KESZTÖLCI HÍRNÖK
Kesztölc Község Önkormányzatának és Szlovák Önkormányzatának lapja

III.évfolyam 3.szám
2009.október

Szüreti Napok

2

KESZTÖLCI HÍRNÖK - III.évfolyam 3.szám - 2009.október

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Kurityán község rendezte A pálos kolostorok múltja,
jelene és jövője konferenciát, ahova mi is meghívást
kaptunk. A szervezők ezt a rendezvényüket
összekapcsolták Falunappal, ahol a Pávakörünk
is részt vett, fellépésükkel nagy sikert arattak. A
vendéglátók barlanglátogatást szerveztek Aggtelekre
a kesztölci vendégek (21 fő) számára. Mint kiderült
a pálos múlton kívül még egy kapocs van közöttünk,
Kurityánban is működött szénbánya.

▪ Hagyományos Szent István napi ünnepségünk
rendben lezajlott. Kesztölcért
emlékplakettel
ismertük el Kesztölcért végzett tevékenységét
posztumusz Kara Vilmosnak és a felnőtt színjátszó
csoport vezetőjének Patkóczi Henriettnek.

▪ Elkészült az óvoda játszótere, ami már megfelel az
uniós szabványban foglaltaknak. A játszótér önerős
beruházásból épült. A játszótér építését jelentős
összeggel támogatták Nádasi Mihály és Tóth Péter
vállalkozók. A 2008. évi jótékonysági bál bevételéből
vásárolt két rugós játék is beépítésre került.

▪ Augusztusi rendkívüli testületi ülésén intézményvezetői pályázatokról döntött önkormányzatunk.
Feketéné Kain Magdolna óvodavezető 5 évre
szóló megbízó levelet vehetett át, a Kincses József
Általános igazgatója Tordáné Petrik Etelka 1 évre
szóló megbízatást kapott.

▪ A Leányvárral tervezett intézményfenntartói
társulás ebben az évben nem jött létre. Testületünk
továbbra is a társulás létrehozásán dolgozik. Júliusi
rendkívüli ülésén megbízta jegyzőnket a menetrend
kidolgozásával, a feladatok ütemezésével.

▪ Nagysikerű előadáson mutatta be a Művelődési Ház
gyermekszínjátszó csoportja A dzsungel könyve című
zenés darabot. Betanította Áy Andrea, a Kincses
József Általános Iskola pedagógusa.

▪ A júliusi kezdésre befejeződött az óvoda külső
nyílászáróinak cseréje. A beruházást pályázaton
nyert összegből finanszírozta az önkormányzat.
Ezúton is köszönetet mondok Kara Antal redőnyös
vállalkozónak, aki felajánlotta, hogy minden
csoportszobai ablakra redőnyt adományoz, szerel fel
és szobánként 1-1 szúnyoghálót is.
▪ Augusztus 4-én részleges áramzavart okozott a Szent
Orbán utcában az elektromos vezeték alatti akácnövés.
Kosaras kocsival rendelkező vállalkozóval a
visszavágást megoldottuk, az áramszolgáltatás délre
helyreállt.
▪ A nyári táborok rendben lezajlottak. Jól sikerült
a hagyományos Tinihét , a Tájképfestők hete, a
gyermekszínjátszók tábora a Művelődési Ház
szervezésében, a Garabonciások hete, a Kesztölcért
Egyesület szervezésében. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal - szerveztük meg
Nyilasi Tibor irányításával a Kesztölci Nemzetközi
Alkotótábort. A részvevők Ausztriából, Belgiumból,
Szlovákiából
és Magyarországról érkeztek. A
tábor költségvetését támogatta Esztergom Város
Önkormányzata.

▪ Első alkalommal osztottuk ki a „Jó tanuló, jó sportoló
Kesztölc, 2009.” címet Makovics Eszternek és
Makovics Roxánának.

