szabadidő kulturális  
 célú eltöltéséhez.

5. Kulturális kapcsolatok kialakítása, a meglévők ápolása  
 országhatáron belül és  kívül.

II. Szakmai program

Tanfolyamok

A művelődési ház szervezésében a 2009-es évben 
nem indítunk tanfolyamot, de helyet adunk olyan 
szervezeteknek, melyek felnőtt képzéssel foglalkoznak.



KESZTÖLCI HÍRNÖK - III.évfolyam 2.szám - 2009.július30

Időpont Program

Hétfő
Pávaköri próba

Néptánc
Filmklub (a téli időszámítás idején)

Kedd Filmklub (a nyári időszámítás idején)

Szerda

A délelőtt árusításra fenntartott időszak
Csuhéfonó szakkör

Gyermek színjátszók próbája (a nyári isőszámítás idején)
Felnőtt színjátszók próbája

Csütörtök

Könyvtári kölcsönzés
Rajz szakkör
Asztalitenisz

Az este előadásokra fenntartott

Péntek

Gyermek színjátszók próbája
Felnőtt sznjátszók próbája

Tiniklub
MH Stúdió

Állandó programok

Rendezvények (a szerzői jogdíjak befizetése a rendező szerv, intézmény kötelezettsége)

Időpont Rendezvény Helyszín Rendező Szervező

Január 22. A magyar kultúra napja

Január 22. "Lélekvirágok" kiállítás Klub Művelődési Ház
Települési Önk. Gaálné Kara Valéria

Február 7. Jótékonysági bál Művelődési Ház Civil szerveződés Karáné Kozma A.
Kara Józsefné

Február 13. Iskolások farsangja Művelődési Ház Iskola
DÖK

Katona Valéria
Waldingerné Gy. I.

Február 21. Óvodások farsangja Művelődési Ház Óvoda Feketéné Kain 
Magdolna

Február 24. A "nagybőgő" temetése 
farsangoló Klub Szlovák Önk.

Művelődési Ház
Kochnyák Sándor

Gaálné Kara Valéria



KESZTÖLCI HÍRNÖK - III.évfolyam 2.szám - 2009.július 31

Időpont Rendezvény Helyszín Rendező Szervező

Március 7. Tóth Tibor kiállításának 
megnyitója Klub Művelődési Ház Gaálné Kara Valéria

Tóth Tibor

Március 13. Megemlékezés, koszorúzás Szabadság téri 
emlékmű

Művelődési Ház
Iskola

Gaálné Kara Valéria
Katona Valéria

Április 5. Virágvasárnapi passió Római Kat. 
Templom Szlovák Önk. Kain Sándorné

Április 5.
"Tavaszi ébredés"
Húsvéti készülődés
Kiszehajtás

Művelődési Ház Művelődési Ház
Gaálné Kara valéria

Kain Sándorné
Zaj Jánosné

Április 25. Föld Napja Művelődési Ház, 
Klub

Települési Önk.
Szlovák Önk.

Művelődési Ház

Gaál Lajos
Kochnyák Sándor

Gaálné Kara Valéria

Május 16. Mária zarándoklat "Mély út" Szlovák Önk.
Művelődési Ház Kain Sándorné

Május 30. Községi gyermeknap Futballpálya Települési Önk. 
Szlovák Önk.

Mihovné Srutek G.
Gaálné Kara Valéria

Június 5. Pedagógusok köszöntése Klub Települési Önk. 
Szlovák Önk.

Gaál Lajos
Gaálné Kara Valéria

Június 22 -
június 26. "Tájképfestők" hete Klub Művelődési Ház Gaálné Kara Valéria

Juhász Sándor

Június 28. Tűvétevők - a felnőtt szín-
játszók előadásában Művelődési Ház Művelődési Ház Gaálné Kara Valéria

Patkóczi Henriett

Július 6 -
július 11. Tinihét Művelődési Ház Művelődési Ház Gaálné Kara Valéria

Július 13 -
július 17. Garabonciások hete Klub Kesztölcért Egy. Pelczer Ágnes

Július 13 -
július 25. Nemzetközi alkotótábor Művelődési Ház Önkormányzatok Nyilai Tibor

Július 27 -
augusztus 1. Gyermekszínjátszó Művelődésu Ház Művelődési Ház Radovics Andrea

Augusztus 19.
Kenyérszentelés
kesztölcért kitüntetések 
átadása

Klub Települési Önk.
Szlovák Önk.

