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Kellemes húsvéti ünnepeket!

Fotó:Gaál Péter

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!
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Polgármesteri tájékoztató az előző szám óta eltelt időszak eseményeiről
♦ Rendben lezajlott a Szlovák Önkormányzattal
szervezett hagyományos Adventi Vasárnapok
rendezvénysorozat.
♦ Makovics Olga és Kara Lajos (Bánk bán u.)
decemberben   ünnepelte házasságkötésének 50.
évfordulóját. Ez alkalomból a két önkormányzat
nevében köszöntötte őket Tordáné P. Etelka
alpolgármester és Kochnyák Sándor SZÖ
elnökhelyettes.
♦ December 28-án volt a Nyugdíjas Bányászok
Hagyományőrző Körének  megbeszélése. A nyugdíjas
bányászok örömmel üdvözölték a „kisiskolában”
kialakítandó kiállítóterem létrehozását. Vállalták
az udvarra tervezett lejtakna-bejárat megépítését.  
Kérésük, hogy a megépítendő bejáratot Vöröskői
István képviselő úr (bányamérnök) tervezze meg, és
irányítsa a munkálatokat.
♦ Megoldódni látszik a 117-es és 10-es út
kereszteződésébe tervezett buszváró ügye, melyet a
település főépítésze, Kun János okleveles
építészmérnök tervez és Zaj János alkalmazott épít
meg és telepít.
♦ A lakossági használt étolaj begyűjtése március 3-án
kezdődött, ezt követően hétfőnként 15 – 17 óráig
adható le a Tűzoltószertárnál (Szabadság tér).
♦ A helyszíni bejárásokat követően január hónapban
emelőkosaras gallyazás volt. (Azokon a helyeken,
ahol az elektromos hálózatot, vagy a közlekedést
veszélyeztette és saját erőből nem tudtuk
megoldani.)
♦ Megtörtént az árajánlatok bekérése az útfelújítási
tervekhez, melyet a ciklus hátralévő három évében
tervezünk megvalósítani
♦ Képviselői javaslatra emlékkereszt felállítását
tervezzük a hivatallal szembeni kiugró gerincre
(Plesina, mely jelenleg parlagterület, a tulajdonos
kiderítése folyamatban van.). György Sándor építész,
kereskedő  vállalta a ~ 6 m magas kereszt elkészítését
és felállítását. Árajánlat folyamatban. ( Ez kapcsolódna
a leader   egyik részéhez. „Régi út” ösvény a patak
mellett.

♦ Szovjet
katonák
temetőjének
felújításával
kapcsolatosan tárgyalások folynak az orosz
követséggel és a Hadtörténeti Múzeummal, Dr. Csapó
Csaba  segítségével.
♦ Dr. Csapó Csaba   Petőfi u. lakos, az ELTE
Történelemtudományi Tanszék adjunktusa felvállalta
a Szt. Vendel szobor felújításának elindítását. A szobor
felújítását pályázati pénzből kívánjuk elvégeztetni.
♦ Beadásra került az óvodai pályázat nyílászáró cserére,
tetőcserére, hőszigetelésre, vizesblokk felújításra,
akadálymentesítésre és udvari játszótérre. A pályázat
bruttó összege: ~ 44 MFt,  ebből az önrész ~ 4 MFt.
Az elbírálás várható időpontja április közepe.
♦ Január 31-én az Önkormányzatok 2008. évi
támogatásáról szóló tájékoztatóján elhangzott, hogy
ismételten lehet pályázni pince-partfal omlásveszély
elhárításra.
♦ Kara Józsefné (cukrász Erika), Karáné Kozma
Adrienn és Tóth Tibor szervezésében, a Művelődési
Házban jótékonysági est volt, melynek bevételét
óvodai játékok vásárlására, játszótér felújítására
fordítja az óvoda. (306.400 Ft)
♦ Megtörtént az önkormányzat biztosításainak
felülvizsgálata a biztosítás kiterjesztésével, a
szolgáltató cég nem változott, a biztosítási összeg
minimálisan nőtt.
♦ Partfalomlás történt az Ady E. u. 27. sz. ház mögött. A
Katasztrófavédelem, a Régiós Tanács és ÖTM illetékes
osztályának képviselői 2008. február 7-én bejárták
a helyszínt. Az ÖTM elismerte a vis maior jogosságát,
a Katasztrófavédelem pontos helymeghatározást kér.
Amennyiben az út helyrajzi számán történt az omlás,
elismeri a vis maior jogosságát.
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Pályázatok 2008.
Tartalma
Óvoda felújítása
Bányász hagyományőrző
Szent Vendel Szobor felújítása
Orvosi rendelő
TIOP számítógépek
TEÚT Kosári út
Illegális hulladéklerakó megszüntetése
Ady Ender út - Vis Maior
Fűkasza - parlagfű akció

Készültség foka
kész
kész
folyamatban
folyamatban
folyamatban
TEÚT kiírást várjuk
folyamatban
kész
folyamatban

