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Kellemes húsvéti
ünnepeket!
Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov!

Fotók: Gaál Péter
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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Támogatói szerződés keretében Esztergom Város
Önkormányzata   182 857 Ft-tal támogatja a Szüreti
Napokra érkező külföldi meghívottak ellátását, és
122 857 Ft-tal támogatja Nyilasi Tibor nemzetközi
alkotótáborát.
▪ A 4 ÉPV Rt. Vezetőjével történt megállapodás
alapján, március 31-ig feltöltik és rendezik a
Kesztölci patak medrének suvadással pusztuló
partoldalát a Falumúzeum mögötti területen. A
feltöltés és tömörítés után 20 cm vastag termőréteggel fedik le töltést. Ezzel megszűnik a falu
központjában 20 éve nyitott tájseb, és elkezdődhet
a gyalogösvény és tanösvény   kialakítása, illetve a
Községi Klub hátsó udvarrészének kialakítása.
▪ Január 1-jével megszűnt a dorogi Nevelési Tanácsadó
kesztölci feladatellátásának egy része (logopédus,
pszichológus, iskolaérettségi vizsgálat). Ez ügyben
többszöri megkeresés után   január 22-én tárgyaltam
Dr. Völner Pál úrral a megyei közgyűlés elnökével.
Több megoldási javaslat is felmerült, végül 2 verziót
tartott támogathatónak.
1. Megegyezünk Doroggal és a városi intézmény
továbbra ellátja a feladatot.
2. Ha Dorog nem vállal, akkor az esztergomi Nevelési
Tanácsadót keressem fel.
▪ Január 25-én a Községi Klubban újra megnyílt a
kesztölci alkotók hagyományos (VII.) kiállítása a
„Lélekvirágok”.
▪ A hivatali munka gyorsítása érdekében január 29-től  
működik a TAKARNET .
▪ Megkezdődött a patakmeder tisztítása. A takarítás a
táti székhelyű KOZI Kft végzi. Kezdeti félreértések
tisztázása után megkezdődött az érdemi munka.
A lejáratot Benkő Ágnes engedélyezte a telkén
keresztül. Máshol nem tudtuk az árkot megközelíteni
gépekkel. A kedvezőtlen időjárási  és talajviszonyok
ellenére a munka nagyobb része már elkészült. A
telektulajdonosnak   az okozott kárért a vállalkozó
kártérítést fizetett. A lejárat környékének rendezését
dolgozóink elkezdik, amint az időjárás engedi.
▪ Civil kezdeményezésre és szervezésben jótékonysági
bál volt a Művelődési Házban, a kialakítandó
tanácsadói rendelő felszerelésére. A zenét Tóth Tibor
klastromi lakónk szolgáltatta - díjtalanul.

▪ A Pilisi Régió hagyományos sárisápi farsangi bálján
a kisorsolták a következő rendező települést. Ennek
köszönhetően Kesztölc a rendező település (2. alkalommal).
▪ Február 4-én megtörtént az Ady
partfalberuházás ellenőrzése.

Endre

úti

▪ 50. házassági évforduló alkalmából köszöntöttük
Dukony Bélát és feleségét Vitek Olíviát.
▪ Hangulatos jótékonysági bált szervezett a Kincses
József Általános Iskola vezetése és dolgozói. A
zenét a Szász Családi Nosztalgia Trió szolgáltatta díjtalanul.
▪ Február 16-án ismét a nevelési tanácsadói feladatok
ellátásáról tárgyaltunk- dorogi térségi polgármesterek küldöttsége - a megyei közgyűlés elnökével.
Dr. Völner Pál úr biztosított bennünket, hogy a megye
min 5 millió Ft-tal járul hozzá a feladatellátáshoz.
Így megoldódik a rászoruló tanulók ellátása.
▪ A tervezett intézményi  változásokról tájékozattam az
iskola és az óvoda dolgozóit.
▪ Február 17-én részt vettem a Kesztölci Szlovák
Önkormányzat testületi ülésén, melynek egyik
napirendi pontja az óvodai és iskolai szlovák oktatás.
▪ Rendkívüli tantestületi értekezleten vettünk részt
Jegyző Asszonnyal az iskolában, a felmerült
személyes problémák megoldására. Kérésemre az
Igazgató Asszony a február 18-i testületi ülésen
tájékoztatja képviselőket.  
▪ Hó helyzet értékelése a 2 nap krónikája: - kedd 2
alkalommal volt kotrás és szórás 7.30 - 11.00-ig a
falu és klastrom teljes területe, kivéve a plesinai
utcák. A kotró nem tudott felmenni. Szerda reggel
munkába állt Szivek Zoltán rakodógépe, 8 óra körül
indult Krecsmarek László gépe, kb 11 óra körül
megérkezett a szóró kotró, neki már csak a
klastromi emelkedőket kellett szórni.
▪ Itt köszönöm meg a lakosság megértését és
együttműködését. Nagyon sokan takarították a
járdát, szűkebb helyeken a teljes utcaszélességet
takarították.
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▪ Ezúton tolmácsolom   a lakosság egy részének
észrevételét, miszerint szívesen látnák képviselőinket a községi és intézményi rendezvényeken.
▪ A pedagógiai szakszolgálat működésével kapcsolatos többfordulós tárgyalások eredményeképpen
a megye 5 MFt-tal, a dorogi kistérség 8 MFt-tal
támogatja 2009-ben a szakszolgálat működését.
Ennek köszönhetően a községi hozzájárulásunk
251 172 Ft. (korábban jelzett ~700.000 Ft és ~560.000
Ft-tal szemben).
• Rendkívüli szülői értekezleten tájékoztattam a
szülőket (és a Szülői Munkaközösségeket) a várható
intézménytársulással kapcsolatban. Sajnos a csolnoki
társuláshoz való csatlakozásunk meghiúsult, annak
ellenére, hogy Úny - többszöri tárgyalás után lemondott anyagi követeléséről és hajlandó lett volna
megszavazni Piliscsév és Kesztölc csatlakozását.
Sajnos a véghajrában a csolnoki Oktatási Bizottság
javaslatára Csolnok Község Önkormányzata nem
támogatta a bővítést. (Nem a bővítéssel, hanem a
csatlakozandók által fizetendő egyszeri, induló összeg
felosztásával voltak problémák.)
▪ A fentieket követően telefonon megkeresett Dr.
Tittmann János elnök úr és jelezte, hogy támogatná
a Piliscsév-Leányvár-Kesztölc intézményfenntartó
társulás létrehozását.
▪ A Kesztölci Szlovák Önkormányzat hagyományteremtő szándékkal szervezett maskarás felvonulás
és bőgőtemetés jó hangulattal zárult a Művelődési
Házban. A résztvevők vállalták, hogy ezután évente
megszervezik ezt a régi kesztölci hagyományt.
▪ Tóth Tibor Klastromban élő festőművész
gyűjteményes kiállításon mutatkozott be a község
lakóinak. A kiállítás megnyitón telt ház volt a
Községi Klubban. Érkeztek vendégek a községen
kívülről is: Tatabányáról, Budapestről, Leányvárról,
Szlovákiából.
▪ Február 27-én író-olvasó találkozón,
Művelődési Ház Felnőtt Színjátszó
előadásán vettem részt. A teltházas
előadásról készült felvételt bemutattuk
csatornán is.

28-án a
körének
színházi
a helyi

▪ Önkormányzati fenntartású intézmények felújítására
írt ki pályázatot a minisztérium Ezen a pályázaton
az óvoda és iskola külső nyílászáróinak cseréjére
pályázunk. A pályázat 80%-os támogatottságú.
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▪ Az óvodai játszótér kialakítására több   gyártó  
képviselőjével tárgyaltam. Az árajánlatok legkésőbb
március 31-ig érkeznek be. Várhatóan április 1-től
több gyártó akciót hirdet.
▪ Belterületi útjaink kátyúinak felmérése folyamatban
van.   A hideg aszfaltos önerős kátyúzás sajnos
általában 1 évet bír ki. Két-három  év viszonylatában
a kivágott, melegaszfaltos kátyúzás már gazdaságosabb.
▪ Ismételten jeleztem a Magyar Közút KHT K-E
Megyei Igazgatóságának a bekötőút, a Szent
István utca és az Esztergomi út, valamint a padkák
rossz állapotát. Valószínűleg ennek köszönhetően
kihelyezték az úthibák táblát!
▪ A Boki dűlőben lévő vízmosásban elszórtan
hulladék és törmelék elhelyezését tapasztaltuk
az ellenőrzések során. A kihordott, ledepózott
hulladékot és törmeléket kitermelni nem tudjuk,
ezért tereprendezéssel, feltöltéssel az érintett
szakaszt rendezzük (kb: 20 m), hogy a további
hulladéklerakást megelőzzük.
▪ Kesztölci Hegyközség borversenyt szervezett
a kesztölci szőlősgazdák számára. Örömmel
jelenthetem, hogy két képviselőnk is eredményesen
szerepelt a megmérettetésen: Hertlik Mihály ezüst
érmet, Szivek Péter pedig bronz és aranyérmet
kapott. Szivek Péter ezzel az eredményével elnyerte
az önkormányzat különdíját, amelyet idén a harmadik
alkalommal adtam át a legjobb eredményt elérő
kistermelőnek
▪ Ma érkezett az értesítés, hogy az Integrált Közösségi
Szintér fejlesztésére beadott pályázatunk az első
fordulón sikeresen túljutott. Ebben a projektben
pályáztunk a Művelődési Ház teljes felújítására.
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Kesztölc község Önkormányzatának 2009.évi költségvetése
Bevételek
Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb sajátos bevétel
Bérleti díjak
Intézményi ellátás díja
Továbbszámlázott bevétel

2009. évi terv
1 000
142
2 978
206
5 917
250

Kamatbevétel
Kiszámlázott tev. ÁFA
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
HEFOP
Kommunális adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
SZJA helyben maradó része  8%
SZJA jövedelemkülönbség alapján
SZJA normatív módon elosztott része  32%
Talajterhelés, termőföld bérbeadása
Egyéb
Pótlék, bírság
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Normatív állami hozzájárulások
Normatíiv kötött támogatások
Központosított elői. 5% bér, 6 havi 13. havi
Központosított ei. kisebbségi önkormányzat
Vis maior támogatás
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
OEP-től átvett műk. célú pénzeszköz
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. BEVÉTEL
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Tárgyi eszköz értékesítése
OTP értékpapír
Betétlekötés K&H Bank
Csatorna kölcsön  
Üzemeltetésből származó bevétel
FELHALMOZÁSI ÉS TJ. BEVÉTELEK
2008. évi pénzmaradvány
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(adatok EFt-ban)

2008. évi terv
1 000
400
0
750
8 343
0

150

1 000

1 295
0
11 938
0
5 500
16 000
9 000
27 647
61 699
0
600
200
400
121 046
90 508
283
10 220
555
2 483
104 049
3 183
3 183
240 216
0
10 300
14 200
500
408
25 408
14 869
14 869
280 493

1 076
0
12 569
3 852
4 500
22 000
9 000
24 205
57 376
29 792
400
100
400
151 625
63 309
1 674
6 603
555
0
72 141
3 043
3 043
239 378
12 000
10 000
13 160
500
4 098
39 758
14 593
14 593
293 729
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Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Dologi kiadások ÁFA, kiszámlázott szolg. ÁFA befizetés
Folyó kiadások
Támogatás értékű kiadás kistérségnek
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT. kívüli
Szociálpolitikai juttatások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Beruházás, felújítás ÁFA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Lekötött tartalék ÁFA emelkedésre
Lekötött tartalék közüzemi díjakra
Lekötött tartalék OPTIMA
Lekötött tartalék iparűzési adóerő növekedésére
Lekötött tartalék felhalmozási kiadásokra
Általános tartalék
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN

