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Kesztölc Község Önkormányzatának és Szlovák Önkormányzatának lapja
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„ Ha a az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.  Tisztálkodjál belülről és kívülről.  Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és 
feladata.  Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel.  Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi 

vad örömmel ünnepeltek!  Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”  
 (Márai Sándor)

Príjemné vianocné sviatky a vel'a úspechov v novom roku vám praje!

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket,
egészségben, szerencsében gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

III.évfolyam 4.szám
2009.december
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▪ Október 3-án Búcs  község rendezte a 2009. évi 
Polgármesterek Kupája  öregfiúk csapatai részére 
kiírt labdarúgó villámtornát. A kesztölci öregfiúk 
csapata a 3. helyen végzett.

▪ Kiléptünk a nyilvános könyvtári hálózatból és 
csatlakoztunk a Mozgókönyvtári Hálózathoz.

▪	 Határidőre	elkészült,	és	beadtuk	az	IKSZ	Tér	pályázat	
második fordulójára az anyagot. 

▪	 Az	 Iskola	 utca	 egyirányúsítása	 megtörtént.	
Fennakadásról, problémáról nincs tudomásom.

▪ A falusi iskolák pénzügyi helyzetének bemutatására 
az	 ATV	 a	 Kincses	 József	 Általános	 Iskolát	 
választotta.  Forgattak az iskolában, beszélgettek 
az	 igazgatónővel	 és	 a	 hivatalban	 is	 volt	 egy	 rövid	
beszélgetés. 

▪ Leányvár, Piliscsév és Kesztölc polgármesterei  
közösen	tárgyaltunk	a	Saubermacher	ügyvezetőjével	
a felszólításokkal kapcsolatban (kukák cseréje).  
Sajnos,	a	lakossági	szerződés	3.	pontja	egyértelműen	
rendelkezik.	 A	 lakosság	 meghatározott	 méretű	
edényzetre	szerződött.

▪	 A	 mezőőr	 és	 a	 közterület-felügyelő	 	 megkezdte	
munkáját.	Elérhetőségük	szerepel	a	Képújságban.

▪ Október 22-én este két kiskorú gyermek a Szabadság 
téren	lévő	zászlórúdon	hintázva	kitörte	a	zászlótartót.	
Szerencsére személyi sérülés nem történt. Az eset 
után azonnal felkerestem az érintett családokat és 
tájékoztattam	a	szülőket	az	esetről,	s	közöltem	velük,	
hogy	 a	 következő	 esetben	 kártérítési	 követelést	
nyújtunk	be.	Az	esetről	tájékoztattam	a	családsegítő	
szolgálatot. 

▪ Rendben lezajlott az okt.23-i  fáklyás felvonulás, 
megemlékezés és koszorúzás. 

▪	 A	 települési	 és	 szlovák	 önkormányzat	 képviselő-
testülete nevében köszöntöttük az 50. és 60. házassági 
évfordulójukat	 ünneplő	 párokat,	 és	 köszöntöttük	 az	
újszülötteket is.

▪	 Október	végén	megkezdődött	a	képzés	a	TÖOSZ	és	
a Corvinus Egyetem által szervezett Polgármester 
Akadémián.  A kurzus 2010. július végéig tart, 
minden hónapban az  utolsó péntek és szombat  a 
képzési	 nap.	 Képzés	 záróvizsgával	 fejeződik	 be.	

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
Az elméleti anyagot    egyetemi tanárok, jogászok 
oktatják, a gyakorlati képzéseket 3-4 ciklusban 
sikeresen dolgozó polgármesterek vezetik.  A 
költségeket	 a	 TÖOSZ	 a	 Norvég	 Alap	 pályázatán	
nyert támogatásból finanszírozza. 

▪ Elkészült az útburkolat javítása Klastrompusztán. A 
költségvetésben	előirányzott	összegbe	még	belefért	a	
Major utca végén a burkolat felújítása. 

▪	 December	 31-én	 lejár	 az	 ÉDRV	 Zrt-vel	 kötött	
szerződésünk.	 Törvény	 adta	 lehetőségünkkel	 élve		
újabb	5	 évre	 hosszabbítjuk	 a	meg	 az	 üzemeltetővel	
a	 szerződést.	 A	 régi	 szerződést	 	 kiegészítéssel	 	 a	
decemberi testületi ülésen tárgyalta és fogadta el a 
három	község	képviselő-testülete.

▪	 Több	alkalommal	tárgyaltunk	-a	3	település	Piliscsév,	
Leányvár, Kesztölc- az e-onnal, a karácsonyi 
díszkivilágítás	 ügyében.	 	 Az	 idei	 ádventi	 időszak	
díszvilágítását még a korábbi módon tudjuk 
megoldani,	 de	 a	 2010-es	 évtől	 bonyolultabbá	
és drágábbi válik ez a szolgáltatás is. Az e-on 
elképzelése	 szerint	külön	 szerelőbrigád	 szereli	 fel	 a	
világítótesteket és külön brigád helyezi feszültség 
alá.	(A	jelenlegi	állás	szerint	jövőre	nem	rendelhetjük	
meg ezt a szolgáltatást a helyi vállalkozótól, csak 
az	 	eh-szer	és	az	e-on	 	szerződött	partnereivel	 lehet	
szerződést	kötni.)

▪ Közmeghallgatás rendben lezajlott. A szolgáltatók 
közül a Saubermacher Esztergomi Kirendeltségének  
vezetője	vett	részt,	és	válaszolt	a	lakossági	kérdésekre.

▪	 A	 téli	 időszakra	 készülve	 sikerült	 ismét	 helyi	
vállalkozóval	 szerződést	 kötni	 a	 hókotrásra	 és	 a	
síkosság mentesítésre. A helyi vállalkozó igény 
esetén	azonnal	tud	kezdeni,	és	óradíja	is	kedvezőbb	a	
korábbi szolgáltató ajánlatánál.

▪	 Befejezés	 előtt	 áll	 a	 rendezési	 tervünk	 szakhatósági	
véleményezése.	 Az	 egyetértő	 nyilatkozatok	 mellett	
egy	kiegészítés		és	egy	több	részből	álló	kifogásolás	
érkezett.	A	kifogásokat	a	Kulturális	Örökségvédelmi	
Hivatal	 jelezte,	 szerintük	 műemlékeink	 nem	
megfelelően	 szerepelnek	 az	 anyagban.	A	 Pro	Arch	
Stúdió	 és	 főépítészünk	 felvette	 a	 kapcsolatot	 a	
hivatallal. 
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Kesztölc község 2009. III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Bevételek-kiadások  alakulása
A	bevételek	között	számottevő	elmaradás	az	iparűzési	
adónál	mutatkozik,	vélhetően	a	 tervezett	16	MFt	nem	
fog befolyni. A decemberi feltöltéskor 2 millió forintra 
számítunk. Az elmaradást részben kompenzálja, hogy 
gépjárműadóból,	 talajterhelésből,	 egyéb	 bevételből	
másfél millió forinttal több folyt be szeptember 30-ig a 
tervezettnél, az év végéig valamelyest még növekedhet 
ez a szám. 

Sajnos szintén bevételi elmaradás mutatkozik a 
csatorna kölcsönök terén, a lakosság fegyelmezett 
része már tavaly rendezte a hátralékot, de sajnos még 
így is 4,5 millió forinttal tartoznak a hátralékosok. Ez 
évre 500.000 Ft befolyásával számoltunk 250.000 Ft 
folyt	be.	Valami	megoldást	kellene	találni	a	behajtásra	
vonatkozóan.

A	 térítési	 díjak	 befolyása	 időarányosan	 megfelelő	
százalékot mutat.