Pályázott összeg
44 000 000 Ft
15 900 000 Ft
1 800 000 Ft

Beadás
beadva
beadva
beadva

Megjegyzés
befogadva

beadva
4 500 000 Ft
10 180 000 Ft
240 000 Ft

beadva

Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008.évi munkaterve (javaslat)
♦ 2008.január 30. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. Költségvetési rendelet előkészítése I. forduló
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Előkészítésért felelős: Gazdálkodási főelőadó
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Intézményvezetők
Megtárgyalja:
valamennyi bizottság
3. Autóbuszváró az elágazásnál
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
4. Vállalkozók találkozójának előkészítése
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Előkészítésért felelős: Gaálné Kara Valéria
rendezvényfelelős
5. Egyebek
♦ 2008. február 13. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. Költségvetési rendelet
Előadó:
Előkészítésért felelős:
Megtárgyalja:

Gaál Lajos polgármester
Kissné Dinnyés Szilvia
PÜ Bizottság és
intézményvezetők

3. Haszonbérleti szerződések
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Megtárgyalja:
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
4. Konzorciumi együttműködés
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
5. Szent Vendel szoborfelújítása
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
6. Egyebek
♦ 2008. március 26. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. Tájékoztató a Kesztölc Kőbánya működéséről
Előadó:
Czégény András tulajdonos
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
3. Az önkormányzat 2008.évi munkaterve
(módosított változat)
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Megtárgyalja:
Mindegyik bizottság
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
4. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban
Anyakönyv-vezetés
Népesség nyilvántartás
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Előadó:
Előkészítésért felelős:

Sándorné Farkas Krisztina
Sándorné Farkas Krisztina

5. Az egészségügyi ellátás helyzete
Előadó:
Dr. Kéninger Anna gy.orvos
Dr Bús János háziorvos
Kosztka Gáborné védőnő
Megtárgyalja:
Egészségügyi- Szociális- és
Sportbizottság
Előkészítésért felelős: Horváth Zoltánné
6. A falu szociális helyzete
Előadó:
Horváth Zoltánné
Megtárgyalja:
Egészségügyi- Szociális- és
Sportbizottság
7. Településfejlesztési koncepció
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Megtárgyalja:
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
8. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2007. évi
munkájáról
Előadó:
Siska Gábor ÖTE pk.
9. Egyebek
♦ 2008. április 30. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. A Dorogi Kapitányság tájékoztatója a közrendről és
közbiztonságról
Előadó:
Málnás Zsolt őrnagy
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
3. Tájékoztató a Vöröskereszt munkájáról
Előadó:
Kispataki Jánosné
Előkészítésért felelős: Horváth Zoltánné
4. A 2007. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia
Megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
5. Beszámoló a Család- és gyermekvédelemről
Előadó:
Dr.Némethy Józsefné
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester

6. Beszámoló az Idősek Klubja tevékenységéről
Előadó:
Kara Lajosné
az intézmény vezetője
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
7. Egyebek
♦ 2008. május 28. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. Tájékoztató a HSJ tevékenységéről
Előadó:
Halbauer János
ügyvezető igazgató
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
3. Tájékoztató a FAUNIÓ működéséről
Előadó:
Pankotai Béla
ügyvezető igazgató
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
4. Beszámoló az építésügyi igazgatásról
Előadó:
Kun János főépítész
5. Egyebek
♦ 2008. június 25. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2007/2008-as
tanévéről
Előadó:
Feketéné Kain Magdolna
óvodavezető
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
3. Beszámoló a Kincses József Általános Iskola
2007/2008-as tanévéről
Előadó:
Radovics Istvánné igazgató
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
4. Tájékoztató a Kesztölc SE tevékenységéről
Előadó:
Pereszlényi Zoltán
SE elnök
Megtárgyalja:
Egészségügyi- Szociális- és
Sportbizottság
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5. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban:
Szabálysértés
Előadó:
Horváth Zoltánné
6. Kesztölcért kitüntetések nevesítése
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Megtárgyalja:
Mindegyik Bizottság
Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester
7. Egyebek
♦ 2008. szeptember 24. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. Tájékoztató a Kesztölci Szlovák Önkormányzat
működéséről
Előadó:
Gaálné Kara Valéria elnök
3. Beszámoló az I. félévi gazdálkodásról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia
Megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
4. Beszámoló az adóügyi igazgatásról
Előadó:
Lukács Istvánné
Megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
5. Egyebek
♦ 2008. október 29. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. Beszámoló a Művelődési Ház és Klub
tevékenységéről
Előadó:
Gaálné Kara Valéria
3. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
4. Egyebek
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♦ 2008. november 26. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. A 2009. évi költségvetési koncepció elkészítése
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Megtárgyalja:
Mindegyik bizottság
3. Beszámoló az I-III.negyedévi gazdálkodásról
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Előkészítésért felel:
Kissné Dinnyés Szilvia
Megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
4. Adórendelet és díjak felülvizsgálata
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Előkészítésért felelős: Lukács Istvánné
Megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
5. Egyebek
♦ 2008. december 10. 17.00
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
2. Az önkormányzat 2009. évi munkaterve
Előadó:
Gaál Lajos polgármester
Megtárgyalja:
Mindegyik bizottság
3. A köztisztviselők 2009. évi teljesítmény-értékelésének
szempontjai
Előadó:
Bognárné dr. Solymoskövi
Veronika jegyző
4. Egyebek
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A 2008. évi költségvetés szöveges indoklása (kivonat)
A költségvetés készítésénél a főbb szempontok:
az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak
körültekintő tervezése, saját forrásokból és az
állami támogatásokból biztosítani az önkormányzat
működéséhez szükséges pénzeszközöket, tartalékot
képezni az előre nem látható események miatt
bekövetkező kiadásokra, végül, de nem utolsó sorban
fejlesztési célok kitűzése. A költségvetés induló
főösszege 293.729 EFt,  melyet pályázatokból,  utólag
igényelhető támogatásokból, önkormányzati ingatlan
értékesítéséből szeretnénk    kiegészíteni. A 2008.
évi költségvetésnél figyelembe vehető lakosságszám
2657 fő, az iskolában 174 gyermekkel számolhatunk,
az óvodába 74 gyermek járt az októberi felméréskor,
decemberig még 2 gyermek kapcsolódott be a
nevelésbe, ezért pótigényt érvényesíthetünk júliusban.
Az Idősek Klubjában 30 főt látnak el. A költségvetés
készítésével párhuzamosan folyt az Idősek Klubjára
vonatkozóan Piliscsév község Önkormányzatával az
intézményi társulás előkészítése. A társulás létrejöttekor
a nappali szociális ellátás irányítása átkerül Piliscsévre.
Ez a jelenlegi költségvetést annyiban érinti, hogy az
Idősek Klubjával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket
nem Kesztölc község fogja elszámolni közvetlenül. A
közös költségek, az Idősek Klubja helyi kiadásainak,
bevételeinek, a normatív állami támogatásnak, valamint
a társulás keretében igényelhető többlet állami támogatás
egyenlegének   elszámolása -  átadott pénzeszközként  
- jelenik meg majd a költségvetésben, míg a nappali
szociális ellátás szakfeladat kikerül a költségvetésből.
Az állami támogatást a feladat átadása után Piliscsév
Önkormányzata igényelheti.
Bevételek alakulása:
Az intézményi működési bevételek között számoljuk el
a közétkeztetésért beszedett díjakat, az iskolai tankönyv
értékesítését, az önkormányzati vagyon bérbeadásából
származó bevételeket, közterület használati díjakat,
sírhely megváltását, a kamatbevételt, kiszámlázott
szolgáltatások általános forgalmi adóját, az értékesített
tárgyi eszközök általános forgalmi adóját.
A sajátos működési bevételek jellemzően adójellegűek,
egy részük helyi adó (kommunális, iparűzési), másik
részük átengedett központi adó. A sajátos működési
bevételek között szerepel az iskola HEFOP pályázat
keretében nyert támogatás 2008. évre áthúzódó része.