2009. évi terv
122 850
36 913
57 020

2008. évi terv
141 009
42 979
50 674

9 924

9 902

7 249
6 350
2 521
6 152
248 979
7 786
11 613
2 880
22 279
1 000
3 000

2 540
936
2 356
5 874
256 270
5 273
6 593
2 374
14 240

4 000
1 235
9 235
280 493

1 059
2 000
2 000
13 160
5 000
23 219
293 729

(adatok EFt-ban)

A 2009. évi költségvetés szöveges indoklása
Kesztölc község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése az alább felsorolt jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseinek a figyelembe vételével készült:
2008. évi CII.tv. A Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről, 1992. évi XXXVIII. tv. (ÁHT), 1990.
évi LXV. tv. (ÖTV), 2000. évi C. tv. (SZTV), 1995.
CXVII. tv. (SZJA), 1992. LXXIV: tv. (ÁFA), 1997. évi
LXXX. tv. (TBJ), 1998. évi LXVI. tv. (EHO), 1992.
évi XXII. tv. (MT), 1992. évi XXIII. tv. (KTV), 1992.
XXXIII. tv. (KJT.), 1994. évi LXIV. tv.(Polg.m.) 1993.
évi LXXIX. tv. (Közokt.), 1993. III. (Szoc.), 1997. évi
XXXI. (GYVT),   217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet
(ÁMR)
A költségvetés főbb szempontjai
▪ személyi és dologi kiadások körültekintő tervezése
▪ működőképesség biztosítása saját forrásokból és
állami támogatásokból
▪ általános tartalék képzése

▪ lekötött tartalék az adóbevételek nem a tervezettnek
megfelelő alakulásának a kompenzálására
▪ lekötött tartalék a közüzemi díjak vártnál nagyobb
mértékű emelésének a kiegyenlítésére
▪ főbb fejlesztési célok kitűzése
▪ a bevételek növelése társulások létrehozásával, illetve
csatlakozás meglévő társuláshoz
A költségvetés induló főösszege
▪ 280.509 ezer forint
▪ ebből a Szlovák Önkormányzat induló főösszege:  
781 ezer forint
A költségvetés főbb létszámadatai
▪ lakosságszám: 2667 fő
▪ iskolai oktatás: 2008/09 tanév 170 fő, 2009/10 tanév 167 fő
▪ óvodai nevelés: 2008/09. év 73 fő, 2009/10. év 74 fő
▪ önkormányzat által foglalkoztatottak létszáma: 47 fő,
ebből köztisztviselő: 8 fő, közalkalmazott 36 fő,
Munka Törvénykönyve szerint alkalmazott 3 fő
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A 2008. évi költségvetéshez képest számottevő változás
A nappali szociális ellátást biztosító Idősek Klubja
2009. január 1-jétől csatlakozott a Dorog és Térsége
Szociális Alapellátó Szolgálathoz. A társulás jóvoltából
közel 2.500 ezer forint kiegészítő állami támogatással
számolhatunk.  A feladatra az alap és kiegészítő állami
támogatást a jövőben Dorog fogja igényelni.
A társulás részére 2009. évben hozzájárulást nem kell
fizetni a szakmai irányításért, és számviteli feladatok
egy részének az ellátásáért.
Az intézmény költségvetése a társulás költségvetésének
a része, Kesztölc község Önkormányzata az Idősek
Klubja működtetésére hozzájárulást fizet térségnek,
mely az átadott pénzeszközök között szerepel. Az
intézmény dolgozói munkajogilag átkerültek a térségi
szolgálathoz.
A fizetendő hozzájárulás az alábbiak szerint alakul
▪
▪
▪
▪
▪

Intézményi térítési díjak: 2.160 EFt             
Állami hj. a Költségv. tv. 3.sz.mell. szerint: 3.948 EFt
Állami hj. a Költségv. tv. 8. sz. mell. szerint: 2.458 EFt
Térségnek fizetendő hozzájárulás: 5.222 EFt
Kiadások: 13.788 EFt

A szociális étkeztetés és a házi gondozás megszervezése folyamatban van, erre pótlólag igényelhető
támogatás.
Az Idősek Klubja költségvetése csak a működési
kiadásokra biztosít fedezetet, a felhalmozási jellegű
kiadások továbbra is Kesztölc község Önkormányzatának a költségvetésébe épülnek majd be.

Itt terveztük a Vendel szoborra nyert 1.200 ezer forint
támogatást, az Ister Granumtól nyert 306 ezer forint
támogatást, A HEFOP pályázat még be nem folyt
részét, valamint a Kesztölc patak illegális
hulladéklerakóinak felszámolására kapott támogatás
II. részletét (772 ezer forint)
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 2009. évre áthúzódó része.
Jelentős tétel a bevételek között az önkormányzatok
részére átengedett 40% SZJA, melyből 8% szabadon
felhasználható, ez 2009. évben 27.647 ezer forint,
32% normatív módon elosztott rész, illetve ebből
finanszírozza a központi költségvetés az önkormányzatok közötti jövedelem-differenciálódás mérséklését.
Ennek összeghatára község 2000 fő feletti lakosságszám esetén 38.225 Ft/lakos. Kesztölc ezen a jogcímen
61.699 ezer forint kiegészítést igényelt 2009. évre.
Az önkormányzat költségvetési támogatásának a
nagyságrendje főként a közoktatási feladatmutatók
függvénye. Sajnos évek óta kevesebb gyermeklétszámmal számolhatunk és a támogatás fajlagos
összege sem emelkedik, sőt csökken is, például a
közoktatási alap-hozzájárulás 2.550.000 forintról
2.450.000 forintra csökkent, ezért a közoktatási
intézmények működtetéséhez egyre több, egyébként
szabadon felhasználható forrás bevonása szükséges.
A közoktatási intézmények társulása pótolhatja
bizonyos mértékig a forráshiányt. A közoktatás
finanszírozását az alábbi grafikon és táblázat
szemlélteti.

Tervezett változások 2009. évben
A közoktatási intézmények társulása 2009. szeptember
1-jétől ez évben 3.609 ezer forinttal növelné a
bevételeket, 2010-ben 7.218 ezer forint kiegészítő
támogatást jelentene.
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.

(adatok EFt-ban)
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Napköziotthonos
Óvoda

Kincses
József
Általános
Iskola

Év

Fő

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2004
2005
2006
2007
2008
2009

84
95
91
81
74
73
211
206
191
185
174
170

Saját
bevétel

Állami
támogatás

3 690
3 519
4 060
3 861
3 600
3600
5 791
5 645
6 071
7 239
8 452
5 200

26 600
30 973
26 012
23 569
21 719
21768
68 000
70 031
57 644
54 129
44 993
45 784

Önkormányzati
hozzájárulás
13 205
13 453
20 031
19 659
27 427
28329
16 567
15 957
24 467
25 172
39 471
33 756

Kiadás
43 495
47 945
50 103
47 089
52 746
53697
90 358
91 633
88 182
86 540
92 916
84 740

1 főre eső
önkormányzati
támogatás
157
142
220
243
371
388
79
77
128
136
227
199

Önkormányzat hozzájárulása a közoktatási intézményekhez 2004-2009. (adatok EFt-ban)

A táblázatból látszódik valamelyes növekedés az
előző évhez képest, de ennek az oka a pályázati úton
nyert támogatás 2009. évre áthúzódó része, az alap
hozzájárulások nem emelkedtek.

megvalósítandó beruházások finanszírozására szolgál.
Amennyiben a fentebb említett közoktatási társulás
létrejön, az általa nyert támogatással a tartalékot – ezzel
párhuzamosan a megtakarításokat – tudnánk növelni.

A lakosságszámhoz kötött támogatás 175 ezer forintos,
a pénzbeli szociális juttatások 98 ezer forintos emelkedése nem nevezhető számottevőnek.

Pénzforgalom nélküli bevételként szerepel a 2008.
évi 14.869 EFt pénzmaradvány igénybevétele.   Ebből
4.022 ezer forint szabad pénzmaradvány, a többi áthúzódó kötelezettségekkel terhelt. Ilyen például a közoktatási fejlesztési célokra nyert támogatás 2009. évre
áthúzódó felhasználása, a település rendezési terv II.
része, az Esztergomi u. pincebeszakadás II. számlájának
a kifizetése, védőnői rendelő kialakítása stb.

A központosított előirányzatok keretein belül terveztük
a Szlovák Önkormányzat általános támogatását, a
prémiumévek program finanszírozását, valamint a 13.
havi illetmények kompenzálását.
Az Esztergomi u. pincebeszakadás elhárításának a
kiadásaira vis maior támogatásként 2.483 ezer forintot
terveztünk.
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 bevételek ez évi
tervezésénél ingatlan értékesítésével nem számoltunk.  
Az üzemeltetésből származó 2008. évi bevételt
decemberben elszámoltuk, áthúzódó része 408
ezer forint már a 2009. évi költségvetés bevétele. A
lakosságtól 500 ezer forint csatorna hátralék befolyására
számítunk. 2008. december 31-én az OTP Banknál
10.300 ezer forint, a K&H Banknál 14.200 ezer forint
a lekötött betétek állománya. A 2009. évi költségvetés
ezek bevételezésével számol, oly módon, hogy a
tartalékba ebből 9.235 ezer forint kerül. A többi a

Kiadások alakulása
A személyi juttatásoknál az alapilletmények tervezésénél csak a kötelező átsorolásokat számítottuk be, a
közszférában ez évben nincsen illetménynövekedés. A
13 havi illetmények helyett idén egyéb juttatásként kell
tervezni a kieső 13. havi illetmények kompenzálására
kifizethető 1 havi illetményt, de maximum 180 ezer
forintot alkalmazottanként, ezért a 2008. évihez képest
az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó sor összege
jelentősen megemelkedett. Az alapilletmények egy
része „átrendeződött” dologi kiadássá, mert az előző
időszaknál több az óraadó tanár, akik számlát állítanak
ki az óradíjukról.
Összességében a személyi kiadások 18 000 ezer forint
csökkenést mutatnak, mely összefüggésben van a fenti
tényezővel, valamint az Idősek Klubja csatalakozásával
a Dorogi és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálathoz.
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Az Önkormányzat adómentes juttatások kertében
étkezési utalványt, kis értékű ajándékot évi 3
alkalommal és iskolakezdési támogatás biztosít az
alkalmazottaknak. Jelenlegi ismereteink alapján ezek a
juttatások 2010. évtől adókötelesek lesznek majd.
Változás az előző évhez képest, hogy a közcélú
foglalkoztatásra igényelhető hozzájárulás nincs
összeghatárhoz kötve, igény szerint foglalkoztathatunk
közmunkásokat. A központi költségvetés a kiadások
90-95 %-át utófinanszírozással megtéríti. Eddig
központilag előre meghatározott keretből gazdálkodtunk, amelynek összege éves szinten 1,5-2 MFt volt.
A munkaadót terhelő járulék ez évben is jelentős
mértékben terhelik a költségvetést, 37 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 2008. évi
tényleges, és a 2009. évben előre láthatóan szükséges
felhasználást figyelembe véve határoztuk meg a
kiadásokat.
A dologi kiadásokat növeli a közoktatási eszközbeszerzésre nyert 1.766 ezer forint felhasználása.
Szintén a dologi kiadások között szerepel a Kesztölc
patak illegális hulladéklerakóinak felszámolása
(1.644 ezer forint)

A folyó kiadások között jellemzően a bankköltség,
biztosítási díj, hatósági díj, fizetendő ÁFA összege
szerepel. Itt jelenik meg kiadásként a nappali szociális
ellátásra igényelt állami támogatás visszamondása,
mert ezt Dorog fogja igényelni. A visszamondásra az
ÁHT. 64. §-sa alapján csak áprilisban lesz lehetőségünk,
így a Magyar Államkincstárral való egyezőség
érdekében az összeg szerepel a bevételi és a kiadási
oldalon is.
Támogatás értékű kiadás kistérségnek soron a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint
az Idősek Klubja működéséhez szükséges 2009. 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 2009. évi költségvetésbe
számítástecnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések
beszerzését, útfelújítást, az óvodai játszótér felújítását
terveztünk.  A tervezetben szerepel a településrendezési
terv befejezése is.
A pénzforgalom nélküli kiadás a lekötött és az általános tartalék összegéből tevődik ki.