A kiadások százalékos mutatói általában megfelelnek 
a	 háromnegyed	 éves	 időszaktól	 elvárható	
felhasználásoknak,	bár	vannak	olyan	jellegű	kiadások,	
melyek egyszer jelentkeznek, így az elemzéskor ezt 
figyelembe	kell	venni.	 Ilyen	 lehet	például	a	 jubileumi	
jutalom kifizetése, vagy az iskolai tankönyvek 
kifizetése.

A szociálpolitikai irányzatoknál a keret már nagyon 
szűkös,	 az	 előirányzott	 segélykeret	 többszörösének	 is	
lenne helye. Sajnos több család is került válsághelyzetbe, 
megsegítésükre akár több tízmillió forint is kellene. 
Ebből	vásárolhatná	meg	az	önkormányzat	a	törlesztést	
már fizetni nem tudók ingatlanjait, hogy szociális 
bérlőként	továbbra	is	benne	lakhassanak,	illetve	kisebb,	
fenntarthatóbb ingatlanra cserélni a nagyobb házakat. 
Ezt sajnos jelenleg nem tudjuk felvállalni.

Közcélú munka
Továbbfolytatódik	 a	 közmunka	 program,	 december	
végéig 5 közmunkást alkalmazunk.

Értékpapírok
A	 háromnegyedév	 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
2008.

dec. 31-i
érték

2009.
szept. 30-i

érték
%

K&H Bank
3 hónapos lekötés 14.145.247 15.177.153 7,29

OTP	Bank
pénzpiaci bef. jegy 10.344.680 10.968.843 6,03

Kesztölc Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója
Változások az állami támogatások szerkezetében

Települési	 önkormányzat	 feladatai,	 Közösségi	
közlekedési	feladatok,	Települési	sportfeladatok,	Helyi	
közművelődési	és	közgyűjteményi	feladatok	jogcímek	
összevonásra	 kerültek,	 új	 megnevezésük:	 Települési	
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és 
kulturális feladatai.

A	 fő	 változás	 mégsem	 a	 megnevezésben	 rejlik,	
hanem sajnos újabb súlyos milliókat vonnak el az 
önkormányzatoktól.

2009. évre a település a fenti jogcímeken 8.355.711 
forintot kapott, míg 2010-ben 5.227.965 forintot 
tudunk ilyen jogcímen bevételezni. A különbség: - 
3.127.746 forint, és nem azért kevesebb, mert csökken 
a	lakosságszám.	2009-ben	2.667,	2010-ben	2685	fővel	
számolhatunk.

A nappali szociális ellátás és a szociális étkeztetés is 
gyökeresen	átalakult.	Igaz,	hogy	ezeket	a	normatívákat	
a	 Dorog	 és	 Térsége	 Szociális	 Alapellátó	 Szolgálat	
igényli,	 de	Kesztölcöt	 is	 érinti,	mert	 a	 fizetendő	 éves	
hozzájárulás ennek függvényében alakul.

A	 nappali	 szociális	 normatíva	 146.200	 Ft/fő	 helyett	
88.580	Ft/fő	lesz,	a	szociális	étkeztetésnél	nem	számít	
a	 szolgáltatást	 igénybe	 vevő	 jövedelme,	 egységesen	
55.362	Ft/év/fő.

Nappali	szociális	ellátás	és	szociális	étkeztetés	együttes	
ellátása	esetén	a	normatíva	143.943	Ft/fő.

Házi segítségnyújtásra 166.088, házi segítségnyújtás és 
szociális étkeztetés együttes biztosítása esetén 221.450 
Ft/fő/év	az	igényelhető	hozzájárulás.
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Az	 ellátottakra	 igénybe	 vehető	 támogatást	 251	
gondozási nappal kell számolni.

Ehhez jön még a 8. számú melléklet szerinti normatív 
kötött hozzájárulás (ennyi pluszt hoz a társulás), mely 
az alábbiak szerint alakul:
	 Szociális	étkeztetés:	6.500	Ft/fő
	 Házi	segítségnyújtás:	60.000	Ft/fő
	 Időskorúak	nappali	szociális	ellátása:	90.000	Ft/fő.

Az	 Idősek	 Klubja	 30	 fővel	 számolva	
30x(88.580+90.000)=5.357.400 Ft/év támogatást 
kaphat 2010-ben a nappali szociális ellátásra, amelyet 
egyébként átkereszteltek otthonközeli ellátásnak.  
2009.	 évre	 27	 főre	 6.406.000	 Ft	 állami	 támogatást	
folyósítottak (társulási kiegészítéssel együtt), a végleges 
elszámolást csak az év végi összesített gondozási naplók 
alapján tudjuk majd elkészíteni.

1	fő	szociális	étkezőre	55.362+6.500	=	61.862	Ft	állami	
támogatás jár. (2009-ben a legalacsonyabb támogatás 
64.000+6.500 Ft, a legmagasabb 91.050+6.500 Ft 
volt!) Az ebéd ára  bruttó 384 Ft, várhatóan 5 %-ot emel 
a Gazdi januártól. 400 Ft/adag 251 nappal számolva 
100.400 Ft, ennyit kell majd az élelmezésért fizetni. 
Ebben nincsenek benne a járulékos kiadások, az 
önköltségszámítást	és	a	térítési	díjat	a	Dorog	és	Térsége	
Szociális Alapellátó Szolgálat egységesíteni kívánja 
valamennyi tagintézmény részére.

Közoktatási alap-hozzájárulás csökkentett fajlagos 
összegét	 2010.	 és	 2011.	 első	 8	 hónapjára	 kell	
alkalmazni. A 2009. évi 2.550.000, illetve 2.540.000 Ft 
helyett 2.350.000 Ft-ra csökkent.  

Nem	magyar	nyelven	folyó	oktatás	43.000	Ft-ról	40.000	
Ft-ra csökken.

Intézményi	 társulás	 óvodájába,	 iskolájába	 járó	
gyermekek támogatása 42.800 Ft-ról 36.300 Ft-ra 
csökkent.	 2010.	 szeptember	 1-jétől	 igényelhető,	 ha	
addig létrejön a társulás. 

Várható	összege	2010.	4	hónapra:
(226x36.300/12)x4= 2.734.600 Ft.

Tagintézményi	támogatásnál	szintén	csökkent	a	fajlagos	
összeg, 72.000 forintról 70.000 forintra. Csak az 
óvodásaink	után	igényelhető,	mert	továbbra	is	feltétel,	
hogy	az	iskola	1-6.	évfolyammal	működjön.

Igényelhető	támogatás	óvodások	után:
(80x70.000/12)x4= 1.866.666 Ft.

Összesítve	2010.	szeptembertől-decemberig		4.601.266	
forintot igényelhet a társulás Kesztölc után.

Kedvezményes, ingyenes étkezéshez 19.000 Ft 
kiegészítő	hozzájárulás	igényelhető	az	5-7.	osztályosok	
étkeztetése után (talán többet esznek?, de nem többet 
mint a 8.!)

A tankönyvtámogatás már évek (tized) óta 10.000 
Ft,	 ebből	 lehetetlen	 ma	 már	 ingyenes	 tankönyvet	
finanszírozni anélkül, hogy az önkormányzatnak ne 
kelljen	külön	a	zsebébe	nyúlnia.	Sok	szülő	a	használt	
könyvet zokon vette.

Az általános tankönyvtámogatás szintén be van 
betonozva,	 1.000	 Ft/fő,	 elvileg	 ennyivel	 olcsóbban	
kellene adni a tankönyvet azoknak, akik fizetnek érte.

Megszűnnek	 illetve	 jelentősen	 csökkenek	 a	
központosított	előirányzatok.