▪ Az idei évtől községünk is csatlakozott a Dorogi
Szénmedence Központi Bányásznapi ünnepségeihez.
A koszorúzási ünnepséget és az azt követő
beszélgetést a Kesztölci Bányász Hagyományőrző
Körrel szerveztük az Esztergomi úti emlékhelynél.
▪ Szeptember 5-ére kaptam meghívást a szentendrei
Skanzenbe, ahol bemutatkozott a helyi Szlovák
Önkormányzat és a Pávakör. A nemzetiségek
bemutatkozóján a magyarországi szlovákságot
képviselték szüreti szokások felelevenítésével,
nemzetiségi ételeik kínálásával. A mintegy 700
adagos kóstolót a Pávakör tagjai és a Szlovák
Önkormányzat aktivistái készítették. Köszönet a
közreműködőknek!
▪ Támogatásra érdemesnek ítélte TEÚT pályázatunkat
a bíráló bizottság. A Klastrom utca (640 m) felújítása
~22,4 MFt kerül, s ennek 50%-át pályázati pénzből
fedezzük. Várható szerződéskötés október második
fele.
▪ Kőbányabejáráson vettünk részt Kun János főépítész
úrral. A bejárást a Veszprémi Bányakapitányság
rendelte el önkormányzatunk kezdeményezésére.
Az eredményt tartalmazó jegyzőkönyvet és térképet
megküldik a hivatalnak.
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▪ Hagyományos Kesztölci Szüreti Napok rendezvény
az ide évben pénteken este kezdődött . a Művelődési
Ház felnőtt színjátszói a Tűvétevők című darabot
mutatták be nagy sikerrel. Szombaton a program
szőlőszenteléssel kezdődött a Szent Orbán szobornál,
és a szüreti felvonulással folytatódott. A felvonuláson
5 lovas, két kisvonat, 6 veterán autó és traktor szállította
a résztvevőket. Ennek ellenére így is akadtak olyan
felvonulók akiknek már nem jutott ülőhely. A jó
hangulatú kínálások feledtették velük a fáradtságot.
Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik
közreműködésükkel, részvételükkel, fellépésükkel
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Az idei
évben saját csoportjaink és a felsőkirályi Népdalkör
mutatkoztak be a színpadon, majd hagyományos
utcabállal zárult a második nap. Esztergom Város
Önkormányzata Szolidaritási alapból támogatta a
Szlovákiából érkezett vendégek ellátását.
▪ Vasárnap délelőtt a „Hungaroring kerékpáros
és futóversennyel” kezdődött a program, majd
gyermekfoglalkozások várták a kicsiket, melyeket
intézményeink pedagógusai vezettek. A színpadon
a helyi táncosok bemutatkozása után DUDÓ
BOHÓC-nak örülhettek a gyerekek, ugrálhatták az
ugráló várban. A programot a piliscsévi tánccsoport
bemutatója zárta.
▪ Rendben lezajlott a hagyományos őszi Egészségnap.
A lakosság körében egyre népszerűbb, egyre többen
veszik igénybe a vizsgálatokat. A vizsgálatok
statisztikája: traumatológia, sebészet: 35 fő; bőrgyógyászat: 25 fő; szemészet: 22 fő; nőgyógyászat:
33 fő; vérnyomás, vércukor, koleszterin szűrés,
diétás tanácsadás: 57 fő; masszázs: 10 fő; prosztata vizsgálat: 16 fő; ultrahang 11 fő; HPV védőoltás: 9 fő. Köszönet a szervezésért és lebonyolításáért
az egészségügyi és sportbizottságnak.
▪ Bensőséges ünnepség kertében köszöntöttük Tarnóczi
Ferenc plébános urat 80. születésnapja alkalmából.
▪ A Művelődési Ház adott otthont a hagyományos
Idősek Napja köszöntőnknek. A két önkormányzat
szervezésében köszöntöttük és láttuk vendégül a
70. életévüket betöltött lakóinkat. Köszöntöttük
községünk két legidősebb lakóját, a hölgyek esetében
Hegyvári Istvánné Sztáza nénit aki a 95. életévét tölti
be februárban és Mihalik Sándor bácsit, aki áprilisban
lesz 90 éves. Az óvodások és iskolások műsorát a
Pávakör zárta vidám hangulatú szlovák és magyar
dalcsokorral. Az est további részében a Szász család
szórakoztatta a megjelenteket.
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▪ Az elmúlt években egyre nagyobb gondot jelent
községünk külterületének védelme. Engedély
nélküli fakivágások, illegális hulladék lerakatok,
zártkerti konyhakertek terményeinek eltulajdonítása.
Sajnos a régi modell már nem működik. Egyes
emberek gátlástalanul aratják le mások munkájának
eredményét. Saját portájukon keletkezet kommunális,
építési törmeléket a község határában rakják le, sok
esetben magántulajdonban lévő erdőkben. Az erdő
tulajdonosa kapja az erdőfelügyelettől a büntetést
a fakivágások miatt, holott a fát nem ő vágta
ki. Sorolhatnám még az okokat, melyek alapján
úgy döntöttünk, hogy október 1-jétől mezőőrt
alkalmazunk. A mezőőr Molnár István, elérhetősége:
06-30/298-4021. Ezúton is kérem a Tisztelt
Lakosságot, aki valami rendellenességet tapasztal a
határban, értesítse a mezőőrt.
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Kesztölc község 2009. I. féléves pénzügyi beszámolója
Közcélú munka
2009. június 30-án 8 közmunkást alkalmazunk. A
foglalkoztatásuk szeptember 30-ig tart, illetve 1 fő
augusztus végéig, 1 fő október 31-ig dolgozik. A
szociális feladatok kiegészítő támogatására eddig 3
407 000 Ft folyt be, ebből a keretből finanszírozzuk
a munkabérüket és a közterheket, az önkormányzat 5
% saját erőt biztosít a foglalkoztatásukhoz. A kiadások
megtérítése havonta benyújtott igénylések alapján
utólag történik, tehát az önkormányzatnak 1 havi
bérüket kell megelőlegezni. Ennek a keretnek a terhére
történik a központilag finanszírozott segélyek kifizetése
is (ápolási díj, lakásfenntartási támogatás stb.) szintén
utófinanszírozással.
Pályázati pénzek befolyása
Vendel szobor felújítása 1.200.000 Ft, Szüreti napokra
182.857 Ft, Nemzetközi Alkotótelepre 122.857 Ft,
óvodai ablakok cseréjére 3.140.000 Ft, HEFOP pályázat
elszámolása 492.243 Ft, Esztergomi u. pince vis maior
támogatása 1.622.000 Ft. Ez utóbbi kettő a tervezettnél
kevesebb, HEFOP-ra 700.000 Ft-ot terveztünk, sajnos
nem sikerült minden tételt lehívnunk. Vis maior
támogatási igényünk 2.483.000 Ft volt, de a Regionális
Fejlesztési Tanács csak a fenti összeget biztosította,
így a beruházásból 861.000 forintot a tartalék terhére
kellett elszámolni.
Közoktatási normatívák
Júniusban már a tényleges közoktatási létszámok
ismeretében tudjuk, hogy szeptembertől kevesebb
tanuló fog az iskolába járni a tervezettnél, ezért 8 fővel
csökkentenünk kell az igénylésünket, ez számszerűsítve
540.000 forint mínuszt jelent a bevételi oldalon. A
beíratott óvodások száma a tervezettnél 5 fővel több, de
az óvatosság elvétől vezérelve majd a zárszámadáskor
érvényesítjük az esetleges pótigényt.