A kommunális adó tervezésénél az előző év bevétele
volt az irányadó, nem számoltunk a 2008. január 1-jétől
hatályos adórendelet pénzügyi hatásával, mely vélhetően
adóbevétel többletet eredményez majd.   Az iparűzési
adóra tervezett 22 MFt az önkormányzat becsült
15.400 EFt adóerejének alapján került meghatározásra.
A 2007. évi tényleges adóbevétel 23.340 EFt volt. Az
iparűzési adóból befolyó bevétel a költségvetés egyik
magas kockázati tényezője, hatással van a költségvetési
támogatásokra. A 2008. évi tényleges adóerőt csak
a második félévben fogjuk pontosan tudni, ezért a
tartalékban 2.000 EFt-ot határoltunk az esetleges
visszafizetési kötelezettség ellensúlyozására.
2008. évben az Önkormányzatok részére átengedett SZJA
40%, melynek szerkezeti megoszlása 8% közvetlenül
átengedett SZJA -ez szabad felhasználást jelent-, 32%
normatív módon elosztott – tehát lakosságszámhoz,
közoktatási létszámokhoz, ellátottak számához  kötött.
A települések jövedelemkülönbségének a mérséklésére
a Költségvetési tv. település, község 2.000 lakos felett
kategóriában   36.500 Ft/fő/év   összeget határoz meg.
A község 8% SZJA bevétele és a fentebb említett
iparűzési adóereje alapján 1 lakosra 14.905,77 Ft
jut, így a központi költségvetéstől lakosonként
21.594,23 Ft kiegészítést folyósítanak mindaddig, amíg
az adóerőnket nem kell majd korrigálnunk a tényadatok
ismeretében.
Az
önkormányzat
költségvetési
támogatásának a nagyságrendje főként a közoktatási
feladatmutatók függvénye. Sajnos évek óta kevesebb
gyermeklétszámmal számolhatunk, ezért a közoktatási
intézmények működtetéséhez egyre több más, egyébként
szabadon felhasználható forrás bevonása szükséges.
A költségvetésbe beépítettük az 5%-os illetmény
emelésre igényelt támogatási előleget, valamint 6 havi
13. havi juttatás kifizetéséhez várható támogatást.
Az önkormányzatok 2007-2008. évben nem két,
hanem három havi illetménynek megfelelő 13. havi
juttatást fizetnek ki, másfél havi/év bontásban, de
az alapnormatívába csak   évi egy havi illetmény van
beszámítva.
A közoktatás finanszírozását az alábbi táblázat
szemlélteti:
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Név

Év

2004.
2005.
Napköziotthonos
2006.
Óvoda
2007.
2008.
2004.
2005.
Kincses József
2006.
Általános Iskola
2007.
2008.