Továbbra	 is	 igényelhetjük	 a	 prémiumévek	 program,	
a	 lakossági	 közműfejlesztés	 program,	 a	 kisebbségi	
önkormányzat	 támogatása,	 nemzetiségi	 kiegészítő	
támogatás,	 esélyegyenlőséget	 szolgáló	 intézkedések	
támogatása, közoktatási intézmények informatikai 
fejlesztésének támogatása, infrastrukturális fejlesztése, 
IPR-ben	 részt	 vevő	 ,pedagógusok	 anyagi	 támogatása,	
osztályfőnöki	feladatot	ellátók	támogatása,	gyermekek	
nyári	 étkezésének	 a	 támogatása	 előirányzatokat,	 de	
lényegesen kisebb mértékben. Például 2009-ben 
közoktatási fejlesztésre 5 000 millió forint volt az 
országos	előirányzat,	a	2010.	évi	terv	1	000	millió	forint.	
Szigorodtak a feltételek is, ha változatlanok maradnak, 
akkor 2010/2011. évi iskolai terv létszámadatok 
eleve	kizárják	a	pályázás	lehetőségét	2011-ben	a	fenti	
előirányzatra	 (	 ha	 még	 lesz	 akkor	 ilyen),	 mert	 150	
tanulólétszám alatt nem nyújtható be pályázat. Ezen 
segíthet a társulás.

A közutak szilárd burkolatának felújítására egyáltalán 
nem szán támogatást 2010-ben a kormány. Két évvel 
ezelőtt	ugyanígy	„tűnt	el”	a	pince-partfal	program	is	a	
költségvetésből,	s	félő	hogy	a	közeljövőben	nem	is	fog	
visszakerülni.

Bérpolitikai intézkedések támogatására külön felmérés 
alapján folyósít a kormány támogatást. Ez azon 
alkalmazottak után jár, akik még kapnak a 13. havi 
illetmények elvonásának a kompenzálására kereset 
kiegészítést. (131.000-149.000 Ft/hó, ennél ne legyen 
több	a	fizetés)	Túl	sok	munkája	nem	lesz	a	kincstárnak	
ezzel,	 mert	 a	 közalkalmazottak,	 köztisztviselők	 
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többsége nem kap már kereset kiegészítést (Kesztölcön 
46	 főből	 19	 kap),	 amely	 akár	 örvendetes	 tényként	 is	
kezelhető,	hiszen	ebből	következően	az	alkalmazottak	
jó része többet keres a minimálbér kétszeresénél.

Családsegítő	 és	 gyermekjóléti	 szolgálatra	 igényelhető	
fajlagos	összeg	változatlan	320	Ft	illetve	1200	Ft/fő.	Ezt	
a	két	feladatot	évek	óta	a	DTKT	látja	el,	a	tervezendő	
díjat csökkenti a kapott állami támogatás.

Egyes jövedelempótló ellátásokra és az önkormányzat 
által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására 
csökkenő	%-ban,	 de	 továbbra	 is	 biztosít	 kormányunk	
forrást az alábbiak szerint:

Közcélú foglalkoztatás keretében kifizetett munkabér 
(minimálbér) és járulékai: 95%

Rendszeres	 szociális	 segély,	 időskorúak	 járadéka,	
adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási 
támogatás,	 előrefizetős	 gáz-	 vagy	 áramfogyasztást	
mérő	készülék	felszerelési	költségei	90%.

Rendelkezésre állási támogatás: 80%

Ápolási	díj	és	az	utána	fizetendő	nyugdíjjárulék	75%,		
az elmúlt évben 90% volt.

Maga	 az	 országos	 előirányzat	 nem	 csökkent	 olyan	
mértékben,	mint	az	átlagos	csökkentés,	tehát	a	jövőben	
is	több	közcélú	foglalkoztatásra	lesz	lehetőségünk.

Változások a szakfeladat rendben

Már az alapító okiratok többszöri módosítása is sugallta, 
hogy	jövőre	teljesen	másképpen	kell	a	költséghelyekben	
gondolkodnunk,	 terveznünk.	 Ez	 egyfelől	 dicséretes	
törekvés, mert jobban néven nevezi az esetlegesen 
felmerülhető	 kiadásokat,	 jobban	 a	 „helyére	 lehet	
tenni	 őket”,	 viszont	még	 jobban	 elaprózza,	még	 több	
szakfeladatot kell használni. Az így nyert információ 
nem biztos, hogy hoz annyi hasznot, mint amennyi 
munkába	kerül	az	előállítása.

Az önkormányzat által használt régi és új szakfeladat 
rendek megtalálhatók az alapító okiratok legújabb 
verziójában, illetve az összes lehetséges szakfeladat 
megtekinthető	 a	 PM	 honlapján	 (jobb	 oldalon,	
segédletek,adatlapok fül).

Változások az adó és járuléktörvényekben

Átkerül	 az	 APEH-hez	 az	 iparűzési	 adó.	 Eddig	 ha	
volt az adószámlán pénz, bármikor hozzáférhettünk, 
jövőre	 az	 APEH	 megelőlegezi	 a	 bevallott	 adót	 az	
önkormányzatoknak,	 és	 az	 esedékesség	 előtti	 napon	
átutalja.	 Így	 tehát	 évente	 vélhetően	 háromszor	 vagy	
négyszer férhetünk a pénzünkhöz. E kellemetlenségért 
viszont kárpótol majd az, hogy nem a mi fejünk fog 
fájni a behajthatatlan tartozások miatt, hanem az 
APEH-é.	A	 legutolsó	 adóelőleg,	 amelyet	még	 a	 helyi	
önkormányzatok adószámlájára fognak a vállalkozások 
befizetni	a	2010.	márciusi	I.	féléves	előleg.

Csökkennek	 a	 munkaadót	 terhelő	 járulékok,	 a	
kormány	 fő	 érve	 és	 válasza	 arra,	 hogy	miért	 csökken	
az önkormányzatok támogatása. Gyors számítás 
végeztünk, nagyságrendben akár 7 millió forinttal 
kevesebb	 lehet	 az	 illetmények	utáni	 járulék,	 de	 ebből	
gyorsan	le	kell	vonni	a	CAFETERIA-t	sújtó	25%	adót,	
ez	1,5	millió	forint	lehet,	így	a	„tiszta	haszon”	már	csak	
5,5 millió forint. Ezzel szemben 10 és 20 millió forint 
közötti elvonásra készülünk a mostani tervezet alapján.

Megszűnik	 a	 tételes	 EHO,	 a	 kedvezményes	
járulékkulcsok az összes jövedelemre kiterjednek, 
nem csak a minimálbér kétszeresét meg nem haladó 
jövedelmekre.

Tehát:	NYB	24%	marad,	EB	4,5	helyett	EB	1,5%,	EB	
pénzbeli	0,5%	marad,	MAJ	3%	helyett	MAJ	1%.	 	Ez	
utóbbi	szép	új	nevet	kapott:	munkaerő-piaci	járulék	lesz	
ezután.

Megszűnik	 a	 kis	 összegű	 kifizetések	 (minimálbér	 
30%-át	 meg	 nem	 haladó	 havi	 kifizetés)	 kedvező	
adózása.

Jelentősen	 változik	 a	 Cafeteria.	 Megszűnik	 az	
adómentesség az étkezési utalvány, az üdülési csekk, az 
iskolarendszerű	átvállalt	képzés	költsége,	iskolakezdési	
támogatás, az önkéntes nyugdíj és egészségpénztári 
befizetések	után.	2010-től	a	kifizetőnek	25%	adót	kell	
utánuk fizetnie. 

A	 többi	 természetbeni	 juttatás	 után	 54%	 adót,	 és	 TB	
járulékot kell fizetni. így drágább, mint az illetmények 
emelése. A munkavállalóknak nyilatkozniuk kell, 
hogy	a	kifizető	által	biztosított	keretösszegen	belül	mit	
kívánnak igénybe venni.
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Megszűnik	a	köztisztviselők	ruházati	költségtérítésének	
adómentessége.