Óvodai csoportok
Kiscsoport I.
Kiscsoport II.
Középső csoport
Nagycsoport
Összesen:

2008/2009
9
21
21
19
70 fő

2009/2010
11
27
23
18
79 fő

Iskolai osztályok
Évfolyam 1.
Évfolyam 2.
Évfolyam 3.
Évfolyam 4.
Évfolyam 5.
Évfolyam 6.
Évfolyam 7.
Évfolyam 8.
Összesen:

2008/2009
23
21
25
22
20
18
24
17
170 fő

2009/2010
19
21
20
22
18
18
17
24
159 fő

Visszafizetések a központi költségvetésbe
A Magyar Államkincstár a 2007.évi beszámoló
felülvizsgálata során megállapította, hogy az SNI
tanulók után jogtalanul igénybe vett állami támogatás
történt, mert az iskola alapító okiratában nem került
a feladatellátás a törvény betűje szerint szó szerint
átvezetve, így bár a feladatot elláttuk, mégsem voltunk
jogosultak a támogatásra. Az alapító okirat javítása
2008. júliusában megtörtént, 2008. őszétől vehetjük
igénybe jogszerűen az SNI támogatást. Az alapító
okiratok tartalmi és formai követelményei megnőttek
a 2008. évi CV. törvény - A költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról – hatályba lépése
óta még szigorúbban vizsgálja a MÁK a normatíva
igénylések és az alapító okiratok összhangját.
Fentiek miatt 2007. évre 314.289 forintot, 2008. évre
187.317 forintot utaltunk vissza a kincstári számlára.
Ezt a két tételt már tervezéskor is figyelembe vettük,
viszont a 2008. évi normatíva elszámolásakor, amelyet
már a tényleges létszámadatok ismeretében végeztünk,
még 247.255 forintot kellett visszautalni, melynek
előirányzatával a 2009. évi költségvetést módosítani
kell.

Nyitó létszámadatok 2003-2010.
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Szociális normatíva
A 2009. évi költségvetésbe a nappali szociális ellátásra
4.386.000 forint normatív állami támogatást terveztünk,
de párhuzamosan a kiadásba is helyeztük egyéb
befizetési kötelezettség jogcímen. Ez egy technikai
tétel, mert a 2009. évi normatíva igénylés időpontjában
még nem dőlt el végérvényesen, hogy társulnak-e
a térség intézményei, de a költségvetés tervezésekor
már tudtuk, hogy a támogatást a jövőben Dorog fogja
igényelni. Az előirányzatot viszont a MÁK-nál csak
áprilisban lehet lemondani, átfutási ideje 2 hónap,
betervezni a költségvetésbe a kincstárral történő
adategyezőség miatt szükséges.
A nappali szociális ellátást biztosító Idősek Klubja
költségvetését szintén módosítani kell, mert a működési
kiadásokra Kesztölcön már nem terveztünk 2009-re,
viszont vannak olyan 2008. decemberétől áthúzódó
tételek, amelyek még a kesztölci költségvetést terhelik,
ezért a társulási hozzájárulást csökkentve biztosítunk
forrást. Az esetleges közoktatási társulásoknál a
jövőben ezt a gyakorlati tapasztalatot felhasználva már
tudunk tervezni a társulásnak erre a pénzügyileg (is)
átmeneti időszakára.
Iparűzési adóerő
A tervezettnél alacsonyabb az önkormányzat 2009.
évi tényleges iparűzési adóereje a 2008-ra vonatkozó
adóbevallások feldolgozása után, ezért 980.000
forint póttámogatást igényeltünk ezen a jogcímen. A
tényleges iparűzési adóerő majd a december 31-i állapot
lesz, de számottevő változás az év második felére
nem jellemző, az év közben alakuló vagy megszűnő
vállalkozások adóalapja módosítja az adóerő alapot.
Kockázatértékelési szempontból az iparűzési adó a
költségvetés legbizonytalanabb tényezője, sajnos eddig
a tervezettnek csak 34 %-a folyt be, továbbá megnőtt

az előző évi feltöltési kötelezettségből származó
túlfizetést visszaigénylők száma és az igénylés
összege. Eddig 1.104.093 forintot fizettünk vissza,
de további 3.900.000 forintra van igény. Ezeknek a
tételeknek a kiegyensúlyozására nem elég az adóerő
csökkenésből származó bevételi többlet, sem a 2008.
évre visszamenően kapott jövedelemkülönbségek
mérséklése jogcímen befolyt 870.000 forint támogatás.
A gazdasági válság hatásával is számolnunk kell,
várhatóan a vállalkozások idei árbevétele kevesebb
lesz az előző éveknél, ezért a tervezettnél kevesebb
adó várható 2009-ben és előreláthatóan 2010-ben is
kevesebbel számolhatunk. Az egyéb folyó kiadások
előirányzatát a fentiek miatt kell módosítani .
Értékpapírok
Az első félév működési és felhalmozási kiadásait
sikerült finanszírozni a befolyt állami támogatásból és a
saját bevételekből, értékpapír beváltásra nem került sor.
A megtakarítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés
K&H Bank
3 hónapos lekötés
OTP Bank
pénzpiaci bef. jegy