Szociálpolitikai kerekasztal létrehozása
Határidős feladat a közfoglalkoztatási terv elkészítése,
melynek kapcsán a 2000 fő feletti települések
esetében Szociálpolitikai kerekasztal létrehozása is
kötelezettség. Ennek a fórumnak javaslattévő szerepe
van a terv elfogadásra. 1993. évi 3. törvény 58/B. § (2)
bekezdése szerint  „ A helyi szociálpolitikai kerekasztal
évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi
önkormányzat ... területén szociális intézményeket
működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi
meghatározott szervezetek képviselői.”

A javaslat, hogy a Szociális rendelet egészüljön
ki a Szociálpolitikai kerekasztal létrehozásával a
következők szerint:
Tagjai: Szociális Bizottság elnöke, polgármester,
házi-orvos, gyermekorvos, védőnő, Családsegítő és
gyermekvédelmi Szolgálat helyi munkatársa, iskola
igazgatója, óvoda vezetője, Idősek Klubja vezetője,
oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei,
szociális ügyintéző
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Közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozása
Miután a Csolnoki Intézményfenntartó Társuláshoz
való csatlakozásunk meghiúsult, újabb finanszírozási
lehetőséget kerestünk. Mivel a Leányvár - Pilisjászfalu
társulás sem jött létre, adódott az eredeti lehetőség
Kesztölc - Leányvár   társulásával. A jegyzők, illetve
a leányvári hivatal kidolgozta a társulási szerződés
kereteit.
Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:
▪ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban: Ötv.)
▪ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: közoktatási tv.)
▪ A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(továbbiakban: társulási törvény)
▪ A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005.(XII.22.) OM rendelet
A közöoktatási törvény alapján az intézményátszervezés eljárási rendje a következő:
1.
▪ A képviselő-testület elvi döntése a tervezett intézményszervezésről, megszüntetésről
▪ Kt. 88. § (6) bekezdése
▪ szakértői vélemény:
▪ a tervezett döntés továbbra is biztosítja a megfelelő
színvonalú való továbbműködést
   (Kt.121. § (1) bekezdés 22. pont)
▪ a tervezett intézkedés nem jár aránytalan teherrel
   (Kt. 121. § (1) bekezdés 3. pont
▪ megyei fejlesztési tervre épített szakvélemény
összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben
foglaltakkal
▪ igen
▪ nem az átszervezést végrehajtó képviselő-testület
minősített többségű döntést hoz
2.
▪ Kt. 102. § (3) bekezdés ki kell kérni az alábbi szervek
véleményét:
▪ alkalmazotti közösség
▪ iskolaszék
▪ diákönkormányzat
▪ szülői szervezet
▪ kisebbségi önkormányzat (vélemény/egyetértés)
▪ gazdasági kamara (szakközépiskola/szakiskola)
▪ A vélemény kialakításához minden információt
hozzáférhetővé kell tenni a fent felsoroltaknak.

A vélemény kialakításához – az információk
hozzáférhetővé tételének napjától számítva legalább
15 napot kell biztosítani az érdekeltek részére!
▪ Kt. 102. § (11) bekezdése értelmében a fenntartónak
a tervezet intézkedés végrehajtásának   évében
március utolsó munkanapjáig (2009. március 31.)
kell döntenie az intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről.
3.
▪ Nemzeti, etnikai nevelést, oktatást biztosító intézmény
esetén ki kell kérni az érintett települési/területi/
térségi/országos kisebbségi önkormányzat egyetértését az alábbiak:
▪ létesítéséhez,
▪ megszüntetéséhez,
▪ tevékenységi körének módosításához,
▪ nevének megállapításához.
▪ Ha a kisebbségi önkormányzat az egyetértését nem
adta meg kilenc tagból álló bizottságot kell
létrehozni.
▪ három tagot delegál a kisebbségi önkormányzat
▪ három tagot a fenntartó helyi önkormányzat
▪ három tagot az Országos Kisebbségi Bizottság a
szakértői névjegyzéken szereplő szakértők közül    
▪ A döntés az egyetértést pótolja!
A létrehozandó társulás
▪ székhelye: 2518  Leányvár, Erzsébet u. 88.
▪ a közösen fenntartott intézmény neve:
Leányvár és Kesztölc Közoktatási Intézményfenntartó Társulás       
▪ a tagintézménye:
Kincses József Általános Tagiskola
Napköziotthonos Óvoda Kesztölc
A társulás struktúrája
▪ a tagintézményben az 1-8.osztály helyben maradna,
a felmerülő igény szerint kialakítva az intézmények
közötti áttanítás
▪ az óvodákat is bevonnánk a társulásba
A társulás formája
A társulási törvény 16. §-a alapján jogi személyiségű
társulási tanács működtetésével látná el a feladatot.
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tanács

működésére

vonatkozó

▪ A társulás az intézményekkel kapcsolatos feladatait a
társulási tv. 10.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a
Társulási Tanács útján látja el.
▪ A társulás tagjait a Társulási Tanácsban a társulásban
részt vevő önkormányzatok polgármesterei, valamint
települési önkormányzatonként delegált ...... fő
képviselő képviselik. A Társulási Tanács tagjait 1-1
szavazati jog illeti meg.
▪ A Társulási Tanácsba delegált képviselők és a
polgármesterek évente beszámolnak
Képviselőtestületeik előtt.
▪ A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt és
elnökhelyettest választ, minősített többséggel és
titkos szavazással. Az   elnök és az elnökhelyettes
személyére bármelyik tag javaslatot tehet.
▪ Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a
Társulási Tanács üléseit.
▪ Az elnökhelyettes folyamatosan segíti az elnök
munkáját, akadályoztatása esetén pedig teljes jogkörrel helyettesíti.
▪ A Tanács döntéseit ülésén határozat formájában
hozza.
▪ A Tanács ülése határozatképes, ha a tagok több mint
fele jelen van és a jelenlévők rendelkeznek az összes
szavazatok több mint felével.
▪ A Tanács döntéseit általában egyszerű többséggel
hozza, amihez az ülésen jelenlévő tagok többségének
egynemű döntése szükséges.
▪ Minősített többséghez a társult tagok 2/3-ának egynemű szavazata szükséges:
▪ a Tanács hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben
▪ a társulás által fenntartott intézmény költségvetésének elfogadásához, s az  előirányzatának
módosításához
▪ az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához
▪ A Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 2
alkalommal tartja.
▪ A Tanács ülését kötelező 15 napon belül összehívni:
▪ a társulás bármely tagjának a napirendet is
tartalmazó indítványára
▪ az intézményvezető kezdeményezésére az ok
megjelölése mellett
▪ a Államigazgatási Hivatal kezdeményezésére
▪ A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet az elnök és a Tanács által felhatalmazott
tag ír alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon
belül meg kell küldeni a Közigazgatási Hivatalnak.

▪ A Társulási Tanács tagjainak mandátuma legfeljebb a
képviselő-testület megbízatásának  időtartamára szól.
A Társulási Tanácsba delegált tagok személyéről az
adott települések képviselő-testületei döntenek. A
Társulási Tanács tagjai díjazásban nem részesülnek.
▪ A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács,
amely átruházott hatáskörben önállóan gyakorolja
a fenntartói feladatokat és jogokat a működtetett
intézmények felett, kivéve:
▪ a társulási megállapodás módosításához, a
társuláshoz való csatlakozáshoz, a társulás
megszüntetéséhez és az alapító okirat módosításához minden Képviselő-testület minősített
többséggel hozott döntése szükséges
Szakmai kritériumok
▪ Nemzetiségi nyelvoktatás
Az iskolatársulásban résztvevő óvodák, iskolák
közül az egyik német, a másik szlovák nemzetiségi
általános iskola, így a nemzetiségi hagyományok
ápolása, a kisebbségi nyelv oktatása nem jelenthet
problémát egyik intézményben sem. Mindkét
településen van az adott nemzetiségnek megfelelő
kisebbségi önkormányzat, melyek segítenek megőrizni a gyerekek identitását.
▪ Idegen nyelvi nyelvoktatás
Leányváron második idegen nyelvként az angol
nyelvet oktatják, Kesztölcön az angol mellett
választási lehetőségként a németet is.
▪ A Társulás vagyona
Hasonlóan a Szociális társuláshoz, az épület
tulajdonjoga és fenntartása a tulajdonos önkormányzat feladata.
▪ Többlet finanszírozás
Intézmény
Óvoda  (86)
Iskola (167)
Összesen

2009.
1 226 933,2 382 533,3 609 466,-

2010.
2 453 866,4 765 066,7 218 932,-

A képviselő-testület feladata, hogy álláspontját
határozattal kialakítsa az intézményfenntartó társulással kapcsolatban.
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Tájékoztató a falu 2008-as szociális helyzetéről
Településünk
szociális
helyzetének
igényelhető támogatások  2008 -ban.