Adómentes viszont a munkáltató által biztosított 
számítógép és internethasználat.

Nagyon	 fontos	 változás,	 hogy	 a	 rehabilitációs	
hozzájárulás az ötszörösére emelkedik !

Ez azon foglalkoztatókat érinti fájdalmasan, ahol 
20	 főnél	 több	 embert	 foglalkoztatnak.	 Eddig	 külön	
foglalkoztatóként tekintettük az intézményeket, így, 
mivel külön-külön egyik létszám sem haladta meg 
a	 20	 főt,	 nem	 fizettünk	 ilyen	 járulékot.	Amennyiben	
létrejönnek a közoktatási társulások, a létszámok meg 
fogják	haladni	a	20	főt.	A	járulék	éves	összege	192.900	
forintról 964.500 forintra emelkedik!!! 

Akkor nem kell fizetni járulékot, ha a foglalkoztatottak 
között	 vannak	 megváltozott	 munkaképességűek	
és	 arányuk	 eléri	 az	 5%	 -ot.	 20	 fő	 esetén	 1	 fővel	 kell	
számolni,	 30	 fő	 esetén	 1,5	 fővel.	 Nem	 tévedés	 a	
törtszám, szerencsére nem félemberek alkalmazásáról 
van	szó,	hanem	akár	részmunkaidővel	is	számolhatunk.	
A	4	órás	foglalkoztatás	számít	0,5	főnek.

A várható jogszabály változások ismeretében Kesztölc 
község	 Önkormányzat	 2010.	 évi	 költségvetési	
koncepciója	a	következő:

Az önkormányzat hatáskörébe
tartozó adók, díjak, térítések

Az önkormányzat a lakosság terheit nem kívánja 
növelni adóemelésekkel, így a kommunális adó mértéke 
továbbra is 5.000 Ft marad ingatlanonként

Az	iparűzési	adó	mértéke	2010-ben	is	2%	marad.
Az önkormányzat ingatlan adót nem kíván 2010-ben 
bevezetni.

Szakfeladat rend változásából eredő feladatok

Az alapító okiratokban feltüntetett új, 2010. 
január	 1-jétől	 hatályos	 szakfeladat	 rend	 szerint	 az	
alkalmazottakat	a	megfelelő	szakfeladatra	kell	átsorolni	
és az adatszolgáltatást a Magyar Államkincstárhoz 
megküldeni. 

Eredeti előirányzatként tervezhető bevételek

▪	 Normatív	állami	támogatások	a	Költségvetési	törvény	 
 3. sz. melléklete szerint
▪ személyi jövedelemadó megosztása a 4. sz. melléklet  
 szerint
▪	 a	központosított	előirányzatok	közül	
 - prémiumévek program
 - bérpolitikai intézkedések támogatása
▪ Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz
▪	 iparűzési	adó
▪	 gépjárműadó
▪ kommunális adó
▪ egyéb bevételek
▪ talajterhelési díj
▪ bírság
▪ pótlék
▪	 üzemeltetésből	származó	bevétel
▪ kamatbevétel
▪ közterület használatból származó bevétel
▪ sírhelymegváltás
▪ terembérlet
▪ földhaszonbér
▪ továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
▪ igazgatási szolgáltatások bevételei
▪	 tankönyv	értékesítéséből	származó	bevétel
▪ étkezési térítési díjak
▪ ÁFA bevétel
▪ pénzmaradvány
▪ értékpapír beváltásából származó bevétel

A várható társulás többletbevétele a társulás 
költségvetésében fog megjelenni.

Alternatívaként	 felmerült,	 hogy	 a	 Napköziotthonos	
Óvodán	 belül	 a	 bölcsődei	 ellátást	 megvalósítva	 több	
állami	 támogatáshoz	 juthatnánk.	Véleményünk	szerint	
a	 meglévő	 létszámmal	 a	 feladat	 megoldható.	 Ezzel	
nem	 csak	 az	 óvoda	 működését	 tennénk	 gazdasági	
szempontból valamivel hatékonyabbá  hanem jogos 
lakossági igényt is kiszolgálnánk.

2010. évi kiadások tervezésével kapcsolatos feladatok

A költségvetés eddig ismert sarokszámaiból következik, 
hogy ismét jó nagyot kell húzni a kiadásokon.

Alapelvként továbbra is szeretnénk megadni az 
alkalmazottaknak azokat a juttatásokat, melyeket 
eddig	is	kaptak.	Jellemzően	ilyen	az	étkezési	utalvány,	
iskolakezdési támogatás. Az erre kirótt 25 %-os adót az 
EHO	megszűnése	kompenzálhatja.
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Illetményemelésre	 –	 a	 kötelező	 átsorolásokon	 kívül	 -	
sajnos, mint ezt az utóbbi néhány évben már megszoktuk 
szintén nem lesz mód, viszont az adósáv felemelésével, 
illetve az adókulcs csökkentésével, az adójóváírás 
kiterjesztésével a legtöbb alkalmazott több pénzt vihet 
haza,	még	 akkor	 is,	 ha	 közben	 „szuperbruttósítják”	 a	
béreket.

A személyi kiadások tervezésénél különös figyelmet 
kell fordítani a túlórák tervezésére. A jelenlegi létszám 
mellett	körültekintő	szervezéssel	elkerülhető	a	legtöbb	
túlóra. Az álláshelyek megtartásához szükség van a 
költségvetés egyensúlyára, ez minden alkalmazott 
hosszú távú érdeke, amely ez esetben ütközik a rövid 
távúval.	A	cél	a	túlóra	kifizetések	jelentős	csökkentése,	
ezért	 az	 intézményvezetőknek	 fokozott	 figyelmet	 kell	
fordítani a túlórák tervezésére és a keret betartására is.

A dologi kiadások lefaragásánál még mindig vannak 
lehetőségek.	 A	 tervezést	 legalul	 kell	 kezdeni,	 olyan	
módon, hogy akár a tisztítószer, akár a nyomtatvány, 
fénymásolópapír, festékpatron stb. éves felhasználást ki 
kell	kalkulálni.	Lehetőség	szerint	nagyobb	mennyiséget	
beszerezni	 kedvező	 áron.	 Fénymásolópapírt	 célszerű	
lenne önkormányzati szinten összevontan beszerezni, 
mert	így	akár	jelentősebb	kedvezményt	is	lehet	kapni.
A jelenlegi papírfogyasztásunk valamelyest még 
nőni	 is	 fog	 a	 jövőben,	mert	 a	 bérjegyzéket	már	 csak	
elektronikus úton fogjuk megkapni, nekünk kell 
kinyomtatni. Így is lehet spórolni, mármint a kincstárnak 
az önkormányzatokon.

Lehetőségek	 vannak	 a	 települési	 hulladékkezelés	
racionalizálásában, a felesleges, vagy legalábbis 
nélkülözhető	 sajtótermékek,	 különböző	 kézikönyvek,	
agyonreklámozott segédletek megvételének a 
mellőzésével,	 melyekkel	 naponta	 bombázzák	 az	
intézményeket a kiadók.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy bár az 
intézményeink épületeinek állagán volna mit javítani, 
de az óvoda, iskola, hivatal eszközfelszerelése, 
bútorzata folyamatosan megújult az utóbbi években, 
jelenleg is közel 2 millió forintot nyertünk óvodai és 
iskolai eszközök beszerzésére, melyet decemberben 
tudunk majd felhasználni. 2-3 évet is át tudunk vészelni 
a	meglévő	tárgyi	eszközökkel,	ezért	a	kis	értékű	tárgyi	
eszközök	beszerzését	mellőzni	kell	2010.	évben.