2008.
dec. 31-i
érték

2009.
jún. 30-i
érték

%

14.145.247

14.847.335 4,96

10.344.680

10.771.389 4,12

Az OTP pénzpiaci befektetési jegy alacsonyabb
hozamot pordukált, viszont előnye, hogy likvid I.
kategóriába sorolandó, vagyis hozamveszteség nélkül
bármelyik munkanapon hozzáférhető, míg a K&H
Bank betétjének a következő fordulónapja augusztus
25, illetve november 25.

Adóügyi beszámoló
A 2008. évi adóügyi beszámolót követően a Középdunántúli
Regionális
Államigazgatási
Hivatal
Tatabányai Kirendeltsége ellenőrzést tartott adóhatóságunknál. Az ellenőrzés kiterjedt az összes
adónemre. Vizsgálták a nyilvántartást, a bevallásokat,
a határozatokat, a személyi és tárgyi feltételeket, a
behajtásokat, az ügyfélkapcsolatot, stb. Semmiféle
törvénytelenséget nem találtak.
2009. májusában az Esztergomi Városi Ügyészség
vizsgálta az adók módjára behajtandó tartozások
miatt folytatott végrehajtási eljárások törvényességét.
Megállapításuk szerint, a vizsgált 38 ügyben általában

az
időszerűség
követelményének
megfelelően
intézkedtünk a felhívás, illetve az idézés felől. A
rendőrhatóságtól behajtásra átadott tételek száma
megduplázódott, de növekedést mutat az egyéb
megkeresés is.
A helyi adókhoz kapcsolódó ügyeink számát
nagyban meghatározza, hogy történt-e adóemelés
az önkormányzat helyi rendeletében. 2009-ben nem
emelkedtek az adómértékek, nem került bevezetésre új
adónem, így a magánszemélyek kommunális adójában,
és a gépjárműadóban csak tulajdonosváltozások esetében kellett határozatot hozni.
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Gépjárműadó
2008 évben 439 db határozatot hoztunk, 2009 első
félévében 307 db-ot. Kifogást írásban eddig senki
nem emelt. A szóbeli észrevételek oka: a hatósági
adatszolgáltatás lemaradása, ill. helyenkénti pontatlansága. Tulajdonosváltozás esetén, az eladó
bejelentésével nem köteles ugyan felkeresni az
Okmányirodát, de viszont ha a vevő nem jelenti be
az adásvételt, akkor az átírás elmarad, és továbbra
is az eladót adóztatjuk. A gépjárművel előforduló
szabálytalanság esetén a hatóságok is a régi tulajdonost
keresik. A 203/2008. (VIII.14.) sz. Kormányrendelet
a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű
járművek után megfizetett gépjárműadóból ígért 35 %
kedvezményt. A kérelemhez bevallási nyomtatványt
rendszeresítettünk, az igényeket begyűjtöttük. Sajnos, a
rendeletet visszavonták, a kedvezmény nem jár.
Helyi iparűzési adó
Az adótételek száma az előző évi 193-ről idén 197-re
nőtt.
Az egyéni vállalkozások közül 11 db szűnt meg és 3 db
jelent meg. A gazdasági társaságok közül 6 db szűnt meg
és 18 db alakult. Az újak többsége telephelyet létesített
Kesztölcön, így az iparűzési adó több önkormányzat
között oszlik meg.
A Lencsehegyi Szénbánya Kft. 2009. 05. 04-vel fejezte
be tevékenységét, és adta be záróbevallását.
Kifogást, fellebbezést senki nem nyújtott be.
Önkormányzatunknál is megfigyelhető az az országos
szinten tapasztalható jelenség, hogy a vállalkozások, az
illetékköteles fellebbezés helyett, inkább önellenőrzést
nyújtanak be.

Magánszemélyek kommunális adója
Az adófelderítés folyamatos. Munkánkat nagy
mértékben segíti a TAKARNET földhivatali internetes
adatátviteli hálózat. Ezen keresztül betekinthetünk
az ingatlanok tulajdoni lapjaiba, követni tudjuk a
tulajdonváltozásokat. A hagyatéki eljárásokhoz nem
alkalmazható, mivel a névre való kereséshez nincs
jogosultságunk. 2009. első félévében 40 határozatot
hoztunk. Kifogás, fellebbezés ennél az adónemnél sem
volt.
Az adómérték az adó bevezetése óta nem változott:
5000,-Ft/ingatlan. A helyi adókról szóló törvény által
megengedett felső határ adótárgyanként 15.559,- Ft.
Adómentesség helyi rendeletben nem került
megállapításra.
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
A beszámolási időszakban az adóalanyok száma nem
változott. Határozatot nem bocsátunk ki.
Luxusadó
2008. novemberében az Alkotmánybíróság a
444/B/2006. számú határozatával hatályon kívül
helyezte a luxusadó intézményét. Önkormányzatunk
területén nem volt adóztatható ingatlan, mivel egyetlen
lakóépület sem éri el a 100 MFt tisztított forgalmi
értéket.
Talajterhelési díj
A talajterhelési díj befizetésének a szabályai az előző
időszakhoz képest nem változtak.
2008. évre a 360,- Ft/m3 díjmérték 90%-át kellett
befizetni, a tavalyi év 75%-ával szemben. A 2009. évre
a számított összeg 100%-át kell befizetni.