jellemzői,

Kesztölc állandó lakosainak száma: 2667 fő. A segélyezettek száma átlagban   az állandó lakosok
1-3% -a , az előző évekhez  viszonyítva hasonló.
A szociális támogatások két nagy csoportba sorolhatók,
a rendszeres támogatások, és az átmeneti támogatások.
A rendszeres támogatások abban az esetben kerülnek
megállapításra, ha a kérelmező a szociális törvényben
előírt feltételeknek megfelel. Az átmeneti segély pedig
egyszeri   pénzösszeggel nyújt segítséget a kérelmező
részére.  
Rendszeres támogatások
▪ Rendszeres szociális segély
A munkanélküli ellátásból kikerülők részére  
rendszeres szociális segélyt biztosítunk, ha a
családban az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum 90%-át.
2008. évben   11 fő kapott hosszabb, rövidebb
ideig   rendszeres segélyt. A segélyezettek nagy
részét sikerült bevonni a foglalkoztatásba, és mint
közmunkások szépítették a település közterületeit.
A segély  megállapítása  jegyző hatásköre
▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Azoknak a  családoknak kerül megállapításra, ahol a
család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 125%-át, egyedülállónál  
135%-át.
A rendszeres kedvezményben részesülő gyermek  
után nem kell étkezési térítési díjat fizetni  az óvodai
ellátásnál, illetve az általános iskola 1-6  évfolyamán.
Ezen kívül az iskolás gyermek ingyen kapja meg
a tankönyveket.   A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő   gyermekek évente két
alkalommal pénzbeni ellátás-ban részesülnek (5.500,július és 5.500,-november/gyermek)
2008-ban 77 gyermek részesült ebben a támogatásban.
A megállapítás a jegyző hatásköre
▪ Lakásfenntartási  támogatás
Normatív lakásfenntartási támogatásban 14 fő részesült 2008-ban.   A támogatott családok 738.000.forint lakásfenntartási támogatást vehettek fel.   Az

egyénileg megállapítható összeg   családonként
változó. Függ a család egy főre eső jövedelmétől.
Átlagosan 2.500,- és 6.500,- forint került megállapításra. Az összeg 10%-a terheli az önkormányzatot, a
90%  a központi költségvetésből visszaigényelhető.
14 fő igényelte a lakásfenntartási támogatást.
A megállapítás a bizottság hatásköre
▪ Ápolási díj
Alanyi jogon járó ápolási díj 7 fő részére   került
megállapításra. Ebből 2 fő magasabb összegű ápolási díjban részesült, mivel súlyosan fogyatékos
hozzátartozóját ápolta. Az egyik ápolt az év folyamán
elhunyt, a másik pedig  szociális otthoni elhelyezésben
részesült.
Az ápolási díjban részesülők részére 1.210.000.forint került kifizetésre. Az alanyi jogon járó ápolási
díj 90%-a visszaigényelhető.
Méltányos ápolási díj 2008-ban nem került megállapításra.
A megállapítás  a jegyző hatásköre.
▪ Közgyógyellátási igazolvány
A közgyógyellátási igazolványt három  módon adhat  
ki a jegyző
▪ alanyi jogon részesülő   személyek: azok akik a
szociális törvény alapján alanyi jogon  kapják meg
az igazolványt. (pl.: I-II rokkantak, akik után a
szülő magasabb összegű családi pótlékban részesül)
40 fő kapja.
Az alanyi jogon kiállított igazolványok két évre
kerülnek megállapításra 2008-tól.
▪ normatív alapon az a személy részesülhet
közgyógyellátásban akinek a családjában az egy
főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum összegét, egyedülállónak a
150%-át. 2 fő kapja
▪ méltányos   közgyógyellátást igényelhet az a
személy aki   szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége meghaladja a helyi rendeletben
szabályozott összeget.
Az így kiállított igazolványok után az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége van. Ez az
összeg maximálisan 45.000 forint igazolványonként. (megállapított gyógyszerkerettől függ
17 fő kapja )
A normatív és méltányos alapon kiállított
igazolványok   egy évig érvényesek.
A megállapítás a jegyző hatásköre.

12

KESZTÖLCI HÍRNÖK - III.évfolyam 1.szám - 2009.április

▪ Súlyos mozgáskorlátozott személyek  közlekedésével
kapcsolatos támogatás
Közlekedési támogatás évente egy alkalommal
kerül kifizetésre. Azok a személyek igényelhetik
akik az orvos igazolása alapján jogosultak erre a
támogatásra. Településünkön 13 fő  részesült benne.
A támogatás alap összege 7.000.- forint, de maximálisan 28.000.-forint adható.
A kifizetett összeg 100%-át visszaigényelheti a
hivatal.
A megállapítás a jegyző hatásköre.
Alkalmanként fizethető segély
▪ Átmeneti segély

Az átmeneti segély összege. 1.000,- Ft-tól 10.000.forintig. Rendkívüli, különösen krízishelyzetbe került
ügyfél részére 20.000,- forint adható.
A kifizetett összeg : 445.000,- forint volt 2008-ban.
Megállapítás a bizottság, illetve a polgármester
hatásköre.
▪ Temetési segély
Temetési segélyt 8 lakos részére fizetett az önkormányzat. Ennek összege alap esetben 10 000,Ft/fő. A  kérelmező anyagi helyzete miatt több esetben került magasabb összeg is kifizetésre. Az összes
kifizetés 123.000,- forint.
Megállapítás a polgármester hatásköre.

Átmeneti segélyt  38  esetben fizettünk, ebből
▪ egyszer részesült segélyben: 30 fő
▪ kétszer: 5 fő
▪ háromszor: 3 fő

Szociális rendelet módosítása
Az „Út a munkához” program kiemelt célja, hogy a
munkára képes, tartósan munkanélküli személyek - akik
2008. évig egy típusú ellátásban, rendszeres szociális
segélyben részesültek - a korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási
formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak.
A szociális törvény módosításával 2009. évtől a
hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú
személyek ellátórendszere differenciálódik. A korábbi
rendszeres szociális segély elnevezés „Aktív korúak
ellátása”-ra változik, amely egy gyűjtőfogalom, kétféle
ellátási formát foglal magába. Az egyik csoportot a
rendszeres szociális segélyezettek alkotják, a másik
csoport rendelkezésre állási támogatásban részesül.
A jogosultsági feltételek az aktív korúak ellátásánál
azonosak, az eddigiekhez képest nem változtak.
A szociális törvény 33.§ (1) bekezdése szerint a jegyző
aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg
annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az
a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt:
egészségkárosodott személy], vagy

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék
(a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás)
folyósítási időtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és
a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot,
vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását
megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel
legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási
segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék,
a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a
baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi
nyugdíj
folyósítása
megszűnt,
illetve
az
özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának
(3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és
közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően
az állami foglalkoztatási szervvel legalább három
hónapig együttműködött,feltéve, hogy saját maga
és családjának megélhetése más módon nem
biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve
a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói
könyvvel végzett munkát - nem folytat.
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Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.
A szociális törvény értelmében rendszeres szociális
segélyt az egészségkárosodottak (korábban rokkant
szociális segélyben részesültek), az 55 év felettiek,
valamint azok kaphatnak, akik 14 éven aluli
kiskorú gyermeket nevelnek, és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem
tudják biztosítani. A rendszeres szociális segély
összegének kiszámításánál a korábbi szabályokat
kell alkalmazni, azaz a család összbevételének
figyelembevételével, a nyugdíjminimum 90 %-áig
egészíti ki a család jövedelmét. Rendszeres szociális
segélyre egy családban csak egy személy lehet
jogosult.
Az aktív korúak ellátására jogosultak másik csoportját
pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás
illeti meg, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból nem tudnak részt venni. Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként
veszi nyilvántartásba, és velük álláskeresési
megállapodást köt. Ennek keretében ez a személyi
kör közfoglalkoztatásban vesz részt. A közfoglalkoztatás feltételeit a települési önkormányzatok
biztosítják. A munkavégzés időtartamára munkabér
jár, pénzbeli ellátást, azaz rendelkezésre állási
támogatást csak arra az időtartamra kell folyósítani,
amikor a jogosult számára az önkormányzat éppen
nem tud munkát biztosítani. A rendelkezésre állási
támogatás összege fix, a család létszámától függetlenül a nyugdíjminimum összegével egyezik meg
(2009-ben 28.500,-Ft), és egy családban több személy
is jogosult lehet rá. Speciális szabályok vonatkoznak
azokra, akik 35. életévüket nem töltötték be és
általános iskolai végzettséggel nem rendelkeznek.
Esetükben az együttműködés elsődleges formája
a képzésben való részvétel, amely az általános
iskolai végzettség megszerzésére irányul. A képzés
lebonyolítása a Munkaügyi Központ feladata.
A közfoglalkozatás hatékony megvalósítása érdekében a települési önkormányzatoknak 1 éves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük,
melynek határideje a 2009-es évben április 15.
A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
együttműködési kötelezettsége tehát a Munkaügyi
Központ Kirendeltségével áll fenn. A rájuk vonatkozó
együttműködési szabályokat a szociális törvény és
annak végrehajtási rendelete tartalmazzák.
Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét
kizárólag a rendszeres szociális segélyezettek
esetében írja elő a szociális törvény. A rendszeres

13

szociális segélyezettek is kötelesek az együttműködésre (az egészségkárosodottak kivételével). A
szabályozásnak ki kell terjednie az együttműködésre
kijelölt szerv meghatározására, az együttműködés
eljárási szabályaira, a beilleszkedést segítő
program típusaira, valamint az együttműkö-dés
megszegéseinek eseteire.
A Szociális rendelet 3.§-sa rendelkezett   idáig is
a rendszeres szociális segély igénybevételéről,
eljárási szabályiról. Az előterjesztett módosítás
az új szabályozásnak megfelelő rendelkezéseket
tartalmazza.
3.§.
Az aktív korú rendszeres szociális
segélyezettek foglalkoztatása
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit,
az ellátás összegét az Szt. 33-37/G §-ai állapítják
meg.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult, egészégkárosodottnak nem minősülő személy (a
továbbiakban: rendszeres szociális segélyezett)
a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles a Képviselőtestület által kijelölt szervvel:
(3) A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölt
szerv:
a)
Kesztölc Község Önkormányzata
b) Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Dorogi Kirendeltsége
(a továbbiakban: munkaügyi központ)
c)
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretein
belül működő Silvenet Bt.
(4) Az együttműködés eljárási szabályai:
a)
A rendszeres szociális segélyezett az
együttműködésre kijelölt szervvel a rendszeres
szociális segélyt megállapító határozat
jogerőre  emelkedését követő naptól számított
15 napon belül, elhelyezkedése érdekében
felveszi a kapcsolatot, igénybe veszi a
munkaügyi központ által szervezett munkaerőpiaci szolgáltatásokat.
b)
Kesztölc Község Önkormányzata rendszeres
szociális segélyezett részére foglalkoztatást
biztosít, mely közmunka, közcélú munka,
közhasznú munka útján teljesíthető.
c)
Az együttműködési kötelezettség megszegésének észlelése esetén a Képviselőtestület által együttműködésre kijelölt szerv
képviselője köteles 5 munkanapon belül,
írásban dokumentált jelzéssel élni a jegyző
felé.
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(5) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot
formáló, az együttműködésre kijelölt szerv által
szervezett foglalkozásokon, tanácsadásokon való
részvétel
b) munkavégzésre történő felkészítő programokon való
részvétel, egyénre szabott munkavégzésre kötelezés
c) közhasznú munka, közcélú munka, közmunka
(6) Együttműködési kötelezettségét megszegi az a
rendszeres szociális segélyezett, aki:
a) az együttműködésre kijelölt szervvel határidőben,
felhívás ellenére nem veszi fel a kapcsolatot és
távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;
b) a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem
vesz részt, a program végrehajtása érdekében vállalt
kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja;
c) a beilleszkedést segítő programban való részvétele
keretében a foglalkozáson vagy munkavégzésre
nem jelenik meg és távolmaradásának okát 3 napon
belül nem igazolja;
d) az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget;
e) munkavégzés során a munkaeszközt, védőfelszerelést szándékosan megrongálja;
f) munkavégzéskor ittasan jelenik meg, vagy munkaidőben alkoholos befolyásoltság alatt áll.

(7) A jegyző megszünteti az aktív korúak ellátására való
jogosultságot, ha a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy az e rendeletben megállapított
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két
éven belül ismételten megszegi.
A rendelet módosítása kapcsán került előtérbe az az
igény, hogy növeljük a méltányossági közgyógyellátás
jövedelemhatárait,
illetve
bizonyos
esetekben
könnyítsünk a feltételeken.
A javasolt változtatás:
7.§.
Közgyógyellátás
(1) Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható
meg annak a személynek, akinek a családjában az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (150%-át), egyedül
élő esetében 250%-át (200%-át)   és a   gyógyító
ellátás havi költsége eléri vagy meghaladja az
öregségi nyugdíjminimum összegének 25 %-át.
(2) Ha a havi elismert gyógyszerköltség meghaladja a
jövedelem 50 %-t, jövedelemhatár vizsgálata nélkül
megállapítható az ellátás.