Fő

Saját
bevétel

Állami
támogatás

Önkormányzati
hozzájárulás

Tényleges
kiadás

84
95
91
81
74
211
206
191
185
174

3 690
3 519
4 060
3 861
3 600
5 791
5 645
6 071
7 239
8 452

26 600
30 973
26 012
23 569
21 719
68 000
70 031
57 644
54 129
44 993

13 205
13 453
20 031
19 659
27 427
16 567
15 957
24 467
25 172
39 471

43 495
47 945
50 103
47 089
52 746
90 358
91 633
88 182
86 540
92 916

1 főre eső
önkormányzati
támogatás
157
142
220
243
371
79
77
128
136
227

Önkormányzat hozzárárulása a közoktatási intézményekhez 2004-2008. Adatok eFt-ban.
A támogatás értékű bevételek az OEP-től a
védőnői és az iskola egészségügyi feladatokra kapott
pénzeszközöket tartalmazzák, másra fordítani nem
lehet.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételekből
39.758 EFt-ot terveztünk. Az orvosi lakás értékesítése
áthúzódott ez évre, a megtakarításokból származó bevétel
tavaly nem került felhasználásra, így tulajdonképpen
ugyanazon bevételekkel tudunk számolni, mint az
elmúlt évben. A megtakarításból származó bevételeket
kiadási oldalon a tartalékba helyeztük.
A csatorna közmű üzemeltetéséből származó bevétel
egy része még 2007. évben pénzügyileg rendeződött,
másik részét az ÉDV Zrt.  2008. januárjában utalta át
a költségvetési bankszámlára, így bevételként ezen a
jogcímen 4.098 EFt-ot tudtunk tervezni.

Pénzforgalom nélküli bevételként szerepel a 2007.
évi 14.593 EFt pénzmaradvány igénybevétele, amely
jelentős mértékben növeli a költségvetés bevételi
oldalát. Ebből 1.292 EFt lekötött pénzmaradvány, mely
a 2007. június elején megpályázott, de csak december
végén befolyt, az iskola részére nyert IPR támogatásból
keletkezett. Tekintettel az év végére a támogatást 2008.
június 30-ig lehet felhasználni.
Kiadások alakulása:
A személyi juttatásoknál az alapilletmények tervezésénél
a köztisztviselői illetményalap emelkedésének,
valamint a közalkalmazotti illetménytábla változásának
a hatásként 5%-os illetménynövekedéssel számoltunk.
Ezen kívül a kötelező átsorolásokból eredő növekedést
vettük figyelembe. Az alapilletmények között
tervezzük a 13. havi juttatást is, melynek mértékét
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fentebb közöltük.  Az alapilletmények, pótlékok összege
meghaladja a 113 MFt-ot.
Az idén 3 fő részesül jubileumi jutalomban, a kifizetendő
összeg együttesen 3,6 MFt.
2008. évben 3 fő nyugdíjazásáról kell gondoskodnunk,
az ilyenkor jogszabály szerint járó felmentés, illetve
a még 2007-ről áthúzódó felmentések közel 3 MFt
kiadást jelentenek.
Az Önkormányzat 6 MFt-ot fordít adómentes
juttatásokra: étkezési utalvány, kis értékű ajándék évi
3 alkalommal, iskolakezdési támogatás. Sajnos ebben
az évben eredeti előirányzatként nem tudtunk üdülési
csekket tervezni, így csak remélhetjük, hogy sikerül
kigazdálkodni az év végéig 3,5 MFt-ot, mely elegendő
lenne ennek a juttatásnak a fedezetére.
A munkaadót terhelő járulék ez évben is jelentős
mértékben terhelik a költségvetést, közel 43 MFt a
várható kiadás.
A
dologi
kiadások
között
a
különböző
készletbeszerzéseket (irodaszer, edények, játékok
stb.), az üzemanyagot, a szakmai anyagok, kis értékű
tárgyi eszközök beszerzését, a vásárolt szolgáltatásokat
(élelmezés, gáz, víz, villany stb.) valamint a
rendezvényekre fordítható kiadásokat tervezzük.
A közüzemi szolgáltatások tervezésénél a várható
áremelkedéseket figyelembe vettük, a tervezettnél
magasabb emelkedésre, illetve rendkívüli időjárásból
eredő többletkiadásokra tartalékot terveztünk. A nem
közüzemi jellegű dologi kiadásoknál a 2007. évi
tényleges, és a 2008. évben előre láthatóan szükséges
felhasználást figyelembe véve határoztuk meg a
kiadásokat.
Új elemként jelenik meg a költségvetésben, hogy az
intézményeknél nem terveztünk karbantartást, hanem az
önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton
jelenik meg összesen 1 MFt + ÁFA keret, melyből
az igények és a lehetőségek szerint kell ellátni ezt a
feladatot.
Szintén új elem a költségvetésben, hogy a rendezvények
kiadásait kettébontottuk szinkronban az   SZJA törvény
módosításával.
A zártkörű rendezvények reprezentációként jelennek
meg a költségvetésben. A lakosság, közösség
széles rétegét érintő, nem zártkörű rendezvényeken
biztosított étel-italfogyasztás, szolgáltatások költségei