Az adóerő-képesség számításának a módja még mindig
nem változott.

2009 márciusában 116 db bevallást számoltunk és
postáztunk ki. Határozatot nem hoztunk.

A helyi iparűzési adó szabályozásához kapcsolódóan
a legnagyobb port az adóztatási feladatoknak az
önkormányzatoktól az állami adóhatósághoz való
átcsoportosítása kavarta. A feladatok átadása 2010-ben
még folyamatosan zajlani fog, így 2010. 03. 15.-én kell
utoljára az önkormányzat felé adóelőleget fizetni. A
2009. évről szóló adóbevallást is önkormányzatunkhoz
kell még benyújtani.
Az adózók egy összegben
teljesíthetik adófizetési kötelezettségüket az állami
adóhatóság felé, majd annak felosztását az egyes
önkormányzatok között már az APEH fogja elvégezni
a bevallási adatok alapján. Az átmeneti szabályok
megalkotása még nem zárult le.

Földbérbeadás utáni jövedelem adó
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni
szja szabályai a beszámolási időszakban nem változtak.
Az adó mértéke 25%. 2008. évről nem érkezett bevallás.
Egyéb bevételek
Átengedett egyéb központi adók között tartjuk nyilván
az adók módjára behajtandó szabálysértéseket.
2008-ban 45 szabálysértési, ill. behajtási ügyet zártunk
le. 2009 első félévében 33 lezárt ügyünk volt és 53
ügy van még folyamatban. A folyamatban lévő ügyek
többsége ugyan annak a 3-4 elkövetőnek a személyéhez
köthető.
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Egyéb adóigazgatási feladatok
Adó- és értékbizonyítványt 2008 évben összesen
53 alkalommal, 2009 első félévében 59 alkalommal
állítottunk ki. Adóigazolást évente kb. 5-6 vállalkozás
kér.
Behajtási tevékenység
2009-ben a II. féléves adófizetési határidő lejártát
követően, október hónapban indítjuk a végrehajtási
eljárásokat a két esztergomi önálló bírósági
végrehajtóval kötött megállapodás keretében.
A kimutatott tartozások befizetése érdekében esetenként
több felszólítást küldtünk ki. Helyben szabálysértési
bírság ledolgozására közérdekű munkát nem
minden esetben tudunk felajánlani. A végrehajtás, a
munkabérből, nyugdíjból, ill. bankszámláról letiltás az
eljárás legkritikusabb szakasza. Bejelentett munkahely,
ill. lefoglalható ingó- és ingatlan vagyon hiányában a
behajtás sokszor eredménytelen.
Községünkben is megjelentek a településszintű
lakcímek. Ilyen esetben szinte lehetetlen eredményesen
beidézni az elkövetőt.
A különböző szabálysértési bírságokból behajtott
összeg Önkormányzatunk bevétele.
A beszámolási időszakban többszöri felszólításra
27 adózó rendezte a tartozását, az így befolyt összeg
980.000 Ft, 53 megkeresés eredménytelen maradt.
Munkabérből 6 főnél eszközöltünk letiltást, a befolyt
összeg eddig 290.000 Ft, mivel 2 végrehajtás még nem
zárult le. 3 ügyben eredménytelen volt a munkáltató

Adónem
Magánszemélyek kommunális adója
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Mulasztási bírság
Egyéb bevétel
Talajterhelési díj
Összesen

Kivetések
száma
(db)
1125
197
758
1189
55
19
97

megkeresése, ugyanis időközben megszűnt a munkaviszony. Nem hozott eredményt másik 5 behajtás
sem, mivel 3 fő jövedelme csak a családi pótlék, 2
főnek pedig egyáltalán nincs jövedelme. Nyugdíjból 4
alkalommal indítottunk letiltást 135.000 Ft-ra, ebből 1
fő élt a felszólalás jogával, és inkább csekken fizette be
a tartozását, 16.000 Ft-ot.
Inkasszót 1 tartozásra sikerült benyújtani, a befolyt
összeg 50.000 Ft. A nagy hátralékkal rendelkező
vállalkozások gyakran élnek a számlamegszüntetéssel,
ill. váltással.
A közérdekű munkavégzést a rendőrhatóság, a bíróság,
ill. Hivatalunk szabálysértési hatósága írja elő. Az
elmúlt időszakban 15 fő végzett ilyen munkát, 8 főnek
az ügye folyamatban van.
Mint korábban is, ebben a beszámolási időszakban
is különös figyelmet fordítottunk az adóhátralékok
behajtására. Munkánkat az adózás rendjéről szóló
törvény és a végrehajtásról szóló törvény szabályai
szerint végezzük.
Az idei adóbevételekről szóló kimutatás táblázata a
2009. 09. 10-ig feldolgozott adóbevallásokat, illetve a
2009. 09. 05-ig beérkezett befizetéseket tartalmazza.
A hátralékok rendezése jelenleg is tart, az adózók
jelentős része kivárja a szeptember 15-i fizetési
határidőt. A hajrában százasával érkeznek a befizetések.
Sajnos, a helyi iparűzési adó egyenlegét még mindig
rontja a négy éve megszűnt két helyi vállalkozás
tartozása, melyet nem lehet behajtani, és egyelőre
törölni sem lehet.