Fontos viszont, hogy biztosítsunk keretet a 
számítástechnikai eszközök fejlesztésére, illetve az 
elöregedettek cseréjére, hiszen csak papír alapon ma 
már szinte semmit nem tudunk intézni, bár több éves 
tapasztalattal a hátunk mögött elmondhatjuk, hogy a 
papír adminisztráció nem csökkent, csak kiegészült 
mindenféle elektronikus adatszolgáltatással is.

A felhalmozási kiadások tekintetében sok mozgástere 
nincsen az önkormányzatnak, 2010-re fog áthúzódni a 
Klastrom	utca	felújítása,	a	védőnői	rendelő	átköltöztetése	
is	a	következő	évi	költségvetést	terheli.	Az	ezen	felüli	
beruházások megvalósítása csak pályázati források 
bevonásával lehetséges.

Közérdekű	 kötelezettségvállalás	 kidolgozásával	 újabb	
lehetőség	 nyílhat	 valamilyen	 közérdekű	 beruházás	
finanszírozására vállalkozói, illetve lakossági források 
bevonásával.

További	 lehetőségként	 felmerül	 az	 önkormányzati	
telkek	 értékesítése,	 az	 ebből	 származó	 bevételeket	
fejlesztési célokra lehetne fordítani.

A Napköziotthonos Óvoda 2010. évre javasolt térítési díjai

Térítési díjat fizetők

2009. évi
nyersanyag

érték
ÁFA-val (Ft)

50%-os
térítési díj

kedvezmény

2010. évi
nyersanyag

érték
ÁFA-val (Ft)

50%-os
térítési díj

kedvezmény

Tízórai 73,- 37,- 76,- 38,-
Ebéd 200,- 100,- 210,- 105,-
Uszonna 55,- 27,- 58,- 29,-
Összesen: 328,- 164,- 344,- 172,-

Térítési	díj	2009-ben:	315,-	Ft,	50%-os	térítési	díj:	160,-	Ft
Javasolt	térítési	díj	2010-re:	Teljes	térítési	díj:	345,-	Ft,	50%-os	térítési	díj:	170,-	Ft
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Rendelet a családi eseményel lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól
Kesztölc	 község	 Képviselő-testülete	 a	 helyi	
önkormányzatokról	szóló	1990.évi	LXV.	törvény	16.§	
/1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a 
családi események lebonyolításáról és szolgáltatási 
díjairól az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya Kesztölc község közigazgatási 
területén	történő	házasságkötési	eljárás	és	egyéb	családi	
események társadalmi megünneplése kapcsán az e 
rendeletben	megjelölt	szolgáltatásokat	igénybe	vevőkre	
terjed ki.

2.§

A házasságkötésen és egyéb családi esemény 
társadalmi megünneplésén ingyenes alapszolgáltatás az 
anyakönyvvezető	 hivatalos	 közreműködése,	 valamint	
az erre a célra kijelölt hivatalos helyiség igénybevétele.

3.§

(1)	 Az	 anyakönyvvezető	 hivatalos	 helyiségen	 kívül	
történő	 közreműködését	 a	 polgármesteri	 Hivatalban	
indokolással,	írásban,	az	általános	tételű	eljárási	illeték	
lerovásával	egyidejűleg	kell	kérni.

(2) Családi esemény csak az arra méltó, ünnepélyes 
helyszínen,	 külső	 zavaró	 körülmények	 kizárhatósága	
mellett történhet.

(3)	Az	anyakönyv	helyszínre	történő	biztonságos	oda-
és	 visszaszállításáról	 az	 anyakönyvvezetőnek	 kell	
gondoskodnia.

(4) A helyszínen az anyakönyv biztonságáról, továbbá 
a	 szertartás	 megszervezéséről	 és	 lebonyolításáról	 a	
kérelmezőknek	kell	gondoskodniuk.

(5)	 Az	 anyakönyvvezető	 hivatalos	 helyiségén	 kívül	
történő	 közreműködéséért	 a	 szertartást	 megrendelők	
az	 e	 rendelet	 4.§-ban	 meghatározott	 díjat	 kötelesek	
megfizetni	 legkésőbb	 a	 szertartást	 megelőző	 napon	 a	
Polgármesteri Hivatal pénztárába.

(6)	Nem	köteles	díj	megfizetésére	az	a	személy,	akinek	
házasságkötésére rendkívüli körülmény miatt kerül sor 
külső	helyszinen.

(7) A Polgármesteri Hivatal a mindenkor érvényben 
lévő	 pénzkezelési	 szabályzatnak	megfelelően	 számlát	
állít	ki	és	ad	át	a	megrendelő	részére.

4.§

Külső	 helyszínen	 a	 házasságkötés	 és	 egyéb	 családi	
események szolgáltatási díja 40.000,-Ft.  A
tárgyévre vonatkozó díjat évente felül kell vizsgálni.

5.	§

A rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

A Kincses József Általános Iskola étkezési térítési díjainak alakulása

Étkezési térítési díjak 2008. március 1-től Étkezési térítési díjak áremelés után
Tízórai 55 Ft + ÁFA 69 Ft Tízórai 61 Ft + ÁFA 76 Ft
Ebéd 180 Ft + ÁFA 225 Ft Ebéd 198 Ft + ÁFA 248 Ft
Uzsonna 42 Ft + ÁFA 53 Ft Uzsonna 46 Ft +  ÁFA 58 Ft
Összesen 277 Ft + ÁFA 347 Ft Összesen 305 Ft + ÁFA 382 Ft
50% térítés 174 Ft 50% térítés 191 Ft
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A köztisztviselők teljesítmény-értékelésének 2010. évi szempontjai
A	 Képviselő-testület	 év	 végi	 ülése	 elé	 évről	
évre	 előterjesztésre	 kerül	 a	 köztisztviselők	
teljesítményértékelésének szempontrendszere. Ez 
törvényi	kötelezettség,	bár	évek	óta	csekély	 lehetőség	
van	 az	 ez	 alapján	 történő	 differenciált	 illetmény	
megállapításra.  

A	2010.	évre	az	alábbi	szempontok	kitűzését	javaslom:

1.	a	közszolgáltatások	minőségi	színvonalának	emelése;

2. a munkakörhöz kapcsolódó hatályos jogszabályok  
 és szabályzatok folyamatos figyelemmel kísérése,  
 betartása 

3. a munkaköri leírásokba foglaltakon kívüli megbízások  
 maradéktalan elvégzése

4.	a	 hivatali	 ügyintézés	 korszerűsítésével	 összefüggő	 
 igazgatási feladatok végrehajtása

5. a fenti célok elérése érdekében szükséges a  
	 köztisztviselők	 folyamatos	 továbbképzése,	 
 különleges súllyal szerepel a munkaterületen  
 közvetlenül alkalmazható tanulmányok támogatása.

A	 fenti	 célok	 átfogó	 jellegűek,	 azok	 lebontása	 a	
munkaköri leírások alapján történik oly módon, hogy 
közvetlenül	értékelhető	és	számon	kérhető	legyen.
A	 jegyző	 esetében	 a	 polgármester	 határozza	 meg	 a	
közvetlen	számon	kérhető	feladatokat.	