Kesztölc Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási terve
Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvényt
(továbbiakban: Szt.) is. A 2009. január 1. napján
hatályba lépett rendelkezések szerint így az Szt. 37/A.§
(1) bekezdése új kötelezettséget ró az önkormányzatra,
melynek értelmében a települési önkormányzat a
közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az
álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való
összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási
szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján - egyéves időtartamra
közfoglalkoztatási tervet készít.
A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester
előzetes véleményezésre megküldi a Munkaügyi
Központnak, és a 2000 fő feletti települések esetében
a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Amennyiben a
Munkaügyi Központ és a szociálpolitikai kerekasztal
határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv terveze-tében
foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat

képviselő-testülete a vélemények ismeretében a
közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009.
évben április 15-éig fogadja el. A közfoglalkoztatási
tervnek tartalmaznia kell a rendelkezésre állási
támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti
várható összetételét, a részben vagy egészben
közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok
megjelölését és várható ütemezését, a feladatok
ellátásához szükséges létszámot, a közfoglalkoztatás
finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. A
közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének időtartama alatt a terv tartalmát érintő
körülményekben lényeges változás következik be.
A fentiek értelmében az elkészített Közfoglalkoztatási
Tervet előzetes véleményezés céljából megküldtem
a Munkaügyi Központnak, valamint átadásra kerül a
mai testületi ülésen létrehozni javasolt Szociálpolitikai
Kerekasztal részére.
A közfoglalkoztatási terv az előterjesztésem mellékletét
képezi. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
napirendet vitassa meg,   és a mellékelt tartalommal a
határozati javaslatom értelmében fogadja el.
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Határozati javaslat
Kesztölc község Képviselő-testületének ....../2009.
(III. 25) számú határozata
Kesztölc község Képviselő-testülete az Önkormányzat
2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét a mellékelt
tartalommal elfogadja.
Kesztölc község
2009. évi Közfoglalkoztatási terve
I. A közfoglalkoztatási terv célja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 2008. december hónapban elfogadott módosításának egyik fő célkitűzése, hogy a
munkára képes, tartósan munkanélküli személyek
a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek
részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak
érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez
jussanak.
Az
alacsony
iskolai
végzettségű
munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Rendkívül
fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő
és bekerülő emberek foglalkoztatása szervezett
keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentőségű
a közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási
terv a településen élők adottságaihoz és a helyi
sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó elkészítése.
A közfoglalkoztatás megszervezése a települési
önkormányzatok feladata, de a munkaerőpiaci szervek
is részt vesznek az előkészítés folyamatában, illetve
a megvalósítás segítésében. A közfoglalkoztatási
tervet minden évben az önkormányzat fogadja el az
állami foglalkoztatási szerv és a településen működő
szociálpolitikai kerekasztal véleményezését követően,
amely az éves finanszírozás alapvető feltétele is. A
terv elkészítésének határideje minden évben február
15. napja, 2009-ben, a hatálybalépés évében április 15.
napja.
II. A közfoglalkoztatási terv tartalma
A közfoglalkoztatás terv kötelező tartalmi elemeit az
Szt. 37/A.§ (2) bekezdése határozza meg, valamint az
állami foglalkoztatási szerv további iránymutatásai,
mely alapján jelen terv a következőket foglalja
magába:
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▪ a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek
képzettség szerinti várható összetételét,
▪ a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében
ellátandó közfeladatok megjelölését és várható
ütemezését,
▪ az előző pont szerinti feladatok ellátásához szükséges
létszámot,
▪ a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre
álló forrásokat.
A teljes körű tervezés érdekében a terv tartalmazza
a közfoglalkoztatásban részt vevő intézményekről,
szolgáltatókról, a közfeladatokról, ellátandó tevékenységek jellegéről és az ahhoz szükséges iskolai
végzettségekről és létszámadatokról szóló kimutatásokat is. A terv megalapozottsága miatt az első alkalommal, 2009-ben elkészített terv tartalmazza továbbá
a 2008. évben rendszeres szociális segélyben részesültek helyzetének elemzését, értékelését, valamint ebből
kiindulva – az új típusú ellátásokra vonatkozóan – az
aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezését, értékelését is.
III. A 2008. évben rendszeres szociális segélyezettek
helyzetének elemzése, értékelése
Az alábbi táblázat a 2008. évben hatályos Szt.
rendelkezései alapján Kesztölc községben rendszeres
szociális segélyben részesülők összetételét mutatja be a
jogosultság alapja, életkor és nem, iskolai végzettség, a
segélyek összege, valamint a közcélú foglalkoztatásban
való részvétel szerinti bontásban.
IV. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni
helyzetének tervezése, értékelése a 2009. évi új
szabályok szerint tervezett adatok alapján
A korábban rendszeres szociális segélyben részesülők
jogosultságát 2009. március 31. napjáig felül kell
vizsgálni, és a jogosultsági feltételek fennállása esetén
aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításáról – és ezzel egyidőben rendelkezésre állási támogatás, vagy rendszeres szociális segély folyósításáról – kell
rendelkezni, továbbá a közfoglalkozatás szervezéséről,
mellyel kapcsolatos tervezetet tartalmazza az alábbi
táblázat.
V. Közfoglalkozatási Terv 2009. évre
A rendelkezésre álló adatok és kimutatások alapján a
közfoglalkozatási terv az alábbiak szerint alakul.

Sorszám
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Megnevezés

RSZS*Közcélú
ben
foglalkozrészesülő tatásban
(fő)
részt vett

Létszám összesen (a+b+c):

14

5

a) egészségkárosodott
b) nem foglalkoztatott
c) támogatott álláskereső
Létszám összesen (életkor) (a+b+c):

3
11
14

5
5

a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 évnél idősebb
Létszám összesen (nem) (1/b+1/c)

4
8
2
14

1
2
2
5

a) férfi
b) nő
Létszám összesen (iskolai végzettség)

6
8
14

2
3
5

a) 8 általános iskola alatti
b) 8 általános  iskolai
c) szakmunkásképző v. szakiskola
d) gimnázium
e) szakközépiskola
f) technikum
g) főiskola, egyetem
Létszám összesen (háztartás formája)

10
3
1
14

4
1
5

a) családban élő
b) egyedül élő
Folyósított segély átlagos össz. (Ft/hó/fő)

1
13
21 125,-

5
126 750,Közterületek
tisztántartása,
karbantartás,
parkrendezés,
tereprendezés

Konkrét munkafeladatok megnevezése, felsorolása
(pl. köztisztasági, adminisztratív stb.)

Munkák teljesülése
(felvett létszám adott időszakokban):
I. negyedév
8.
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
9. Foglalkoztatók köre (felsorolás)
Foglalkoztatások átlagos időtartama
10.
(nap/fő)

Közcélú
foglalkoztatás

Rendszeres
szociális
segélyre
kifizetett
összeg (Ft/év)

Közcélú
foglalkoztatás

3
4
2
2

Közterületek
tisztántartása,
karbantartás,
parkrendezés,
tereprendezés
Önkormányzat
60
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Megnevezés

RSZS*Közcélú
ben
foglalkozrészesülő tatásban
(fő)
részt vett

Közcélú
foglalkoztatás

Közcélú foglalkoztatás:
a) tervezett összeg (saját forrással együtt)
11.
b) felhasznált összeg
c) ebből saját forrás
Kifizetett rendszeres szociális segély:
12. a) központi forrásból
b) helyi forrásból

Rendszeres
szociális
segélyre
kifizetett
összeg (Ft/év)

Közcélú
foglalkoztatás

2024 eFt
1217 eFt
121 eFt
1 505 000
1 488 278
16 722

Sorszám

III. A 2008. évben rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése - *RSZS: rendszeres szociális segély

1.

Megnevezés

Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma
összesen (a+b):
a) rendszeres szociális segélyezettek összesen
     ebből
▪ egészségkárosodott
▪ 55. életévét betöltötte
▪ 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a
    gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
    intézményben nem tudják biztosítani
b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók
Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b):

a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
Neme (a+b):
3.* a) férfi
b) nő
Iskolai végzettsége
a) 8 általános iskola alatti
b) 8 álatlános iskola
c) szakumnkásképző vagy szakiskolai végzettségű
4.*
d) gimnázium
e) szakközépiskola
f) technikum
g) főiskola, egyetem
2.

Aktív
korúak
ellátására
jogosultak
(fő)

(Köz)
(Köz)
Elsősorban
foglalkozta- foglalkoztaképzésre
tásba
tásba nem
kötelezett
bevonhatók bevonhatók
35 éven
(fő)
(fő)
aluliak

18
5

5

3
2

3
2

-

-

13

13
3
10
4
6
6
3
1
-
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Aktív
korúak
ellátására
jogosultak
(fő)

Megnevezés

Háztartás formája:
5.* a) családban élő
b) egyedül élő
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma
iskolai végzettségük szerint (a+b):
6.*
a) 8 általános iskola alatti
b) 8 általános iskolai

(Köz)
(Köz)
Elsősorban
foglalkozta- foglalkoztaképzésre
tásba
tásba nem
kötelezett
bevonhatók bevonhatók
35 éven
(fő)
(fő)
aluliak
3
10
2
2

Sorszám

IV. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése a 2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján
* A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapul vételével

1.

Megnevezés
RÁT-ra jogosult személyek életkor
szerinti várható összetétele összesen
(a+b):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
Részben vagy egészben
közfoglalkoztatás keretében
ellátandó feladatok
a) megjelölése, csoportonkénti felsor.
b) feladatok várható ütemezése
    I. negyedév

    II. negyedév
2.
    III. negyedév

    IV. negyedév

RÁT*-ra jogosultak
nemenkénti
megoszlása (fő)
férfi
nő
10

3

4
6

3

Közfeladatok
megjelölése

Karbantartás,
közterület gondozás,
árkok karbantartása

Közterület gondozás,
árkok karbantartása
Karbantartás,
parkrendezés,
közterület gondozás,
árkok karbantartása
Karbantartás,
parkrendezés,
közterület gondozás,
árkok karbantartása
Karbantartás,
közterület gondozás,
árkok karbantartása,
csapadék elvezető
rendszer átvizsgálás,
téli munkák

Foglalkoztatás
szervezése

Finanszírozás
összege
(Ft)
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2.

3.

4.

5.

6.