nem minősülnek természetbeni juttatásnak, ezt a
rendezvények kiadásaira terveztük. Az elmúlt években
ezek az egyéb különféle dologi kiadások jogcímen
lettek elszámolva.
A folyó kiadások között jellemzően a bankköltség,
biztosítási díj, hatósági díj, fizetendő ÁFA összege
szerepel.
Támogatás értékű kiadás kistérségnek soron a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez
szükséges 2008. évi hozzájárulás található.
Működési célú pénzeszközátadás alatt a non-profit
szervezetek támogatását és az iskola egészségügy
kiadásait kell érteni.
A szociálpolitikai juttatások közül a legjellemzőbbek:
ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás,
rendszeres szociális segély. Közös jellemzőjük, hogy
a ténylegesen kifizetett segélyek 10%-a terheli az
önkormányzatot, a többi utólag visszaigényelhető. A
szociálpolitikai juttatások másik csoportja az eseti jellegű
átmeneti segélyek, a közétkeztetés díjának részbeni
vagy teljes mértékű átvállalása, az ösztöndíjak. Ezeket a
juttatásokat az önkormányzat meglévő pénzeszközeiből
kell biztosítani, nincs lehetőség pótigénylésre.
Felhalmozási kiadás a 100.000 Ft értéket meghaladó
tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása,
beruházások, felújítások. A 2008. évi költségvetésbe
számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések
beszerzését, épület és útfelújítást terveztünk. Az iskola
által nyert HEFOP pályázat egy része is tárgyi eszköz
beszerzésére fordítandó. A tervezetben szerepel a
településrendezési terv befejezése is.
A pénzforgalom nélküli kiadás a lekötött és az
általános tartalék összegéből tevődik ki.
A költségvetési tételek részletezését a mellékletek
tartalmazzák

Polgármesteri Hivatal
igazgatási tevékenység
ÖSSZESEN:
Önkormányzat
erdőgazdálkodás
helyi utak létesítése
utak üzemeltetése
ingatlan hasznosítás
igazgatási tevékenység
ig.tevékenys. tartalék
képviselő választás orsz.
képviselő választás önk.
város és községgaz.
köztemető fenntartás
közvilágítás
önk. és kistérség elszám.
önk. feladatra nem terv.
védőnői szolgálat
iskolaeü. ellátás
rendszeres pénzbeli e.
rend.gyermekvédelmi
munkanélküli ellátások
eseti pénzbeli ellátás
települési hulladék k.
művelődési ház, klub, faluház
ÖSSZESEN:

Megnevezés

1 482

4 916
15 454

1

2
5

1 450
4 502

376

1 043
467

1 166

4 110

3 333
1 613

9 499
9 499

járulék

32 954
32 954

személyi

1
1

9
9

Létszám
(fő)

130
5 060
660
2 615
51 000

654
126
204

840
780
4 740
936

9 626
23 129

1 500

11 349
11 349

dologi, folyó,
pénzf. nélküli
ÁFÁ-val

KIADÁSOK

240
9 354

1 376

150

130
5 060
660
9 221
80 310

3 888
126
204

5 366
2 860
4 740
936

19 402
23 129

3 088
1 500

3 088

4 500

54 114
54 114

kiadások
összesen

312
312

felhalmoz.
kiadások
ÁFÁ-val

144
278 679

223 457
2 917
126

120

12 470
39 405

40

300
300

BEVÉTELEK
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MINDÖSSZESEN

Iskola
intézményi étkeztetés
iskolai oktatás
napközi
könyvtár
ÖSSZESEN:
Óvoda
intézményi étkezés
óvodai nevelés
ÖSSZESEN:
Idősek Klubja
nappali szociális ellátás
ÖSSZESEN:
Kisebbségi Önkormányzat
igazgatási tevékenység
ÖSSZESEN:

Megnevezés

3 178
26 098
29276
7 017
7017

2
12
14
4
4

42 979

2 219
2219

997
8 141
9138

17 621

17 621

járulék

95 411

14 240

293 729

607
607

607
607
607
607

293 729

2 091
2091

4 000
4000

13 036
13036

6 150
4 182
10332

3 600

8452

3 600
4 852

BEVÉTELEK

3 800
3800

5 760
85 648
1 140
368
92 916

kiadások
összesen

3600

574

574

felhalmoz.
kiadások
ÁFÁ-val

10 325
42 421
52746

5 760
11 055
1 140
368
18 323

dologi, folyó,
pénzf. nélküli
ÁFÁ-val

2008.évi tervezett kiadások és bevételek szakfeladatonként. Adatok eFt-ban.

141 099

56 398

20

52

56 398

személyi

20

Létszám
(fő)

KIADÁSOK

10
KESZTÖLCI HÍRNÖK - II.évfolyam 1.szám - 2008.március

KESZTÖLCI HÍRNÖK - II.évfolyam 1.szám - 2008.március

11

Feketéné Kain Magdolna óvodavezető tájékoztatója
Óvodánkról röviden
Munkánkat a Tevékenységközpontú óvodai nevelési
program alapján végezzük. Mint elnevezéséből is
kitűnik, középpontba állítja a gyermeki tevékenységre
épülő nevelést és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton
keresztül kiemelten kezeli.

Kérdőív segítségével mérjük fel a szülők véleményét,
javaslatait, szükségleteit. Az értékelés kapcsán örömmel
összegezhettük a szülők jó minősítését, elismerését.
Pedagógiai
munkánkat
nagymértékben
segíti
logopédusunk (Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa)
Nebehaj Zita lelkiismeretes, jó munkája, aki hetente egy
alkalommal foglalkozik beszédhibás gyermekeinkkel.