Gaálné Kara valéria
Gaál Lajos

Szeptember 6. Bányásznapi koszorúzás Emlékhely Települési Önk.
Szlovák Önk.

Gaál Lajos
Gaálné Kara Valéria
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Időpont Rendezvény Helyszín Rendező Szervező

Szeptember 11. Tűvétevők - a felnőtt szín-
játszók előadásában Művelődési Ház Művelődési Ház Gaálné Kara Valéria

Patkóczi Henriett

Szeptember 12-
szeptember 13. Szüreti Napok Települési Önk.

Szlovák Önk.
Gaál Lajos

Gaálné Kara Valéria

Október 1. Idősek köszöntése Művelődési Ház Települési Önk.
Szlovák Önk.

Gaál Lajos
Gaálné Kara Valéria

Kara lajosné

Október 23. Fáklyás felvonulás,
megemlékezés

Szabadság téri 
emlékmű

Települési Önk.
Szlovák Önk.

Gaál Lajos
Gaálné Kara Valéria

November 11. Márton-napi vigasságok Művelődési Ház Művelődési Ház
Kesztölcért Egy. Gaálné Kara Valéria

November 29. Adventi vasárnapok I. Klub Szlovák Önk.
Művelődési Ház

Kochnyák Sándor
Gaálné Kara Valéria

December 5. Mikulásváró, Mikulásjárás Művelődési Ház Szlovák Önk.
Művelődési Ház

Zaj Jánosné
Gaálné Kara Valéria

December 6. Megemlékezés, koszorúzás Bányászemlékmű
Bányászok

Települési Önk.
Szlovák Önk.

Kara Lajos
Gaál Lajos

Gaálné Kara Valéria

December 6. Adventi vasárnapok II. Klub Szlovák Önk.
Művelődési Ház

Zaj Jánosné
Gaálné Kara Valéria

December 11. Alapítványi műsor Művelődési Ház Iskola

December 13. Adventi vasárnapok III. Klub Művelődési Ház Gaálné Kara Valéria

December 13. Lucázás A község területén Művelődési Ház
Szlovák Önk. Zaj Jánosné

December 18. Iskolások karácsonyi műsora Művelődési Ház Iskola

December 20. Adventi vasárnapok IV. Klub Szlovák Önk.
Művelődési Ház

Kain Sándorné
Gaálné Kara Valéria

Rendezvényeinkről, programjainkról 1995-től az  MH 
Stúdió készít felvételt, amit a kábeltévé-hálózaton 
bemutat, illetve a rendezvényekről készült fotók  
2003-tól a www.gaalweb.hu oldalon láthatóak. 

Köszönet érte a két önkéntes segítőnknek, a stúdió alapító 
tagjainak Gaál Péternek és Szijártó Árpádnak



KESZTÖLCI HÍRNÖK - III.évfolyam 2.szám - 2009.július 33

Időpont Program

Május 24 - július 24.

Forgó Tamás, Kara István, Kozma Zoltán György, Mihalik Roland, Szabó Mihály 
és Szijártó Árpád amatőr fotósok kiállítása 

Tel: 06/30 5054 595; 484-342

Június 22 - június 26.
Napközis programok az iskolában

Tel: 484-336

Június 28. 1900

Kesztölci amatőr felnőtt színjátszók előadása a Művelődési Házban.
A darab címe: Tűvétevők

Tel: 484-342

Június 29 - július 3.
Tájképfestők hete Juhász Sándor vezetésével a Községi Klubban

Tel: 484-658

Július 6 - július 11.