Megnevezés
c) megjelölt munka szakképesítési
szükséglete:
     a) 8 álatlános iskolai
     b) szakképesítés
     c) középiskola
     d) felsőfokú képesítés
A 2. pont szerinti feladatok
ellátásához szükséges létszám
RÁT-ra jogosultak képzettség
szerinti összetétele
(8 ált. alatti végzettség 29 fő esetén)
a) 8 általános iskolai
b) szakképesítés
c) középiskola
d) felsőfokú képesítés
Foglalkoztatás szervezésének módja:
a) önkormányzat
b) önkormányzati társulás
c) e célra létrehozott szervezet
d) meglévő más szervezet
Közfoglalkoztatás finanszírozására
szükséges forrás:
a) önkormányzati
b) központi költségvetés

RÁT*-ra jogosultak
nemenkénti
megoszlása (fő)
férfi
nő

8
2
-

3
-

10

3

7
2
1
-

3
-

Közfeladatok
megjelölése

Foglalkoztatás
szervezése

Finanszírozás
összege
(Ft)

x

424 710,4 247 100,-

V. Közfoglalkozatási Terv 2009. évre - * RÁT: rendelkezésre állási támogatás

VI. A közfoglalkoztatási tervben szereplő közfeladatok az alábbi feladatköröket foglalják magukba

Közterületi segédmunka:

Álatlános karbantartó:
Kőműves:
Festő:

közterület takarítása, csapadékelvezető árkok karbantartása,
fűnyírás, gépi és kézi kaszálás, parlagfű irtás, sövénynyírás,
gallyazás, cserjézés, veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése,
utak karbantartása, padkázás, hó és síkosság mentesítés, temető
rendben tartásában való közreműködés, intézményeknél bontási,
építési, karbantartási munkák végzése, festés-mázolás, parkrendezés, virágültetés
szerszámok karbantartása, lakatosipari munkák végzése, gépek és
gépjárművek javítása, karbantartása
önkormányzati intézményeknél kisebb szakmunkák elvégzése
tisztasági festési munkák elvégzése önkormányzati intézményeknél
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VII. A közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények
▪ Napköziotthonos  Óvoda
2517. Kesztölc Cseresznyéshát utca 3.
▪ Kincses József Általános Iskola
2517. Kesztölc Iskola utca 68.

▪ Idősek Klubja
2517. Kesztölc Esztergomi utca 26.
▪ Kesztölc község Önkormányzata
2517. Kesztölc Szabadság tér 11.
▪ Művelődési Ház és Klub
2517 Kesztölc, Iskola u. 64.

Dr. Bús János háziorvos beszámolója
Az alábbi beszámolómban Kesztölc község
alapellátásának egy évét és a jelenlegi helyzetet
kívánom ismertetni. Működésünk személyi feltételeivel nincs gond.
Köszönjük az Önkormányzat önzetlen segítségét.
Jelentős fejlesztésünk az utolsó egy évben nem volt.
Néhány statisztikai adat: Halálozás 2008-ban 36 fő
volt (2007-ben 37), ebből 18 kórházban, 18 otthon. A
kórházi orvosokkal a kapcsolatunk jó, nem ők tehetnek
a szűkös kórházi kapacitásról. A kivizsgálásokkal
sietni kell, mert kevés a kórházi ágy. A betegek
és a hozzátartozóik nagyon nehezen értik meg,
hogy sürgősséggel azt lehet kórházba küldeni,
akinek az állapota súlyos, vagy hiretelen alakult ki,
tehát bizonytalan. Akinek az állapota tűrhető, az
előjegyzéssel kerülhet kórházba. Sok esetben erőteljes
kéréssel találkozunk, hogy a kórházi kivizsgálás után
másik, lehetőleg ingyenes kórházba szerezzünk helyet
a betegnek. Erre gyakorlatilag nincs lehetőség.
Ilyen körülmények közt nem könnyű beteget gyógyítani ápolni. Az ÖNO dolgozói sokat segítenek, szinte
erejükön felül dolgoznak. valük napi kapcsolatban
vagyunk.
Közvetlen halálokokat tekintve szív- és érrendszeri
ok 36%-ban, daganat 21%-ban, elöregedés 24%ban, alkoholizmus 15%-ban szerepelt. Sajnos volt
öngyilkosság is. A cukorbetegség és a magas vérnyomás már sok éve népbetegség. A kábítószer szerencsére mintha alábbhagyott volna.
Jelenlegi beteglétszámunk 1804 fő, kicsivel az országos átlag feletti. 2008-ban 9533 beteget láttunk el
(2007-ben 9980), ebből lakáson 589-et. Az ápolónő 379
esetben látogatott meg 180 beteget.
2008-ban 756 beteget vettünk fel táppénzre, a táppénzes napok száma 10822 volt (2007-ben 12070.)

A csökkenés oka egyrészt a növekvő munkanélküliséggel, másrészt a munkahely elvesztése miatti
félelemmel magyarázható.
körzetemben folyamatosan végezzük a krónikus
betegek gondozását. Eszerint 315 cukorbeteg, 32
légzőszervi, 92 mozgásszervi, 36 emésztőszervi, 134
cukorbeteg, 38 idegrendszeri beteg, 24 daganatos beteg
szerepel a nyilvántartásunkban.
A hétközi ügyeletet a betegek megszokták. A legfőbb
panasz, hogy gyakran sokat kell várni az orvosra. Ez
nem csoda, hiszen negyvenezer emberre van egy
ügyeletes orvos.
Amióta a vizitdíjat eltörölték az ügyelet terhei
méginkább megnőttek, főleg az indokolatlan hívások
száma nőtt.
Az adminisztráció is súlyos terhet rak a vállainkra és
ez mostanában nem is fog javulni. Anyagi helyzetünk
siralmas. Tudjuk, hogy még nem vagyunk túl a válság
legmélyebb pontján. Reménykedünk a minél közelebbi fellendülésben. Addig is erőnköz mérten
dolgozunk a közösségért.
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Dr. Kéninger Anna gyermekorvos beszámolója
Beszámolómban Kesztölc község gyermek-egészségügyi  helyzetéről nyújtok tájékoztatást Önöknek.
Néhány adat az elmúlt egy évben végzett munkámról.
Jelenleg az általam ellátottak száma 881 fő, ez 2008.
december végi adat.
Sajnos a gyermeklétszám csökkenése figyelhető meg
évről évre. Kor szerinti megosztásban:
▪ 0-11 hónapos: 37 fő
▪ 1-4 évesig: 143 fő
▪ 5-14 éves: 473 fő
▪ 15-18 éves: 228 fő
0-3 éves korig
Ezen korosztály folyamatos követése, a szaktanácsadáson, a védőnővel közösen történik. Féléves korig
kéthetente, majd egyéves korig havonta jelennek meg.
Kórházból való hazaérkezésükkor, 1,2,3,6 hónapos.
1; 2; 3 ,5 éves korban statusz (súly, magasság, mell- és
fejkörfogat, belszervi fizikális vizsgálat, mozgásszervek
vizsgálata,
vérnyomás,
vizelet)
vizsgálatukat
végezzük.
2; 3; 4; 15, 18 hónapos korban illetve 6 éves korban
kötelező védőoltásokat (Infanrix IPV HIB,MMR
és InfanrixIPV) kapnak. A gyermekek vizsgálata
során észlelt bármilyen eltérés (szívzörej, csípőrendellenesség, urológiai, sebészeti, bőrgyógyászati)
esetén megfelelő diagnosztikai és szakorvosi vizsgálatra irányítom őket.
Ennek a betegségek korai felismerésében így az időben
elkezdett kezelésnek nagy jelentősége van a gyógyulás
szempontjából. Gondolok itt pl.: csípőficamra, rejtett
heréjűségre.
Tanácsadáson 2008-ben 241 gyermek jelent meg.
2008. októbertől egy uj védőoltás a Prevenar  
(pneumococcus elleni) is ingyen elérhető a 2006.10.01.
után született gyermekek   részére akik ezt kérik.
Örömmel számolhatok be arról, hogy ez a korosztály
100 százalékosan átoltott lett.
3-6 éves korig
2008-2009-es tanévben 81 óvodás vizsgálatát (súly,
magasság, belszervi fizikális, mozgásszervek, vizelet,
vérnyomás) végeztük.

6-14 éves korig
Az iskolás korosztály szűrését módszertani levélben
előírt program szerint végezzük. Itt már 2008/2009-es
tanévben elvégzett vizsgálatokról tudok beszámolni.
119 gyermeket (1; 3; 5; 7, 8) vizsgáltam meg. Ez
a magasság, súly, vérnyomás, belszervi fizikális,
mozgásszervek, vísus, színlátás, vizelet általános
vizsgálatából áll.
A hatodikosok kétszerre Di-Te és Trivalnes (kanyaró,
mumpsz, rózsahimlő) a nyolcadikosok kétszerre
Hepatitisz B elleni kötelező védőoltásban részesültek.
Itt jegyezném meg, hogy mindkét intézmény
óvoda és iskola vezetőjétől és dolgozóitól minden
segítséget megkapunk a szűrővizsgálatok zavartalan
lebonyolításához. Ezért köszönet nekik.
A szűrések során azt tapasztalom,hogy már a gyermekek körében is jelentkeznek a magyar felnőtt lakosságra jellemző betegségek éspedig az elhízás, a rossz
fogak és az orthopédiai elváltozások.
2008-ben 25 gyermek részesült az ÁNTSZ-től
ingyenesen kapott influenza elleni védőoltásban.
A betegrendelést napi két órában, váltogatva délelőtti
és délutáni időben végzem. A csecsemő-tanácsadást
csütörtök délelőtt egy órában, az iskola-egészségügyi
munkát csütörtök reggel két órában végzem. 2008-ban
5528 gyermek jelent meg a rendelésen,   lakáson 137
gyermeket láttam el. Szakrendelésre 364, kórházba 24
gyermeket utaltam és 31 gyermeket kezeltek kórházban.
A betegrendeléseket főleg az óvodás és az kisiskolás
korosztály látogatja. Jelentősebb betegforgalom a késő
őszi, téli és a kora tavaszi időszakban van. A betegek
jelentős része felső és alsó légúti hurutos, valamint
gyomor- bélrendszeri panaszok miatt keresnek fel.
Jelenleg az óvodában bárányhimlő járvány zajlik,
lassan lecsengőben.  A tavaszi hónapokban pedig egyre
szaporodik a légúti allergiás panaszok miatt jelentkezők száma.
2001. június óta hétköznapokon is beindult a dorogi
székhelyű központi ügyelet, amely délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig látja el a betegeket. A hétvégi
ügyelet változatlanul péntek délután 15 órától, hétfő
reggel 8 óráig folyamatosan működik. Ebben a
munkában én is részt veszek. Munkatársaimmal a
kapcsolatom jó, munkájukkal meg vagyok elégedve.
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Kosztka Gáborné védőnő beszámolója
Kesztölc község védőnői feladatait, teendőit 2008.
február 1-jétől látom el, helyettes védőnőként.
Beszámolómban a 2008. évi Védőnői Éves Jelentés
számszerű adatait idézem.

Intrauterin retardált, fejlődési
született csecsemő nem volt.

A védőnői tevékenység célja:   az egészségmegőrzés,a
betegségek korai felismerése, kiszűrése, megelőzése.
Az egészségügyi alapellátás részeként munkám
preventív jellegű,sokrétű.

Tervezett otthonszülés nem volt.

Főbb területei

Márciusi várandós létszám 17 fő.

▪ Nő és anyavédelem: várandós anyák, gyermekágyas
és szoptató nők gondozása
▪ Újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek gondozása
(0-3 éves korig)
▪ Gyermekközösségekben az óvodáskorú gyermekek
ellátása (szűrések, oltások, tisztasági vizsgálatok,
egészségnevelő tevékenységek  óvoda egészségügyi
munka keretében
▪ Tanköteles korú iskolás gyermekek, tanulók ellátása
(statuszvizsgálatok, szűrések, kampányoltások, tisztasági vizsgálstok, pediculosis szűrések, egészségnevelő, felvilágosító előadások) iskolaegészségügyi
munka keretében .
▪ Szociális tevékenység: gyermek elhanyagolás, gyermekbántalmazás, veszélyeztetettség esetén környezettanulmány készítése, intézkedés kezdeményezése
a GYJSZ és a gyámügyi előadó munkatársak felé.
▪ Karitatív tevékenység: gyermekruhák és játékok
gyűjtését egész évben folyamatosan végzem, és
diszkréten jutattom el a rászoruló családok részére.