A munkatársakat jellemzi: a szaktudás szüntelen
megújítására való törekvése. A folyamatos korszerűsítés
iránti igény. Nagy hivatásszeretettel és szülői, fenntartói
igények figyelembevételével végezzük felelősségteljes
munkánkat.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai is nagymértékben segítik munkánkat.
Növekszik a szociális gondoskodást és a gyermekvédelmi
támogatást igénylők száma.

„Ovis leszek”

Az óvodai nevelés végén a gyermekek iskolába mennek

Hároméves korában a legtöbb gyermek életében új
korszak kezdődik, óvodába kerül. Ez nehéz időszak
a gyermekek életében: az önállósodás és az ezzel
járó dacos akarat s az ezt kísérő szorongás időszaka.
Fejlődéséből fakadó szükséglete, hogy a családon
kívüli társas együttlét formáit próbálgassa. Ilyenkor
jó, ha elmehet óvodába. Fejlődéslélektani szempontból
ennek akkor van itt az ideje, amikor már észreveszi és
jelzi körülményei megváltozását, és az anya hiányát
akár heves sírással vagy elkomorodással. Ez azt jelenti,
hogy kialakultak, megerősödtek a személyes kötődés
érzelmi szálai. Ha ekkor kerül idegen környezetbe,
kevésbé sérül, mint ha akkor, amikor ezt még észre sem
veszi. Ez a fajta kialakult érzelmi kötődés előfeltétele a
sikeres óvodai beszoktatásnak, az óvodaérettség jele.

Ami az óvoda után következik a gyermek életében, ahhoz
szükséges, hogy saját képességeihez mérten optimális
fejlettséget érjenek el az óvodáskor végére. Az iskolába
vezető úton lehet haladni szorongva, megszégyenítve,
erőltetve, irányítva, meg nem értve. De lehet boldogan,
játszva, megértve, segítve, támogatva. Mindez rajtunk,
óvónőkön múlik, személyiségünkön, módszereinken,
eszközeinken. Vannak érdeklődő, kiváló adottságú
gyerekek, vannak, akik családjuk hatására szinte
észrevétlenül jutnak el az iskolakezdéshez szükséges
fejlettségi szintre. Különböző okok miatt azonban
növekszik azoknak a száma, akiknek szükségük van
óvodai élményekre, tevékenységekre, külön óvónői
figyelemre.

Ünnepeinkről
Évről évre megrendezzük a szülők aktív
közreműködésével az óvoda hagyományos ünnepeit
(ovis búcsú, Mikulás, Luca, Karácsony, Farsang, Anyák
napja, Nagycsoportosok búcsúztatása, Gyermeknap).
Tevékenyen részt veszünk az Önkormányzat, és a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által szervezett
községi ünnepeken is. (Szüreti napok, Idősek
napja, Mikulásváró, Adventi vasárnapok: játszóház,
Pedagógusnap).
Hagyományos az óvodai nevelés eredményeit bemutató
nyílt napok, melyeken a szülők megismerhetik az
óvoda nevelési módszereit, eredményeit.

A 2007/2008-as tanévben 30 nagycsoportos gyermekünk
van. Ebből egy gyermek marad a szülők kérésére
még egy nevelési évre az óvodában, egy gyermeket
küldtünk a Pedagógiai Szakszolgálathoz iskolaérettségi
vizsgálatra.
Az óvoda-iskola kapcsolatában is jó az együttműködés.
(kölcsönös hospitálás, tanítónők rendszeresen látogatják
a leendő elsősöket, nagycsoportosok látogatása az első
osztályban, részvétel iskolai játszóházban).
Óvodánkban kerül megrendezésre a KomáromEsztergom Megyei óvodai Szlovák Nemzetiségi
Találkozó (2008. május 16.), melyet közösen szervezünk
a Kesztölci Szlovák  Önkormányzat elnökével, Gaálné
Kara Valériával.

12

KESZTÖLCI HÍRNÖK - II.évfolyam 1.szám - 2008.március

A Fenntartóval támogató, segítő jellegű, korrekt
munkakapcsolatot tartunk Rendszeresen egyeztetünk,
tájékoztatjuk egymást, különösen a tartalmi, pénzügyi
és a szervezési feladatokban.

Megújulásra kész nevelőtestületünk természetes
igénye, hogy megfeleljen mind a szűkebb, mind a
tágabb környezeti elvárásoknak, de leginkább az
önmagával szemben támasztott követelményeknek.

Köszönet a Szülőknek és minden kesztölci Lakosnak az
összefogásért, az adományokért a közös cél érdekében.

Radovics Istvánné igazgató tájékoztatója a Kincses József Általános Iskola
2007/2008. tanév első félévi munkájáról
Kiemelt feladataink az idei tanévben a tanulók tanulási
képességeinek fejlesztése, a mérések során elért
eredmények javítása, új tanítási tanulási technikák
alkalmazása, alapvető viselkedési normák bevésése, az
elemi értékek iránti tisztelet kialakítása és elfogadása,
nemzetiségi hagyományok ápolása, környezetünk,
településünk megbecsülése, óvása.
A felsoroltak kiegészültek azokkal a célkitűzésekkel,
amelyek megfogalmazódtak a HEFOP 2.1.5. uniós
pályázatban.
A fenntartó önkormányzat számunkra biztosított korrekt
költségvetését kiegészítették a pályázati források,
ezáltal bővültek lehetőségeink. A tanulmányi munka
területén leraktuk a saját belső mérési rendszer alapjait,
melynek célja a tanulók számolási és szövegértési
eredményeinek első félévi vizsgálata. Célunk az,
hogy ezeken a területeken tapasztalható hiányosságok
korrekciójára sor kerülhessen a tanév végéig.
A tantestület elsajátította azokat a tanítási technikákat,
amelyek színesebbé, érdekesebbé teszik a tanítási
órákat. Az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazása
annyiban hozott változást az iskola életében,
hogy kiegyenlítődött a tehetséggondozásra és a
felzárkóztatásra fordítható idő. Indítottunk öt szakkört,
melyek témaköre az informatika (kezdő, haladó, angol)
kettő pedig a művészet, az irodalom köré csoportosul.
A felsoroltak hozzájárultak ahhoz, hogy tanulmányi
munkánk javulhasson. Bővítettük a délutáni tanulószobás
Mérés
Szövegértés
Matematika