Kesztölc Község Önkormáynzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
▪ 2010.január 27. 18.00
 Polgármesteri Hivatal tanácsterme

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről
 Előadó: Gaál Lajos polgármester 

2.	Költségvetési	rendelet	előkészítése	I.	forduló
 Előadó:   Gaál Lajos polgármester
 Előkészítésért felelős: Gazdálkodási főelőadó  
    Pénzügyi Bizottság Elnöke
    Intézményvezetők
 Megtárgyalja:   valamennyi bizottság

3.	Intézménytársulás,	további	feladatok
 Előadó:  Bognárné  dr. Solymoskövi 
    Veronika jegyző

4.	Vállalkozó	találkozó	előkészítése
 Előadó:  Gaál Lajos polgármester
 Előkészítésért felelős: Gaálné Kara Valéria 
    rendezvényfelelős

5. Egyebek

▪ 2010. február 10. 18.00
 Polgármesteri Hivatal tanácsterme

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről
 Előadó:   Gaál Lajos polgármester

2. Költségvetési rendelet
 Előadó:  Gaál Lajos polgármester
 Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia
 Megtárgyalja:  PÜ Bizottság és
    intézményvezetők 

3. Egyebek

▪ 2010. március 24. 18.00
 Polgármesteri Hivatal tanácsterme

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és	 
	 a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról
 Előadó:   Gaál Lajos polgármester

2. Az egészségügyi ellátás helyzete
 Előadó:   Dr. Kéninger Anna 
    gyermekorvos
    Dr. Bús János háziorvos
    Salánkiné Radovics Mónika 
    Ildikó  védőnő
 Megtárgyalja:  Egészségügyi- Szociális- és 
    Sportbizottság
 Előkészítésért felelős:   Horváth Zoltánné

3. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban:  
 Anyakönyv-vezetés, népesség nyilvántartás    
 Előadó:  Sándorné Farkas Krisztina
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4. A falu szociális helyzete
 Előadó:  Horváth Zoltánné
 Megtárgyalja:  Egészségügyi- Szociális- és 
    Sportbizottság
 Megtárgyalja:  Településfejlesztési és 
    Környezetvédelmi Bizottság

5.	Tájékoztató	az	Önkéntes	Tűzoltó	Egyesület
 2009. évi munkájáról
 Előadó:  Siska Gábor ÖTE pk.

6. Egyebek

▪ 2010. április 28. 18.00
 Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és	
	 a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról
 Előadó:  Gaál Lajos polgármester

2.	A	Dorogi	Kapitányság	tájékoztatója	a	közrendről	és	
 közbiztonságról
 Előadó:  
 Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester

3.	Beszámoló	a	Művelődési	Ház	és	Klub	tevékenységéről
 Előadó:  Gaálné Kara Valéria 

4. A 2009. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása
 Előadó:    Gaál Lajos polgármester
 Előkészítésért felelős:  Kissné Dinnyés Szilvia
 Megtárgyalja:   Pénzügyi Bizottság

5.	Beszámoló	a	Család-	és	gyermekvédelemről
 Előadó:   Dr.Némethy Józsefné
 Előkészítésért felelős:  Gaál Lajos polgármester

6.	Beszámoló	az	Idősek	Klubja	tevékenységéről
 Előadó:   Kara Lajosné
 Előkészítésért felelős:  Gaál Lajos polgármester

7. Rendeletek felülvizsgálata

8. Egyebek

▪ 2010. május 26. 18.00
 Napköziotthonos Óvoda

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és	
	 a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról
 Előadó:  Gaál Lajos polgármester

2.	Tájékoztató	a	Vöröskereszt	munkájáról
 Előadó:  Kispataki Jánosné 
 Előkészítésért felelős: Horváth Zoltánné

3.	Beszámoló	a	Napköziotthonos	Óvoda
	 2009/2010-es	tanévéről
 Előadó:  Feketéné Kain Magdolna  
    óvodavezető

4. Egyebek

▪ 2009. június 30.  18.00
 Kincses József Általános Iskola

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és
	 a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról
 Előadó:   Gaál Lajos polgármester 

2.	Beszámoló	a	Kincses	József	Általános	Iskola	
	 2009/2010-es	tanévéről
 Előadó:  Tordáné Petrik Etelka
    megbízott igazgató
 Előkészítésért felelős: Gaál Lajos polgármester

3. Beszámoló az építésügyi igazgatásról
 Előadó:  Kun János főépítész

4. Egyebek

▪ 2010. július 28. 18.00
 Polgármesteri Hivatal tanácsterme

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és	
	 a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról
 Előadó:   Gaál Lajos polgármester

2.	Tájékoztató	a	Kesztölc	SE	tevékenységéről
 Előadó:  Tóth Zoltán  SE elnök
 Megtárgyalja:   Egészségügyi- Szociális- és 
    Sportbizottság

3. Egyebek

4.	Zárt	ülés	-	Kesztölcért	kitüntetések	nevesítése
 Előadó:  Gaál Lajos polgármester
 Megtárgyalja:  Mindegyik Bizottság
    (Javaslatok írásos indoklással)
 Előkészítésért felelős:  Gaál Lajos polgármester
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▪ 2010. szeptember 15.  18.00
 Községi Klub

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és	
	 a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról
 Előadó:  Gaál Lajos polgármester

2.	Tájékoztató	a	Kesztölci	Szlovák	Önkormányzat	
	 működéséről
 Előadó:   Gaálné Kara Valéria elnök

3.	Beszámoló	az	I.	félévi	gazdálkodásról
 Előadó:   Gaál Lajos polgármester
 Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia
 Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

4. A testület 4 éves munkájának átfogó értékelése
 Előadó:  Gaál Lajos polgármester

5. Egyebek

▪ 2010. október 27. 18.00
 Polgármesteri Hivatal tanácsterme

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és	
	 a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról
  
2. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban: 
 Szabálysértés
 Előadó:  Horváth Zoltánné

3. Beszámoló az adóügyi igazgatásról
 Előadó:  Lukács Istvánné
 Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

4.	Közmeghallgatás	időpontjának	kitűzése

5. Egyebek

▪ 2010. november 24. 18.00
 Polgármesteri Hivatal tanácsterme

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és	
a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról
 
2. A 2011. évi költségvetési koncepció elkészítése 
 Megtárgyalja:  Mindegyik bizottság

3.	Beszámoló	az	I-III.n.évi	gazdálkodásról
 Előkészítésért felel: Kissné Dinnyés Szilvia
 Megtárgyalja:   Pénzügyi Bizottság
4. Adórendelet és díjak felülvizsgálata
 Előkészítésért felelős: Lukács Istvánné
 Megtárgyalja:   Pénzügyi Bizottság

5. Egyebek

▪ 2010. december 8. 18.00
 Polgármesteri Hivatal tanácsterme

1.	Beszámoló	a	két	ülés	közötti	időszak	eseményeiről	és	
	 a	lejárt	határidejű	határozatok	végrehajtásáról.
 
2. Az önkormányzat 2011. évi munkaterve
 Megtárgyalja:  Mindegyik bizottság

3.	A	köztisztviselők	2011.	évi	teljesítmény-értékelésének	
 szempontjai
 Előadó:  Bognárné dr. Solymoskövi 
    Veronika jegyző

4. Egyebek

▪ 2010. december 15. 18.00
 Községi Klub

Ünnepélyes,	kibővített	ülés.

Tájékoztató a Kesztölci Szlovák Önkormányzat tevékenységéről
1995-ben Kesztölcön azért jött létre szlovák kisebbségi 
önkormányzat,	hogy	az	addig	is	jól	működő	nemzetiségi	
csoportoknak	 még	 több	 lehetőségük	 legyen	 a	 Nektv.	
adta	 lehetőségekkel	 élve	 a	 szlovák	 nyelv,	 a	 kultúra,	
a	 hagyományok	 őrzésére,	 ápolására.	 	 Feladata,	 hogy	
szervezze és irányítsa a nemzetiségi programokat, 
kapcsolatot tartson fenn a magyarországi szlováksággal, 
az	 országos	 	 önkormányzattal,	 bővítse	 szlovákiai	
kapcsolatait. 

Az 1995-ben megalakult szlovák önkormányzatnak két 
tagja	már	14	éve	képviselő,	az	elnöki	teendőket	pedig	
11éve ugyanaz a személy látja el, aki jelenleg a megyei 
szlovák	 önkormányzat	 tagja	 is.	 Egyik	 képviselőnk	
jelenleg	az	Országos	Szlovák	Önkormányzat	elnöke,	a	
többi	képviselő	pedig	az	1980-as	évek	óta	vesz	részt	a	
község	hagyományőrző	tevékenységében.	