Az újszülöttek, csecsemők, kisdedek gondozása a
Csecsemő és kisgyermek szaktanácsadáson történik.
(Valamint családlátogatások során) Célja: a csecsemők
és kisgyermekek zavartalan szomatomentális fejlődésének biztosítása, s ezzel a csecsemőhalandóság
csökkentése. A csecsemőgondozás feladata a csecsemők látogatása, anyatejes táplálás szorgalmazása,
női tej biztosítása, D-vitamin profilaxis, s ezáltal a
rachtis elleni küzdelem, statusz vizsgálatok, életkorhoz
kötött kötelező folyamatos védőoltások lebonyolítása.
Csecsemő táplálási irányelvek, helyes köldökápolás,
bőrápolás fogzási tanácsok, stb. adása.

A terhesgondozás célja: a várandós anya egészségi
állapotának, teherbíró képességének nyomon követése,a
terhesség kapcsán kialakuló szövődmények korai
felismerése (fenyegető vetélés, koraszülés, toxaemia)
ellátása, életmódbeli tanácsok, terhesség alatti vitamin
szuplementáció, szűrővizsgálatokra, laboatóriumi vizsgálatokra küldés, e tevékenységekkel kapcsolatos
dokumentáció.
Kesztölci Védőnői körzetben hetente egy alkalommal
tartok önálló várandóstanácsadást, az orvosi rendelő
Tanácsadó helységében. (Hétfő fél 8-tól fél 10-ig.)
2008. évben 39 várandós anya részesült gondozásban.
A terhestanácsadáson az összes megjelenések száma:
202, veszélyeztetettként gondozott kismamák száma:
13, várandós anya otthonában tett védőnői látogatások
száma: 90, az év folyamán szült anyák száma: 22,
koraszülések száma: 3.

rendellenességgel

2008-as évben egy csecsemőhalott volt.

Jelenleg a várandóstanácsadás a megszokott rendelési
időben zavartalanul folyik tovább.

Kesztölc községben az önálló védőnői és az orvossal
tartott csecsemő tanácsadás heti rendszerességgel
történik. (Csütörtök 8-11-ig a gyermekrendelőben.)
2008. évben a csecsemőtanácsadáson az összes
megjelenés: 361 fő, újonnan nyilvántartásba vettek
(születettek száma): 21 fő, orvossal közösen tartott
tanácsadáson megjelenések száma: 241 fő. Az elmúlt
évben és jelenleg is oltási elmaradás a körzetben nem
volt. (A szülők a kötelező védőoltásokat rendben
beadatják gyermekeiknek)
Az óvodai csoportok kartonozó szűrővizsgálata 2008.
októberében, novemberében zajlott. A megvizsgált
óvodások száma: 81 fő
Az óvodai csoportokban a védőnői vizsgálatok
alkalmával minden gyermek hallását Audiometer
készülékkel, továbbá látás vizsgálatot Visus táblával,
vizelet vizsgálatot és méréseket végzek.
Iskolaérettségi vizsgálaton minden nagycsoportos
gyermek részt vett.
Tisztasági vizsgálatot, fejtetvesség szűrést havonta
végzek az óvodában.
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2008. szeptemberében és október hónapban, az iskola
egészségügyi munka keretében a kampányoltások DT,
MMR, 6. osztályban, az Engerix-B oltás a 8. osztályban,
valamint az 1., 3., 5., 7., 8., osztályok vizsgálata  rendben lezajlott. (Oltási elmaradás itt sem volt.)
A két oktatási intézményben a védőnői munka
zavartalanul folyik, a havonkénti kötelező tisztasági
vizsgálatokat rendszeresen elvégeztemés az ÁNTSZ
felé jelzem.
A családlátogatásokat folyamatosan végzem, minden
újszülöttet kórházbólvaló hazaadást követően 24-48.
órán belül meglátogatom. Három ízben készítettem
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környezettanulmányt, környezeti okokból veszélyeztetett gyermek esetében. Kapcsolatom a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársával és a Gyámügyi előadóval jó.
Az iskolai egészségnevelő, felvilágosító előadásokat
2008. május hónapban a 6., 7., 8. osztályokban
megtartottam. (A következő témakörökben: dohyányzás, alkohol, és drog fogyasztás káros hatásai.)
Egyéb tevékenység: részt vettem védelembe vételi
tárgyaláson december 17-én, beszámoló készítése a
Gyermekjóléti Szolgálat felé.
Remélem munkámmal Kesztölc köszség gyermekeinek
egészséges fejlődését segítem.

Siska Gábor kesztölci Önkéntes Tűzoltó Egyesületi parancsnok beszámolója
A 2008-es év, mint ahogyan az elmúlt évek során is, sok
kihívást tartogatott mind tűzvédelmi, mind szervezeti
tevékenységek tekintetében.
Az év első negyedének feladata, felkészülés az idei
főidőszakra. Januárban elméleti továbbképzésen
vett részt az egyesület, bízva abban, hogy idén is
pályázhatunk tűzvédelmi tanfolyam és vizsga letételére
az új tagok számára. Februárban szertár-karbantartási
és technikai munkákat végeztünk. Rendbe raktuk a
tantermet, a technikai felszereléseket lehetőségekhez
képest feljavítottuk, a tűzoltó gépjármű szokásos
vizsgáit intéztük (műszaki, zöld kártya, biztosítás).
Tavaszi üzemre való átállás megtörtént. Vonuló
képessé válva március 1-jével, megkezdtük az idei
év tűzvédelmi-, segítségnyújtási szolgálatát, ami tart
november 31-ig minden nap, de szükségállapot esetén az év bármely napjáig. Ez hétköznap reagáló
szolgálatot, hétvégén készenléti, ügyeleti szolgálatot
jelent, továbbá a falu további társadalmi, illetve
protokolláris munkáiban való részvételt (faültetésvízbiztosítás, vízelvezetés-szivattyúzás, tűzcsapok
karbantartása, ünnepek, stb.)
Összességében idén több tűzesethez kellett vonulni,
viszont a műszaki jellegű mentések száma kismértékben csökkent, ami eszközkészletünk további bővítését
irányozza elő. Vonulós parancsnokként arra törekszem, hogy minden felszerelést biztosítsak feladataink
maradéktalan végrehajtásához.
Áprilisban emelt szintű tavaszi szolgálatot láttunk el.
Részt vettünk bejelentett, engedélyezett, szabályos
terület-leégetéseken, megakadályozva a nagyobb,

váratlan káreseteket. Itt jegyezném meg, hogy bár a
tavalyi évhez képest nőttek a terület-leégetési felkérések, de továbbra is igaz, hogy ha több gazda kérné a
területének szabályszerű leégetését az önkéntesek
által, jelentősen csökkenne az átterjedt, gondatlan
tűzesetek száma.
Áprilisban levizsgázott 11 fő az egyesületből az
esztergomi tűzoltóságon, így több szakképzett vonulós
önkéntes teljesíthet szolgálatot. Köszönet a megyei
katasztrófavédelem és az esztergomi tűzoltóság
munkatársainak a 40 órás tanfolyam és a vizsga
lebonyolításáért!
Májusban megtartottuk szokásos Flórián napi
koszorúzásunkat a szertár falánál elhelyezett emlékműnél.
Júniusban megkezdtük a felkészülést az idei
tűzoltóversenyre, majd 21-én részt is vettünk. A
versenyt (Süttő) követő hétvégén, ismételten tűzoltó
táborra készültünk.
Júliusban a fiatalok és az utánpótlás számára szervezett tábort át kellett tervezni, mivel a nyár legnagyobb
zivatara árnyékolta be. Katasztrófavédelmi, mentési
gyakorlatnak betudva, de panasz nélkül lezajlott.
Augusztus-szeptember időszakban szintén emelt szintű
őszi szolgálatot láttunk el.
Folyamatosan havi gyűléseken próbáljuk a felmerült
problémákat kezelni, megbeszélni. Néha ugyan
sikertelenül, mert végesek lehetőségeink és egyedül
korlátainkat nem mindig vagyunk képesek leküzdeni.
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A pályázatírások sokaságának minden évben megvan
az eredménye. Idén ismét a szertár épületét céloztam
meg feladatként, hiszen a tavaly elkezdett felújítási
folyamatot folytatni kell. A pályázatunk szerencsére
nyert, így elindulhatott a projekt. Köszönettel tartozunk
Gaál Lajos polgármester úrnak, aki ügyünk mellé állt
és biztosított az Önkormányzat további segítségéről.
Továbbá köszönet a Képviselő Testületnek, illetve a
Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának. Ennek
köszönhetően az idei közel négy hónapos felújítási
programban folytatódott és jelenleg is tart a szertárpadlástér kialakítása, szigetelése, nyílászárók cseréje,
gipszkartonozás, ereszcsatorna felszerelése.
December első felében elméleti továbbképzést
tervezünk, ami elengedhetetlen, ilyenkor van idő
megbeszélni a fontosabb és nem létfontosságú, de
munkánkat segítő dolgokat is. Köszönet az esztergomi
tűzoltóság parancsnokának, illetve tűzoltóinak
az idei évben nyújtott kiemelt támogatásukért,
segítségükért! (tanfolyam és vizsgahely lehetősége;
használt, de jó állapotú bevetési ruhák, illetve sisakok
adományozása;)
Úgy érzem eredményes évet zárhat egyesületünk.
A szoros kapcsolatunk a hivatásos erők egységeivel
továbbra is töretlen. Az utánpótlás kellően felzárkózott,
bár bővülésük és képzésük továbbra is elengedhetetlen.
A megmentett területek, illetve az egyéb segítségnyújtási
feladataink közvetve és közvetlenül is nagy számot
mutatnak. A jövőben is hatékonyan részt kíván venni az
egyesület községünk kármegelőzési, kárfelszámolási,
protokolláris, illetve társadalmi feladataiban.
A kesztölci Önkéntes Tűzoltó Egyesület működőképességének és feladatainak végrehajtásának biztosításával a következő jogszabályok foglalkoznak: az
1996 évi XXXI. tv., valamint a 119/1996/VII.24.sz.
Kormányrendelet, Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel
kapcsolatos szabályairól, illetőleg a 2008 évi XXXIII.
törvény az önkéntes tűzoltó egyesületek működéséről.
A Polgári Törvénykönyv 65.§-a szerint a köztestület,
az Egyesület az Önkormányzat közös szervezete, mely
az Egyesület tagsága által közfeladatot lát el.
Működési feltételek
Gépjárművel rendelkező egyesületeknek, vonuló
képesnek kell lennie, ez feltételezi az üzemképességet,
valamint a forgalom előírásainak megfelelő részvételt.
Egyesület tagjainak egészségügyi biztosítását, alkalmasságát, szakmai alkalmasságot kell megállapítani.