Tinihét a műv. házban Gaálné Kara Valéria vezetésével (kirándulás Budapestre, 
2 nap az esztergomi élményfürdőben, túlélő nap a dorogi lőtéren Csomán Jánossal, 
a  K-E Megyei Rendőrkapitányság lövészetvezetőjével, számháború, éjszakai túra, 
tábortűz  volt vándortáborosokkal ( 1978-1982.)
Tel: 30/5054 594

Július 13 - július 17.
Garabonciások hete  Pelczer Ágnes vezetésével a Községi Klubban

Tel: 484-747

Július 13 - július 18.
Nemzetközi alkotótábor felnőtteknek Nyilasi Tibor  vezetésével a műv. Házban

Tel:30/5054 594

Július 20 - július 24.
Ifjú Tűzoltók Hete Klastrompusztán Siska Gábor Vezetésével

Tel: 30/2903 792

Július 27 - július 31.
Gyermekszínjátszók hete Radovics Andrea vezetésével a Művelődési Házban 

Tel: 30/5054 594

Nyári szünidei programok Kesztölcön
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Kun János főépítész beszámolója
„A helyi önkormányzatok építésügyi feladatai  az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII 
számú törvényben került meghatározásra.

E-szerint az önkormányzatok építésügyi feladata 
különösen: 

▪ A településrendezési feladatkör ellátása,
▪ Az épített környezet emberhez méltó és esztétikus  
 kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség  
 védelme
▪ Az építésügy helyi feladatainak ellátásához szükséges  
 anyagi és személyi feltételek biztosítása 

Az Önkormányzat a helyi építésügy szabályozását – a 
hatáskörébe és feladatkörébe tartozó Településrendezési 
terv készíttetésével látja el. Ennek a feladatának 
tesz eleget az önkormányzat,  egy új rendezési terv 
megrendelésével és elkészíttetésével.” 

Az idézet kivonatot az elmúlt évi beszámoló bevezető 
részéből emeltem ki. A beszámolási időszak alatt a 
rendezési terv készítése olyan stádiumba került, hogy  a 
beszámolóval egyidejűleg  a Tisztelt Képviselő-testület 
elé kerül tárgyalásra annak egyeztetési anyaga. 

Ennek elfogadása esetén lehet megkezdeni az 
államigazgatási egyeztetéseket

Kesztölc község jegyzője – mint ismeretes -  I. 
fokú építéshatósági jogkörrel nem rendelkezik. Az 
építéshatósági feladatokat Dorog város, építési hatósága 
látja el.

A Polgármesteri Hivatalnál építésműszaki (üzemeltetési 
és fejlesztési) feladatok jelentkeznek. 

Ennek keretében készítettem többek között: 

▪ Védőnői iroda óvoda alsószintjén történő  
 kialakításának tervét (Ezt sajnos a rendelkezésre álló  
 kis alapterület  miatt az ANTSZ nem engedélyezte)
▪ A buszváró tervét, ami időközben felállításra került,  
 közreműködtem annak kivitelezésében és  
 felállításában
▪ Készítettem egy tervet az Esztergomi út mellett, a  
 patak fölött elképzelt gyalogos hídra
▪ Jelenleg előkészületben: Idősek Klubja fal kiváltás  
 előkészítése, terve 
▪ Emlékműhöz vezető tereplépcső terve
▪ Polgármesteri Hivatal északi szárnya utólagos  
 hőszigetelése költségszámítása

Eredménynek tartom, hogy a közterületek 
igénybevételénél (közmű bekötések és egyéb 
engedélyek kiadásánál) előírásra és befizetésre is 
kerülnek a terület igénybevételi díjak.

A Polgármester úrtól kapott megbízások,  és szakmai 
feladatokon túl meglepően sok időt leköt a lakosság 
megkeresésére tartott helyszíni szemlék megtartása, 
építési és szomszéddal kapcsolatos problémák – békítő 
szándékkal tartott – kivizsgálása stb. 

Az adminisztratív és operatív intézkedések vázlatos 
felsorolása (kivonat)

▪ A 10-es számú út tervezett nyomvonalára észrevétel
▪ Megoldási javaslat és feljegyzés a védőnői iroda 

kialakítására
▪ Bányatelek módosításhoz nyilatkozat
▪ Belvízelvezető csatorna felülvizsgálata
▪ Felhívás az Iskola u-i kerítés áthelyezésére.
▪ Elektromos földkábelfektetéshez nyilatkozat
▪ Életveszélyes épület ügyében intézkedés 
▪ Telekmegosztási ügyben előterjesztés
▪ Engedélyezési kérelmek továbbítása
▪ Engedélynélküli építési ügyben panaszbeadvány 

kivizsgálása 
▪ Építési szakhatósági nyilatkozat működési 

engedélyekhez
▪ Kötelezés engedély nélkül létesített tereplépcső 

bontására.
▪ Felhívás épület kötelező karbantartására
▪ Ingatlan megosztási ügyben intézkedés
▪ Gazdasági terület kialakítás feltételeiről tájékoztatás
▪ Gáz közmű építéshez nyilatkozatok
▪ Ingatlan megközelítési lehetőségében nyilatkozat
▪ Életveszélyes épületek vizsgálata Dorog város, 