szépirodalmi
ismeretterjesztő

2.a
80,74
80,04
79,25

korrepetálások számát, minden felsős osztályban van
lehetőség a szövegértés gyakorlására a tanítási órákon
belül. Gyógy- és fejlesztő pedagógus foglalkozik
külön azokkal a tanulókkal, akik tanulási nehézséggel
küzdenek. Az iskolai tananyag feldolgozását kiegészíti
azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyeket tanítási
órákon kívül szervezünk. Az első félévben az uniós
pályázati összegek sokféle program szervezését tették
lehetővé. Táboroztunk Siófokon, ismerkedtünk a
természet világával Kismaroson, a Csattogó völgyi erdei
iskolában. Főváros nevezetességei program keretén
belül megnéztük a Szépművészeti Múzeum Reneszánsz
és a Mediciek kora című kiállítását, a Titanic kiállítást, a
Természettudományi Múzteum, Vár, Nemzeti Múzeum
állandó kiállításait. Nézői voltunk a Nemzeti Színház
Holdbéli csónakos című előadásának.
Az Országos Szlovák Önkormányzat biztosított a
számunkra 20 férőhelyet a szlovákiai Hronyecben,
ahol a hetedikes, nyolcadikos tanulók erősíthették
nyelvi ismereteiket. Miben lettünk eredményesebbek?      
Szövegértésből és matematikából 2007. évben írt
kompetenciaméréseink 8. osztályban jobbak lettek az
országos átlagnál.
Néhány adat első félévi eredményeinkről
Az iskola tanulmányi átlaga: 3,68
- 5. osztály: 3,65
- 6. osztály: 3,95 és 3,4
- 7.osztály: 3,74
- 8. osztály 3.64
2.b
76,85
84,48
78,53

3.
78,26
84,73
73,22

Az iskolai mérések eredményei százalékban (%) kifejezve

4.
82,23
76,9
78,32

5.
55,45
74,26
41,88
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Eszközállományunk gyarapodott interaktív táblával és
a hozzátartozó felszereléssel, kamerával, Notebookkal,
valamint egy tanteremnyi új bútorral és sportszerekkel.
Mi vár ránk a tanév végéig? Nyolcadikosok
továbbtanulása reményeink szerint úgy alakul majd,
ahogy    az eddigi évfolyamainknál zárult 100%-os
beiskolázottsággal.
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Tavaszi tanulmányi és sportversenyek. Tanév végi
kirándulás az alapítványi támogatásból: 1-4. osztály
úti célja Visegrád, Szentendre, 5-8. osztály Győr,
Pannonhalma nevezetességeit tekinti meg.    Előttünk
áll még az újabb kompetenciamérés és bízzunk abban,
hogy a tanulmányi versenyeken elért eddigi sikereink
folytatódni fognak.

Gratulálunk Radovics Istvánnénak, a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével
kitüntetett iskolaigazgatónak!
Munkássága

2003-tól a Pilis-Gerecse Iskolaszövetség elnöke.

Tanulmányai

2004-től a Magyar Pedagógiai Társaság KomáromEsztergom Megyei Tagozatának a tagja.

1974

Államvizsga: Tanárképző Főiskola Eger
történelem - orosz szak

1988

Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Pedagógiai vezető szak

1999

Budapesti Műszaki Egyetem
Bölcsészettudományi Kara
Közoktatási vezető

Munkahelyek
1974-1980
Leányvári Általános Iskola
Történelem-orosz szakos tanár és úttörővezető
szakkörvezetőként a községben helytörténeti
kutatómunkát végezte       
1980

Kesztölci Általános Iskola - igazgatója

1990-től a Dorog Város Környéke igazgatói
munkaközösségének a vezetője. Kiemelt feladata ezen
területen a munkaközösséghez tartozó iskolák igazgatói
számára a szakmai továbbképzések szervezése.
1999-ben megalakult a nemzetiségi nyelvet oktató
iskolák Kesztölc Kistérségi Közoktatási Társulása,
melynek vezetője.