2009. évre
terv
(Ft)
5.500.000,16.000.000,9.000.000,400.000,-

400.000,-

2009. évi
előírás
(Ft)
6.236.250,16.823.389,12.415.360,1.829.866,93.400,235.571,804.984,38.438.820,-

Bevételek alakulása 2009.09.05-ig

Befizetés
(Ft)
4.615.600,7.841.714,8.312.883,204.802,51.600,200.571,538.858,21.766.028,-

Fennálló
tartozás
(Ft)
1.620.650,8.981.675,4.102.477,1.625.064,41.800,35.000,266.126,16.672.792,-
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Kesztölc község Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló a 6/2009.(V.27.) rendelettel módosított
4/2009.(II.18.) számú rendeletének módosításáról
1.§
A 3. § a) és b) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
a) kiadási főösszegét 288 037 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 288 037 ezer forintban állapítja
meg.

Ebből:
a) a beruházások előirányzata:
b) a felújítások előirányzata:
c) beruházásba, felújításba besz., ÁFA
d) az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások előirányzata

7 881 eFt
17 084 eFt
4 105 eFt
1 000 eFt

2.§

4. §

Az 5. § a következők szerint módosul: Az önkormányzat
működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

A 7. § (1) bekezdése a következőkre módosul: Az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében a képviselőtestület 7 436 ezer forint tartalék előirányzatot határoz
meg.

Működési kiadások előirányzata össz.:

250 531 eFt

Ebből:
▪ személyi jellegű kiadások:
▪ munkaadókat terhelő járulékok:
▪ dologi és folyó kiadások:
▪ szociálpolitikai juttatások:
▪ egyéb pénzeszköz átadás:

124 561 eFt
37 453 eFt
70 747 eFt
8 517 eFt
9 253 eFt

3. §
A 6. § az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat
felhalmozási kiadási előirányzatát a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:

Ebből:
a) lekötött tartalék felhalmozási kiadásokra
0 eFt
b) lekötött tartalék iparűzési adóerő növ.
2 201 eFt
c) lekötött tartalék közüzemi díjakra
3 000 eFt
d) lekötött tartalék ÁFA emelkedésre
1 000 eFt
e) általános tartalék
1 235 eFt
Záró rendelkezések
5 § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2009. július 1. napjától kell
alkalmazni.

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 30 070 eFt

Beszámoló a szabálysértésekről - 2009.január-augusztus
2009-ben csakúgy mint az előző évben az elkövetett szabálysértések döntő többsége az áruházi
eltulajdonításokból származik, hiszen a 20.000,forint alatti lopás szabálysértésnek minősül, és nem a
rendőrség, hanem a polgármesteri hivatal jár el ezekben
az ügyekben.
A szabálysértések másik nagy csoportja a közoktatási
szabálysértés elkövetése, mely akkor következik be,
ha a tanköteles gyermekek igazolatlanul hiányoznak
az iskolából. Ezt a szabálysértést a gyermekek szülei
követeik el, hiszen a gyermekek ezért még nem
vonhatók felelősségre. Ezt a középfokú tanulmányokat
folytató gyerekek sokszor ki is használják. Mivel a
településről eljárnak, a szülőnek azt mondják, hogy az
iskolában vannak, és csak az iskola értesítésekor derül
ki, hogy a gyermek több esetben hiányzott a tanításról.

A szabálysértések egyre nagyobb részét teszik ki az
illegálisan szemetet lerakók. Itt sokszor tehetetlen
a hatóság, mivel a legtöbb esetben nem derül ki a
szabálysértő kiléte.
Különösen sok a szelektív gyűjtőedények mellé
kihelyezett háztartási szemét. Itt csak akkor tudunk
eljárni, ha a szabálysértő valamilyen módon
beazonosítható. Felmerült annak a lehetősége, hogy
kamerával kéne felszerelni a szelektív gyűjtőszigetet,
hiszen akkor nem lenne lehetőség a szabálysértés
letagadására.
Megkérem a képviselő-testületet, hogy támogassák ezt
a lehetőséget.
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A szabálysértések elkövetőiről hatóságunk akkor
szerez tudomást, ha arról az elkövetés helye szerinti
társhatóság, vagy oktatási intézmény, áruház értesít
minket. Ha a szabálysértés településünkön történik,
az eljárás a hivatal kezdeményezésére is megindítható,
illetve a lakosság is élhet ezzel a lehetőséggel.
2009. január 1-jétől augusztus 31-ig az
szabálysértéseket követték el településünkön.