Munkánkat	 a	 Nektv.	 előírásainak	 megfelelően	 a	
polgármesteri	hivatal	segíti.	A		működéshez	helyiséget,	



KESZTÖLCI HÍRNÖK - III.évfolyam 4.szám - 2009.december12

telefonvonalat	 biztosít;	 a	 postai,	 kézbesítési,	
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó 
költségeket viseli.  
Településünkön	 bejegyzett	 	 szlovák	 kisebbségi	 civil	
szervezet nincs. 

A kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás

Községünk óvodája kisebbségi nevelést folytató 
kétnyelvű	 óvoda,	 amely	 mindkét	 nyelv	 fejlesztését	
szolgálja. Az óvodapedagógusok mindannyian 
rendelkeznek szlovák végzettséggel. Az óvodai élet 
tevékenységi formáiban mindkét nyelv használata 
érvényesül. A két nyelv használatának arányát a nevelési 
programban az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoport 
nyelvismerete határozza meg.

Iskolánkban	 a	 nyelvoktató	 kisebbségi	 oktatás	
a hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás 
formájában valósul meg, amelyben a tanítás nyelve 
a magyar nyelv, a kisebbségi nyelv és irodalom 
tantárgyat	 tanítási	 óra	 keretében	 az	 első	 évfolyamtól	
oktatjuk.	 Három	 nevelő	 szlovák	 spec.	 kollégiumi	
végzettséggel	 egy	 nevelő	 pedig	 spec.	 kollégiumi	 és	
tanári végzettséggel is rendelkezik.

Az	óvodai	nyelvfejlesztés	kiválóan	működik,	az	iskolai	
nyelvtanítás	 sajnos	 sok	 problémával	 jár.	 Idén	 a	 nem	
szakrendszerű	oktatással	kívántuk	orvosolni	a	bajokat.	
Az	ötödik	osztályban	úgy	tűnik	működik	ez	a	forma,	de	
a hatodik osztályban ez a probléma összetettebb, mint 
gondoltuk. 

A kisebbségi önkormányzatra
vonatkozó fontosabb szabályok

A	Nektv.	 biztosítja,	 hogy	 a	 kisebbségi	 önkormányzat		
részt	 vehet	 mások	 –	 jellemzően	 a	 települési	
önkormányzat	 -	 	 kisebbségi	 lakosságot	 érintő	 dönté-
seinek a meghozatalában. E részvételi jogosítványok 
a három formája: az egyetértési, a véleményezési és a 
megkeresési, kezdeményezési jog.

A	 Ktv.	 –	 a	 Nektv-vel	 összhangban	 –	 a	 kisebbségi	
oktatásban	résztvevő	közoktatási	intézményeket	érintő	
legfontosabb kérdésekben való döntést a kisebbségi 
önkormányzat egyetértéséhez köti, vagyis ezen 
intézmények	 létesítéséhez,	 megszűnéséhez,	 fenntartói	
jogának átadásához, költségvetésének elfogadásához és 
módosításához, felvételi körzetének meghatározásához,
tevékenységi körének módosításához, nevének 

megállapításához,	 szervezeti	 és	 működési	 szabály-
zatának jóváhagyásához, a nevelési, illetve 
pedagógiai program jóváhagyásához, végrehajtásának 
értékeléséhez, illetve az intézményben folyó szakmai 
munka értékeléséhez ki kell kérni a kisebbségi 
önkormányzat egyetértését. 

A	 kisebbségi	 intézmények	 vezetőinek	 kinevezésére,	
felmentésére,	 vezetői	 megbízásának	 visszavonására,	
illetve	a	kisebbséghez	tartozó	képzésre	is	kiterjedő	helyi	
önkormányzati döntés meghozatalára is csak a szlovák 
kisebbségi önkormányzat egyetértésével kerülhet sor.

Önkormányzatunk gazdálkodása

Önkormányzatunk	 az	 évi	 571	 000	 Ft	 központi	
működési	 támogatásból,	 a	 feladatalapú	 támogatásra,	
az	 MNEKK-hez,	 az	 Országos	 Önkormányzathoz,	 a	
megyei szlovák önkormányzathoz, a Magyarországi 
Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványhoz, 
valamint a megye kulturális bizottságaihoz benyújtott 
pályázatokon	elnyert	összegekből	gazdálkodik.	Gyakori	
az is, hogy nem maga az önkormányzat a pályázó, 
hanem valamelyik intézmény, de a befolyó összeg  a 
településen	élő	szlovák	kisebbség	javára	fordítódik.

Programjainkat, rendezvényeinket többnyire a települési 
önkormányzattal, az intézményekkel, az egyesületekkel 
közösen szervezzük. 

Január	 31-én	 Sárisápon	 farsangoltunk	 a	megyei	 	 és	 a	
Pilis környéki szlovákokkal. 

Február	24-én	volt	a	„nagybőgő	temetése”	a	művelődési	
házban. A maskarás felvonulást táncmulatság követte.
Pávakörünk	idén	is	előadta	a	Passiót	szlovák	és	magyar	
nyelven a templomban.

Április	5-én	a	virágvasárnapi	készülődésen	közel	120-
an	 vettek	 részt.	 Tavaszváró	 irodalmi	 műsorok,	 pilisi	
népi gyermekjátékok, tojásfestés, korbácsfonás, csuhé-
nyuszik készítése színesítette a programot.

Április	25-én	a	Föld	Napja	alkalmából	a	faluház	udvarát	
takarítottuk.	 Feltérképeztük	 a	 „studenka”	 környékét,	
s amennyiben önkormányzati területen  van , úgy 
szeretnénk	a	jövőben	„örökbe	fogadni”.

Április	 26-án	 a	művelődési	 házban	 a	 szlovák	Vertigo	
Színház	Július	Barč-Ivan	Dvaja	c.	tragédiáját	adta	elő.
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Május	9-én	két	 tánccsoporttal	(28	fővel)	részt	vettünk	
Ácson	a	IX.	Komárom-Esztergom	Megyei	Nemzetiségi	
Gyermekegyüttesek találkozóján.

Május 15-én nagycsoportos óvodásaink Annavölgyön 
léptek	 fel	 a	 Megyei	 Szlovák	 Nemzetiségi	 Óvodai	
Napon.

Május	 16-án	 volt	 a	 Mária-zarándoklat	 a	 „	 v	 hlbokej	
ceste”-ben.

Május	 28-án	 a	 művelődési	 házzal	 közösen	 rendeztük	
meg	a	községi	asztalitenisz	„60.	születésnapját”.

Május 29-én a két önkormányzat az intézményekkel  
közösen rendezte  meg a községi gyermeknapot.

Június	 5-én	 a	 települési	 önkormányzattal	 közösen	
köszöntöttük pedagógusainkat.

Június	 7-én	 a	 hívők	 Budapesten	 szlovák	 nyelvű	
szentmisén vettek részt.

Július	2-5-ig	Kurityánban	vettünk	részt	a	Pávakörrel		a	
Pálos települések 
találkozóján.

Július	3-án	Kesztölccel	ismerkedtek	Földünk	más-	más	
pontján	 élő	 szlovákok.	A	 pávakör	 8	 tagja	 fergeteges	
műsort	adott	a	Borházban.

Július	4-én	községünket	8	fő	képviselte	Dabas-Sáriban	
a	Magyarországi	Szlovákok	Napján.

Az augusztus 19-i ünnepség Kenyérszentelésének 
szervezése volt önkormányzatunk feladata.