Alapfokú
tűzvédelmi
tanfolyam
elvégzése
alapkövetelmény, mivel ellátása veszélyes munkának
minősül. A vonulós tűzoltóink rendelkeznek ezzel a
képesítéssel, az újonc tűzoltók kiképzése folyamatos.
Általánosan legalább 2-3 tanfolyamot jelent ez egy
évben (alap, ismétlő, kiegészítő).
Az EU-s előírásoknak történő megfelelés még
sok tennivalót sürget. Megfelelő szertár, illetve
gépjárműfecskendő
biztosítása. A felzárkózás
folyamatos.
Az utánpótlás-nevelés biztosítása minden év nagy
kihívása. Ahhoz, hogy egyesületünk megfeleljen
ezen elvárásoknak, a következő anyagi hátteret kell
biztosítani a számára.
2008. évi pénzügyi beszámoló
Bevétel
Önkormányzati támogatás
MTSZ pályázat
Egyéb bevétel
Összesen:
Kiadás
Üzemanyag
Gépjármű javítás + vizsga
Gépjármű biztosítás
Banki költség
Posta + telefon költség
Pályázat: szertár felújítás
Felszerelés javítás
Verseny nevezési díj + tagdíj
Egyéb járulékos költség (illeték, stb.)
Összesen:
Pénzmaradvány:

Ft
500 000,950 000,0,1 450 000,Ft
88 000,135 000,60 000,25 511,26 390,950 000,15 100,29 000,30 900,1 359 901,90 099,-

A 2009-es év költségvetésének pénzügyi részletezése
Tűzoltó gépjármű
Éves biztosítási díj
Környezetvédelmi díj
Műszak vizsga és felkészítés
Üzemanyag (200km/hónap)
Olajcsere
Évközi karbantartás

Ft
70 000,15 000,100 000,100 000,20 000,50 000,-
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Kismotor fecskendő
Keverék üzemanyag (40 liter)
Arol 2T olaj
Évközi karbantartás

Ft
25 000,5 000,15 000,-

Járulékos költségek
Tűzoltó verseny nevezési díj (2 csapat)
Tiszteletdíj 4 fő részére*
MTSZ tagdíj
Étkezési költség
Posta költség
Utazási költség
Felszerelések karbantartása, pótlása
Szertár felújítás, karbantartás
Tűzvédelmi tanfolyam és vizsga díja
Rendkívüli állapot esetére tartalék
Költségek összesen:

Ft
30 000,40 000,10 000,30 000,30 000,50 000,100 000,230 000,70 000,10 000,1 000 000,-

* Tiszteletdíjra jogosultak:
parancsnok, gazdasági vezető, szertáros, titkár.
19 éve nem került kiosztásra forráshiány miatt!

ha / km

Vonulási / oltott terület nagysága

A költségek a tervezetben csak a legszükségesebb
ráfordításokat tartalmazzák, ezenkívül ettől függ,
hogy egyesületünk részt vehessen a Minisztériumi
pályázatokon, célirányos korszerűsítés elérésében.
Minden Önkormányzati 100.000 Ft támogatás után,
100.000 Ft-ért lehet pályázni, ezért, hogy nagyobb
összegre pályázhassunk kizárólag azt e támogatás
mértéke  határozza meg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hely
Kesztölc-Piliscsév között
Homoki szőlők
Pilis alatti terület
Lencsehegy mellett
Magosi
Kiserdő
Klastrom
Egyéb kis tüzek

Leggyakoribb helyszín
Nyílt terület
Ingatlan
Műszaki mentés/biztosítás
Beavatkozó eszköz
Lapát, lángfogó
Porral oltó készülék
"C" sugár (tcsap függő)
Különleges eseti fajták
Vakriasztás
Siklóernyős mentés/baleset
Helytelen fűtéstechnika

Vonulás
10
7
6
4
3
3
2
2
Vonulás
85,2 %
3,6 %
11,2 %
Gyakoriság
72,4 %
14,2 %
13,4 %
Vonulás
14
6
4

A riasztást követően az egység - átlagosan 5 fő - 17 perc
alatt a káreset helyén megkezdi a káreset felszámolását, mentést.

Augusztustól novemberig tartó vonulások száma
Szükséges táv
(km)
Terület nagysága
(ha)

Márciustól júliusig tartó vonulások száma
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Vonulási
dátum

idő

Kivonuló
létszám (fő)
hely

Terület
nagyság
(ha)

Szükséges
táv
(km)

1.

2008.01.02

16.00

117-es út melett

4

biztosítás

7

2.

2008.01.06

12;30

Községi utak

4

jégmentesítés

10

3.

2008.01.31

17;30

Kétágú-hegy

8

20

15

4.

2008.02.09

11;30

Cseresznyés hát

5

2

17

5.

2008.02.17

12.50

Szőlészet mellett

6

1

18

6.

2008.02.17

15.45

Kesztölc-Piliscsév között

6

30

19

7.

2008.02.24

15.20

Iskola pálya melett

5

0,5

16

8.

2008.02.27

16;30

Pilis alatti terület

8

15

6

9.

2008.03.05

16;45

Cseresznyés hát

5

0,5

10

10.

2008.03.09

14;15

Kesztölc-Piliscsév között

4

1,5

10

11.

2008.03.10

20.00

Homoki szőlők

7

1

10

12.

2008.03.16

20.25

Kesztölc-Piliscsév között

7

1,5

12

13.

2008.03.26

20.15

Cseresznyés hát

6

2

8

14.

2008.03.27

17.00

Kiserdő mellett

5

1

12

15.

2008.03.28

19.40

Iskola pálya mellett

6

0,5

10

16.

2008.03.30

20.15

Homoki szőlők

6

2

17

17.

2008.04.01

12.30

Kesztölc-Piliscsév között

6

0,8

13

18.

2008.04.05

15.15

Magosi

4

3

15

19.

2008.04.08

18.00

Nárasi erdő szemét

5

3,5

20

20.

2008.04.10

17.00

Kétágú-hegy

6

0,5

18

21.

2008.04.24

20.30

Kesztölc-Piliscsév között

4

0,8

19

22.

2008.05.07

14.00

Szuzuki út mellett

3

2

6

23.

2008.05.15

15.45

Homoki szőlők

5

2

18

24.

2008.06.03

16.00

Cseresznyés hát

6

3

14

25.

2008.06.24

19.00

Kesztölc-Piliscsév között

4

1

26

26.

2008.07.25

17.30

Iskola pálya alatt

4

0,5

9

27.

2008.08.20

18.45

Klastrom

4

0,3

16

28.

2008.08.22

19.20

Lencsehegy mellett

4

2,5

14

29.

2008.08.24

16.45

Kesztölc-Piliscsév között

4

3

24

30.

2008.09.05

17.15

Pilis alatti terület

4

6

10

31.

2008.09.06

16.45

Kesztölc-Piliscsév között

4

0,5

17

32.

2008.09.10

19.30

Tavasz utca mögött

5

3

14

33.

2008.09.17

19.45

Magosi

4

1,5

8

34.

2008.09.19

18.00

Kesztölc-Piliscsév között

5

3

8

35.

2008.09.27

20.30

Esztergomi út

6

baleset

6

36.

2008.10.20

15.00

Kesztölc-Piliscsév között

5

1

18

37.

2008.10.25

16.00

Hegy allatti parlag

5

0,5

10

38.

2008.11.02

18.00

Klastrom

4

műsz.j.seg.

6

Átlag: 5 fő

∑ 115,9 ha

∑ 664 km

Tankolás, gépjármű karbantartás, gyakorlat, egyéb
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Fotó: Gaál Lajos

Asztalitenisz házibajnokság

Immár negyedik alkalommal került megrendezésre az
„újkori” asztalitenisz bajnokság Kesztölcön.
Az újkori jelzőt nem véletlenül használom, mivel pár
évtizeddel ezelőtt komoly asztalitenisz élet folyt, de
sajnos az élet közbeszólt és a tagok elfoglaltsága,
valamint a lelkes utánpótlás hiánya miatt megszakadt.
2006-ban az egykori „Nagy csapat” meghatározó tagja
Kara Lajos bácsi kezdeményezésére újra elindult a
ping-pong szeretők közreműködésével a kesztölci
asztalitenisz bajnokság és az óta minden évben
megrendezésre kerül.
A sikeres megrendezéshez nagymértékben hozzájárult
a Művelődési Ház (korszerű asztal, hálók és labdavásárlás, valamint a helyiség biztosításával), valamint a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (a díjak és oklevelek biztosításával).
A résztvevők korosztálya szerencsére elég széleskörű
(12-62 évig), ami reményt ad, hogy pár év múlva
Kesztölc újra megjelenik az országos bajnokságban
indulók listáján.
Az újabb „szárnypróbálgatásokat” bizonyítja a
bajnokságokban játszó csapatokkal (Pilismarót,
Máriahalom, és az idén Leányvár következik) odavissza alapon rendezett megmérettetések. Ezek a
találkozók jó hangulatú és színvonalas összecsapásokat hoztak, melyek baráti beszélgetésekkel zárultak.
Igaz, az eredmények egyelőre az „amatőr” tudásnak
megfelelő szintet tükrözték, de folyamatos a javulás.
A 2009-es bajnokság már a férfiaknál 3 korcsoportban
és női kategóriában került megrendezésre. A számos

izgalmat hozó összecsapásokat sokan szurkolták végig.
A bajnokság már negyedszer bizonyította azt, hogy
lehet az ifjúságra építeni a jövőjét, ennek a télen-nyáron
űzhető sportnak. A 18 év alatti korosztályos játékosok
fegyelmezetten és lelkesen jártak az edzésekre, a
versenyen pedig a Fairplay szabályai szerint (fiatalabb
játékosok tanítása, egymás elleni játék során a korrekt
magatartás) viselkedtek.
Az idei bajnokság színvonalát és a játéktudásban
bekövetkezett javulást az is bizonyítja, hogy a felnőtt
korcsoportban az első négy helyezett között, csak a
nyert szettek összesítése és az egymás elleni eredmények döntöttek.
A záróünnepség megszervezésében a Kultúrház és a
Kesztölci Szlovák Önkormányzat segített. A díjkiosztót megtisztelte jelenlétével Gaál Lajos  polgármester,
valamint Gaálné Kara Valéria Kesztölci Szlovák
Önkormányzat elnöke.
A jó hangulatú záróünnepségen a résztvevők felidézték
a nagyobb csaták egyes pillanatait és a felállított
asztalon lehetőség nyílt kihívni a győzteseket még egy
baráti összecsapásra.
A bajnokság vége után a Művelődési Ház   továbbra
is biztosítja az edzési lehetőségeket, amiért azért is
köszönet illeti, mivel tudjuk, hogy a költségvetése
(fűtés, világítás, felügyelet) elég szűkös.
A résztvevők azzal búcsúztak, hogy jövőre ugyanitt, és
a győztesek nem pihenhetnek a megszerzett babérjaikon, mert újabb trónkövetelők fognak megjelenni a
2010-es bajnokságban.

Gaál Anna

(Gaál Péter - Halmi Tünde)

Ott Kornél

(Ott Kornél - Kánya Alexandra)

Radovics Levente

(Radovics Gergő - Pechó Beáta)

Fotók: Gaál Lajos

▪ Újszülötteink ▪

Micskei Luca

(Micskei Zsolt - Janota Erika)

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

Varga Kevin Róbert

(Varga Róbert - Koselák Erika)

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

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!

Sőrés Botond

(Sőrés Tamás - Málnai Szilvia)

E-mail:

2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.
Tel.: 33/501-530  Fax: 33/501-540
info@sporiprintv.hu  Web: www.sporiprintv.hu