alábbi

▪ 20.000.-forint alatti áruházi eltulajdonítás: 8 fő
Ebből egy főnek szabálysértési bírság megfizetését
írtuk elő, mivel két éven belül ez már a második ilyen
jellegű szabálysértése volt. Heten figyelmeztetésben
részesültek.
▪ Közoktatási szabálysértés elkövetése miatt 11 esetben
indítottunk eljárást.
Itt nyolc esetben részesültek a
szabálysértést
elkövetett gyermekek szülei figyelmeztetésben.
Három szülő részére pénzbírság került kiszabásra.
Az egyik szülő azért kapott pénzbírságot, mert több
gyermeke nem járt folyamatosan az iskolába. A másik
két bírságnál a szülők az elmúlt két évben már
részesültek figyelmeztetésben.
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Közoktatási
szabálysértést
elkövető
szülők
gyermekeit a gyermekjóléti szolgálat családgondozója
is figyelemmel kíséri. Ha szükséges alapellátásban
gondozza a gyermeket, illetve javasolhatja a gyermek
védelembe vételét is.
▪ Szemetelés, illegális szemétlerakás szabálysértés
vétsége ellen 2 főnél tudtuk megindítani az eljárást.
Sajnos ennél sokkal több az elkövetők száma, de
az illegális szemétlerakás tényét csak nehezen tudjuk
bizonyítani. Mindkét fő részére pénzbírság került
kiszabásra.
▪ Három lakos „veszélyeztetés kutyával” szabálysértést
követte el. Ketten figyelmeztetést kaptak, egy lakos
részére pénzbírság befizetését szabtuk ki, mivel az
elmúlt évben már részesült figyelmeztetésben.
▪ Egyéb jellegű szabálysértés miatt 4 fő részesült
figyelmeztetésben
▪ Ismeretlen tettes ellen két esetben szüntettük meg a
szabálysértési eljárást.
Több esetben történik meg jegyzőkönyv felvétele,
amennyiben a szabálysértésben kesztölci lakos is
érintve van, de az eljárás lefolytatására nem mi
vagyunk illetékesek.

Közterület felügyelő alkalmazása Kesztölc - Piliscsév - Leányvár
Az elmúlt években az országos állapothoz hasonlóan
községünkben is romlott a közbiztonság. 2008-ban
több bűncselekmény történt idős emberek sérelmére.
Rendszeresen ingáztak a faluban különböző házaló
árusok,
illegálisan kitermelt tűzifát árusítók. A
besurranó tolvajok már fényes nappal vittek el egy-egy
portáról hasznosítható anyagokat. Sajnos a rendőrség
nem tud megbirkózni a feladattal. A 3 település KMB-s
rendőre néha csak 1-1 órát tartózkodik településeinken.
Az év elején vetette fel Tóth János leányvári
polgármester, hogy neki van jelöltje, aki vállalná a 3
településen a közterület felügyelői feladatok ellátását.
Amikor konkretizálódni kezdtek a feladatok, az illető
visszalépett. Ekkor megállapodtunk -a 3 polgármester-,
hogy ha valaki talál a feladat ellátására alkalmas
jelentkezőt, jelzi a többieknek.
Ebben az időben keresett meg Molnár János,
Esztergomi úti lakos, hogy szeretné a Polgárőrséget
megalakítani. Mivel állást keresett, s közölte, hogy
biztonsági őr vizsgája van, felajánlottam neki a
közterület felügyelői állás lehetőségét. Testületünk
szándéknyilatkozata alapján jelentkezett tanfolyamra,

amit sikeresen elvégzett. Időközben Piliscsév Község
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy részmunkaidőben
alkalmazza a közterület felügyelőt. A leányvári testület
a napokban dönt a részmunkaidős alkalmazásról.. A
költségek megosztása a foglalkoztatás megoszlásának
megfelelően történik. Munkaidejének beosztása
nem fix időpont, az egyes települések egyeztetnek a
munkavállalóval.
Véleményem szerint a közterület-felügyelő alkalmazása növelné településünkön a közbiztonságot,
visszaszorítaná az idősek sérelmére elkövetett
bűncselekményeket, visszaszorítaná a falopásokat,
hogy csak néhány dolgot említsek.
Felmerülő költsége fedezésére a finanszírozási tervet a
pénzügy kidolgozta.
Kesztölc - Leányvár - Piliscsév testületi döntés alapján
október 15-től Molnár János Kesztölc, Esztergomi úti
lakost közterület felügyelőként alkalmazza.
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Csatlakozás a 2009/2010. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez
2010. évi ösztöndíjkeret megállapítása, a bíráló bizottság kijelölése
2009. szeptember 30-ig csatlakozhatunk a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez a

Az elbírálás helyben történik, de a pályázók bírálati
anyagát továbbítjuk Tatabányára.

2009. II. félévre és 2010. év I. félévre vonatkozóan.
A csatlakozási nyilatkozatot minden évben meg kell
küldenünk az OKM Támogatáskezelő részére.

Azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel
rendelkező fiatalok nyújthatják be a pályázatot, akik
nappali tagozatos felsőfokú tanulmányaikat – beleértve
a mesterképzésben és a felsőfokú szakképzésben
résztvevőket is - már megkezdték – ez az úgynevezett
„A” típusú pályázat - , vagy 2010. évben szándékoznak
megkezdeni – „B” típusú pályázat .

Önkormányzatunk először 2005. évben csatlakozott a
rendszerhez, akkor 250.000 forint kerettel, amely, mint
kiderült igen kevésnek bizonyult. A becsült 5 fő helyett
12 fő adott be pályázatot.