2006-tól részt vesz a HEFOP/2006/2.1.5B “Halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” pályázat
előkészítésében és lebonyolításában.   5 település Tárkány-Ete, Bajna-Epöl,   Kesztölc konzorciumot
alakítva 24 035012 forintra pályázott, melyből Kesztölc
5 905 260 forint támogatásban részesül a 2007/2008
tanévben.
Történelem szakos tanárként, kiemelten foglalkozik
helytörténeti levéltári források feldolgozásával és
oktatástörténettel. Ebben a témakörben két publikációja
és egy önálló helytörténeti kiadványa jelent meg.
♦ A kesztölci nemzetiségi oktatás története napjainkig
Szlovák nemzetiségi alapkutatás
Budapest, 1989. Állami Gorkij Könyvtár
♦ Bibliográfiaként felhasznált publikációi:
A nemzetiségi nyelvoktatás helyzete az 1868. évi
népoktatási törvény megjelenése után, Komárom
megye Dorog környéki nemzetiségi településein.
Tatabánya, 1993. Komárom-Esztergom megye
településtörténeti kalauza 117.1.
♦ Kesztölc története, forrásfeldolgozás és bibliográfia
1999. Helytörténeti kiadvány
♦ Kesztölc története, forrásfeldolgozás és bibliográfia
2001. bővített kiadás
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Művelődési Ház és Klub bérleti díjai 2008.évre
Művelődési Ház
Gyűlés, megbeszélés
900 Ft/óra
(csak munkanapokon, max.3 óra)
+ fűtési időszakban a felhasznált gázenergia költsége
az érvényes díjszabás alapján)
Esküvő
18.000 Ft
(péntek 14.00- hétfő 8.00-ig, max. 140 fő)
+ terítő- és edényhasználat,
+ rezsi, a mindenkori díjszabás szerint, a fogyasztott
mennyiség után,
  
Bál, zenés rendezvény
10.000 Ft
(max. 140 fő)
+ terítő- és edényhasználat,
+ rezsi, a mindenkori díjszabás szerint, a fogyasztott
mennyiség után,
+ a Szerzői Jogvédő Hivatal felé a rendező köteles
bejelenteni a rendezvényt.
Kisebb családi rendezvény
2.400 Ft
(max 4 óra időtartam, legkésőbb 20.30-ig)
                                                                                      
+ terítő- és edényhasználat,
+ rezsi, a mindenkori díjszabás szerint, a fogyasztott
mennyiség után,
Községi Klub
Gyűlés, megbeszélés
600 Ft/óra
(max. 60 fő, csak munkanapokon, max.3 óra,
legkésőbb 20.30-ig)
Zenés rendezvény, nagyterem+büfé
10.000 Ft
(max. 50 fő, 12 óra időtartam)
+ terítő- és edényhasználat
+ a Szerzői Jogvédő Hivatal felé a rendező köteles
bejelenteni a rendezvényt.
Kisebb családi rendezvény
3.000 Ft
(max. 50 fő, nagyterem+büfé, max. 4 óra időtartam,
legkésőbb 20.30-ig)                                                              
+ terítő használati díj
Árusítás
(csak szerdai napokon 8.00-13.00)

1.200 Ft/óra

Nem a Művelődési Ház által működtetett szakkörök,
foglalkozások (max. 20:30-ig)
Létszám: min: 15 fő
max: 40 fő
a/ munkanapokon
b/ szombaton

600 Ft/óra/csoport
900 Ft/óra/csoport

Nem a Művelődési Ház által szervezett napközis táborok
(max. naponta 17 óráig)
Létszám: min: 20 fő
max. 40 fő
a/ munkanapokon
b/ szombaton

600 Ft/óra/csoport
900 Ft/óra/csoport

A bérleti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A bérleti idő megállapítása nyitástól zárásig
(kulcsátadástól
visszaadásig)
számít.
Minden
megkezdett óra egésznek értendő.
A községben működő, bejegyzett egyesületek,
civil szervezetek számára évi négy (4) alkalommal,
munkanapokon, alkalmanként 3 óra időtartamban,
20.30-ig bezáróan, gyűlés, előadás, megbeszélés
(a képviselő-testület  határozata alapján) térítésmentesen
vehető igénybe a Községi Klub nagyterme, amennyiben
az összejövetel időpontját egy hónappal korábban
jelzik.
Bútor, technikai berendezés, népviseleti ruha, jelmez
nem bérelhető!
Terítők, tányérok, evőeszközök bérlése csak az
intézményben tartott rendezvény esetén lehetséges!
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„Az emberi léleknek meleg csend kell…”

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
2008. április 6. (vasárnap) 16 óra
Kesztölc, Művelődési Ház
Műsoron:

Reneszánsz és barokk stílusú zeneművek és saját szerzemények
Közreműködik:

Az Andante kamarazenekar és vendégművészek
A belépés díjtalan!
Támogatói jegyek kaphatóak (200 és 500 Ft-os egységáron):
Kain Sándornénál
Zaj Jánosnénál
Mihovné Srutek Gabriellánál
Tordáné Petrik Etelkánál
Kochnyák Sándornál
Kara Józsefné „cukrász Erikánál”
Szivek Péternél
Gaálné Kara Valériánál
a Községi Klubban
illetve a koncerten!

A befolyt összeget a gyermekorvos javaslatára
magzati szívhang hallgató készülék vásárlására ajánljuk fel.
További információ:

Gaálné Kara Valéria
 30/505-4594
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Köszöntjük az 50. házassági évfordulóját ünneplő párt!

Makovics Olga - Tarnóczi Ferenc - Kara Lajos

Húsvéti készülődés a Községi Klubban (2008. március 16.)

Fotó: Gaál Péter

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,
Makovics Rudolfné, Sántha Józsefné
Megjelenik: Kesztölc Község területén,
3 havonta, 1000 példányban
Az esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk!