építési hatóságával
▪ Kéményhasználat bejelentésre történő vizsgálata
▪ Iparterületre kötendő szerződés előkészítése
▪ 20Kv kábelfektetés feltételei meghatározása 

(Klastrom)
▪ Közmű nyilatkozat telefonkábel fektetéshez,
▪ Közvilágítási terv megrendelés előkészítése (Plesina)
▪ Közmű nyilatkozat telefonkábel fektetéshez.
▪ Művelődési ház statikai vizsgálatának előkészítése 
▪ Óvoda pályázati anyagához költségvetés készítése
▪ „Gerlekút” területére kötendő településrendezési 

szerződés előkészítése
▪ Rendezési terv előzetes egyeztetésének lebonyolítása
▪ Sportöltöző szennyvízhálózatra kötésének terv 

készítése
▪ Telekmegosztási kérelmek előkészítése
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▪ Telephely engedélyezési eljárás előkészítése, 
lefolytatása

▪ Tulajdonosi hozzájárulás támfal építéshez, nyilatkozat 
szerkesztése

▪ Útfelújításhoz nyilatkozat
▪ Széchenyi és Klastrom u. út tervezésének előkészítése.
▪ Végrehajtási bírság kiszabása életveszélyes épület 

ügyében a végrehajtás kikényszerítésére.
▪ Villamos energia ellátáshoz nyilatkozat.
▪ Dorog város, rendezési tervéhez nyilatkozat
▪ Változtatási tilalom elrendelésére javaslat kidolgozása 
▪ Nyár-és Tavasz u. tervezett telek kialakítás 

feltételeiről tájékoztatás.

▪ Tájékoztatás az Illetékhivatal részére telek beépítési 
lehetősége ügyében

▪ A Polgármesteri Hivatal utólagos hőszigetelésének 
költségszámítása

▪ Vízbekötéshez nyilatkozat
▪ Bizottsági előterjesztés telek értékesítési ügyben
▪ A Lencsehegyi u. melletti telek tulajdonosának 

felhívása betonkerítés építése ügyében 
▪ Lencsehegyi út melletti telefonkábel műszaki 

átadásának önkormányzati feltételei előírása
▪ Fúrt kút létesítése ügyében hatósági intézkedés
▪ Templombelső, festési munkáinak véleményezése.

Köszöntjük az 50. házassági évfordulóját ünneplo párt!˝

Dukony Béla és Vitek Olívia



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

Szerkesztők: Gaálné Kara Valéria,
Sántha Józsefné

Tördelő-szerkesztő: Szijártó Árpád

Megjelenik: Kesztölc község területén,
3 havonta, 1000 példányban
Az esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk!

SPORI PRINT VINCZE NYOMDA

puha- és keménykötésű könyvek
prospektusok, szórólapok, plakátok
levélpapírok, borítékok, dossziék
névjegyek, meghívók, levelezőlapok
öntapadós matricák, címkék
jegyzettömbök, önátírós tömbök
újságok, termékismertetők
digitális nyomtatás

2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.
Tel.: 33/501-530    Fax: 33/501-540

E-mail:  info@sporiprintv.hu    Web: www.sporiprintv.hu

Csuport Áron
(Csuport Áron Péter és Ladányi Erzsébet )

Telek Panka
(Telek Péter és Dobrovics Melinda Márta)

Szabó Cintia
(Szabó Tamás és Dévity Tímea)

Kain Antónia
(Kain Viktor és Horti Zita)

Héjja Péter
(Héjja János és Kara Szilvia)

Kovács Liliána
(Kovács József és Dósa Valéria)

Szivek Máté
(Szivek György és Orbán Szilvia)

Kara Marcell
(Kara Zoltán és Nébel Tímea)

▪ ÚJSZÜLÖTTEK ▪
Kívánunk nekik erőt, egészséget,

sok boldogságot szeretteik körében!