Nem jogosultak ösztöndíjra:

Az ösztöndíj 3 részből áll:
1. települési önkormányzati rész – ez minimum 1.000
forint/hó, több is lehet 5.000 forintnál 2. megyei önkormányzati rész – ezt a kiegészítést csak
a pályázók 20-30 %-a kapja –

▪ katonai vagy rendvédelmi felsőoktatási intézmények
hallgatói
▪ középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevők
▪ doktori képzésben résztvevők

3. intézményi rész – maximum 5.000 forint volt –
A települési önkormányzat által megállapított, és
esetenként a megyei önkormányzat által kiegészített
ösztöndíjrészt az OKMT ugyanannyi, de maximum
5.000 forinttal kiegészíti.
Az ösztöndíjat 10 hónapra kell megállapítani, illetve
végzős hallgatóknál 5 hónapra.
Például: települési önkormányzat által biztosított rész
3.500 Ft, a megyei önkormányzat kiegészíti 1.500
forinttal, így a hallgatónak havi 10.000 forint ösztöndíjat
sikerül biztosítani.
Az ösztöndíjak elbírálásakor a szociális rászorultság
lehet csak szempont, a tanulmányi eredmény nem.

▪ külföldön tanulók
A pályázat kiírásának a határideje: 2009.okt. 1.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2009.okt. 30.
A pályázatok elbírálásának a határideje: 2009. nov. 23.
Beküldési határidő a megyei önkormányzathoz: 2009. dec. 1.
A 2010. évi költségvetés terhére javaslom 500.000 Ft
ösztöndíjkeret megállapítását, ez megfelel a 2008. és
2009. évi keretnek.

Év

Pályázók száma

Önkormányzati
ösztöndíjrész

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

12
11
7
14

250 000,350 000,317 500,477 500,Statisztikai adatok

Megyei
önkormányzat
kiegészítése
40 000,55 000,0,70 000,-

Hallgatói ösztöndíj
összesen
580 000,810 000,635 000,1 095 000,-
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Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása
Kesztölc község Önkormányzata kiírja az „A” és „B”
típusú Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot szociálisan
rászoruló, felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók,
vagy 2010. évben felvételizők részére.

▪ szociális rászorultságot igazoló egyéb irat
		 (például tartós betegségről)
▪ többgyermekes család esetén a nem tanköteles korú
		 testvérek iskolalátogatási igazolása

▪ A pályázatok benyújtásának határideje:
2009. október 30.

A részletes pályázati anyag megtekinthető, pályázati
űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy
letölthető a www.bursa.hu honlapról.

▪ A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal
▪ Csatolandó dokumentumok:
▪ hallgatói jogviszony igazolás eredeti példány!
▪ a család jövedelmét igazoló dokumentumok
		 (például: keresetigazolás, családi pótlék összege,
		 gyermektartásról, és/vagy munkanélküli ellátásról,
		 és/vagy árvaellátásról szóló határozat, nyugdíjas
		 szelvény vagy egyéb, a jövedelmet igazoló irat),

Kérjük, hogy a pályázók az esetleges hiánypótlások
gyors ügyintézése érdekében telefonszámukat írják rá
a pályázati űrlapra.

Iskola utca egyirányúsítása
Testületi ülésünkön többször felmerült, hogy az Iskola
utca a Kincses József Általános Iskolától az Iskola
u. 68. számig balesetveszélyes, a dombon találkozó
gépjárművek nem tudják egymást kerülni.

szélesítése megtörtént. Javasolom, hogy a torlódás és
a balesetek elkerülése érdekében egyirányúsítsuk az
Iskola utcát a Kincses József Általános Iskolától az
Iskola u. elágazásáig.

A kétirányú forgalom különösen aggasztó a tanítás
kezdetekor, amikor gyalogos diákokkal is lehet
találkozni.

Határozati javaslat:
Kesztölc Község Önkormányzata 2009. október
19-től egyirányúsítja az Iskola utcát a Művelődési
Ház bejáratától az Iskola u. elágazásáig. Szept. 30-tól
hirdeti a változást a Képújságban és a jelzett szakaszon
plakátokkal, valamint a tanulókon keresztül tájékoztatja
a szülőket.

Korábban felmerült már az egyirányusítás gondolata.
Akkor úgy döntöttünk, hogy a Művelődési Ház bejáróját
ki kell szélesíteni, megfordulásra, és nyugati irányba
kifordulásra lehetőséget kell biztosítani. A bejárat

Kesztölc Község Önkormányzata és Szlovák Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk a község lakosságát
nemzeti ünnepünk tiszteletére tartandó megemlékezésre.
A megemlékezés csendes, fáklyás felvonulással kezdődik

2009. október 23-án 1800-kor.
A menet a régi buszfordulótól (hársfák) és a Klastrom utca végétől indul a Szabadság térre.

18.30-kor ünnepi műsor és koszorúzás a Szabadság téren.

Kovács Bíborka Dorottya

(Kovács Szabolcs Jenő - Szabó Emőke Olga)

Libor Kitti

(Libor József - Grigor Ágnes)

Törőcsik Zalán

(Törőcsik Zoltán - Verebes Renáta)

Klányi Kristóf & Klányi Jázmin
(Klányi Zoltán - Horváth Edina)

Nagy Ábel

(Nagy Sándor Gabi - Lévai Judit)

Legény Zsombor

(Legény Szabolcs - Polgár Piroska Zita)

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

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!

Dia Jázmin

(Dia Tamás - Kutala Mónika)

E-mail:

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