Szeptember	 4-én	 a	 Pávakör	 rövid	 műsort	 adott	 a	
Bányász-emlékhelynél tartott megemlékezésen, 
képviselő-testületünk	koszorút	helyezett	el.

Szeptember 5-én  részt vettünk  Szentendrén a 
Szabadtéri	 Néprajzi	 Múzeum	 „Szüreti	 sokadalom”	
rendezvényén.		Önkormányzatunk	képviselői		9	órától	
ételkóstolóval várták a múzeum látogatóit, a Pávakör 
30	 perces	 műsort	 adott	 a	 szabadtéri	 színpadon,	 részt	
vettünk az esti szüreti felvonuláson.

Szeptember 12-én és 13-án tartottuk a szüreti napokat a 
két önkormányzat közös szervezésében.

Szeptember 19-én a Pávakör a leányvári falunapon 
lépett fel.

Október	 1-jén	 az	 időseket	 együtt	 köszöntötte	 a	 két	
önkormányzat	képviselő-testülete	a	művelődési	házban.

Október	23-i	megemlékezés	irodalmi	műsorában	négy	
képviselőnk	 vett	 részt,	 önkormányzatunk	 koszorút	
helyezett el .

Negyedévente	 együtt	 köszönti	 a	két	 önkormányzat	 az	
újszülötteket és az 50. és 60. házassági évfordulójukat 
ünneplő	házaspárokat.

A  2010. évi feladatalapú támogatásra benyújtandó 
pályázatot  elkészítettem.

Író	 –	 olvasó	 találkozó	 volt	 Bárkányi	 Zoltánnal,	 aki	
legújabb könyvét mutatta be.

Az	Adventi	Vasárnapokat	idén	is	megrendeztük.		

Az Adventi Udvar kialakítása, betlehem felállítása 
megtörtént.	 Pedagógusok,	 a	 faluban	 élő	 kézművesek	
várják a vasárnaponként a gyerekeket a játszóházi 
foglalkozásokra.

Az anyukák, nagymamák teasüteménnyel, 
mézeskaláccsal és bejglivel nevezhettek a Karácsony 
édes süteményei versenybe, a családok pedig csak 
természetes anyagok felhasználásával, saját kétkezi 
munkával  készített betlehemmel a Családunk 
betleheme  kiállításra.

A  Mikulás és a Lucák is ellátogattak az Adventi Udvarba. 
A negyedik vasárnap a Pávakör karácsonyi dalokat ad 
elő,	és	közös	éneklésre	invitálja	az	idelátogatókat.

Február	 6-án	 a	 dorogi	 művelődési	 házban	 rendezzük	
meg a pilisi szlovákság  farsangi bálját.
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Szent Kelemen tér rendezése
A	 rendszerváltást	 követően	 elődeink	 megtervezték	
a  Szent Kelemen tér beosztását. Az elmúlt kb. 20 év 
alatt bebizonyosodott, hogy nem életképesek a kis 
üzletek. A terület  meghirdetése sem hozott eredményt, 
most viszont alkalom kínálkozik arra, hogy a korábban 
kialakított álláspontot felülvizsgáljuk, illetve  az 
elhangzott ötletek egységes szerkezetbe foglalva  
meghatározhassuk feladatainkat. 

Mint		a	„Bázis”	vendéglátóipari	egység	új	tulajdonosa	
megkereste önkormányzatunkat a tulajdonába került 
ingatlan más célú hasznosításának javaslatával.

A	rossz	állapotban	lévő	és	a	mai	kor	elvárásainak	illetve	
közegészségügyi	 előírásoknak	 nem	 megfelelő	 orvosi	
rendelő	helyett,	 az	1754/7	és	1754/8	hrsz-ú	 terültekre	
egészségházat építene.

A	beruházás	költségeit	pályázati	pénzből		finanszíroz-
nánk (KDOP-2009-5.2.1/A). A vendéglátóipari egység 
helyére egészségház kerülne, amely magába foglalná a 
felnőtt	orvosi,	gyermekorvosi,		és	fogászati	rendelőket,	
a	védőnői	tanácsadó	helyiségét	és	egy	új	gyógyszertárat.			

A		Csévi	út	felől	kiépített	bejárat,	és	parkosított	parkoló	
kialakítását javasolom. A tervezett Egészségház mögötti 
területen  egy közterületi játszótér és egy grundfoci  
pálya	 kapna	 helyet.	A	 jelenleg	 használt	 „	 búcsú	 tér”	
területe más egyéb közösségi rendezvényekre is, 
szabadon maradna. (A búcsú a Szt Kelemen tér Bázis 
mögötti részét nem vette igénybe).

A	 patak	 partján	 –	 a	 nyárfákat	 kiváltva	 –	 a	 tavasz	
folyamán hársfákat ültetünk. 
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Időpont Rendezvény

Január	22. A	Magyar	kultúra	Napja,	"Lélekvirágok"	kiállítás	megnyitója	(Községi	Klub)

Január	23. Jótékonysági	est	(Művelődési	Ház)

Február 6. Régiós	szlovák	bál	(Dorogi	Művelődési	Ház)

Február 14. Nagybőgő	temetése,	farsangoló	(Művelődési	Ház)

Március 12. Nemzeti	Ünnep	(Szabadság	tér)

Március 28. Virágvasárnapi	passió,	Tavaszi	ébredés	-	húsvéti	készülődés	(Művelődési	Ház)

Április 2. Nagypénteki	passió

Április 17. A Föld napja

Május 1. Kesztölc-Piliscsév közös majálisa (Piliscsév)

Május 15. Mária zarándoklat

Május 24. Az Árpád-kori templom és település emlékére litánaia a keresztnél

Június	4. Pedagógusok	köszöntése	(Művelődési	Ház)

Június	22-26. Tájképfestők	hete	Juhász	Sándorral

Június	28	-	július	3. Tihinhét	Gaálné	Kara	Valériával

Július	1. Köztisztvielők	napja

Július	2. Semmelweis nap

Július	12-16. Nemzetközi	alkotótábor	Nyilas	Tibor	vezetésével	(Művelődési	Ház)

Augusztus 19. Kenyérszentelés, Kesztölcért kitüntetések átadása (Községi Klub udvara)

Szeptember 3. Bányásznapi koszorúzás az Esztergomi úti Bányász emlékhelynél

Szeptember 11-12. Szüreti	Napok

Szeptember 12. Szentmise a Pálos kolostor romjainál

Szeptember 18. Egészségnap

Október 1. Idősek	napja

Október 23. Fáklyás felvonulás

November	12. Szociális	Munkások	Napja

November	21-22. Búcsú

November	28. Adventi	vasárnapok	I.

December 4. Mikulásváró	a	Művelődési	Házban

December 5. Megemlékezés	a	községi	Bányász	emlékműnél,	Adventi	vasárnapok	II.,	Mikulásjárás

December 12. Adventi	vasárnapok	III.

December 13. Lucázás

December 19. Adventi	vasárnapok	IV.

A	községi	rendezvények	szervezője:	Gaálné	Kara	Valéria	művelődési	ház	vezető	(30/5054-594)

Kiemelt rendezvények 2010-ben



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

Szerkesztő:	a	mindenkori	szerkesztő-bizottság

Tördelő-szerkesztő: Szijártó Árpád

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

SPORI PRINT VINCZE NYOMDA

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

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

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

Köszöntjük az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő párokat!

Újszülötteinknek kívánunk erőt, egészséget, sok boldogságot szeretteik körében!

Kara János
&

Kara Mária

Radovics Menyhért
&

Vitek Gizella 

Radovics Ferenc
&

Siska Gizella 50 50 60

Hertlik Laura
(Hertlik Edwárd - Valovics Beáta)

Mládenecz Dorina
(Mládenecz Péter – Szini Tímea)

Tóth Norbert
(Tóth Norbert - Nebehaj Zsuzsanna)


