KESZTÖLCI HÍRNÖK
Kesztölc Község Önkormányzatának és Szlovák Önkormányzatának lapja

IV.évfolyam 1.szám
2010.május

Virágvasárnapi
készülődés...

2

KESZTÖLCI HÍRNÖK - IV.évfolyam 1.szám - 2010.május

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Az egészségház és a játszótér pályázata beadásra
került.
▪ Részt vettem a Komárom-Esztergom megyei
Nemzetiségek Napján, aminek ez évben Piliscsév
adott otthont.
▪ A hagyományos Adventi vasárnapok rendben
lezajlottak, köszönet a szervezésben és a
lebonyolításban közreműködőknek. A rendezvényen
részt vevő kereskedők és szervezők önkormányzati
ajándékként kapták a 2010. évi Kesztölc naptárt.
▪ A községi Klub udvarán található dekorációs
világítást ismeretlen elkövetők megrongálták,
a hosszabbítókat, fényfüzért és fényvetőket
eltulajdonították. Az okozott kár kb: 8.000 Ft.
▪ Önkormányzatunk nevében vendégül láttam és
köszönetet mondtam a Pávakör és a felnőtt színjátszók
tagjainak, s kértem őket, hogy továbbra legyenek
községünk kulturális életének aktív részesei.
▪ Az MVH munkatársai helyszíni ellenőrzést tartottak
a Művelődési Házban, a beadott IKSZ TÉR
pályázatában leírtakat ellenőrizték.
▪ Január 18-án a hajnali órákban betörés történt a CBA
üzletbe. A betöréssel kapcsolatban az elkövetők a
Községi Klub összes információs kábelét elvágták
▪ Január 29-én hajnali hóesés után a szerződés
értelmében megrendeltem hókotrás kezdését és a
síkosság mentesítést. A síkosság mentesítést a hivatali
autón kívül tehergépkocsival is végeztük. Az időjárás
és útviszonyok változásával az elmúlt 2 hétben több
esetben kértem a fellazult hó, hókása kotrását. Sajnos
a Magyar Közút az első időszakban az autóbuszok
útvonalát nem takarította időben, a kotrás itt is helyi
erővel történt, amit jelezetem a közútkezelőnek.
▪ Február 3-án a templomban részt vettem egy kis
házi ünnepségen, ahol a Szent Kelemen Polgári
Kör kezdeményezésére Meggyes Tamás Esztergom
polgármestere egy erősítő berendezést , 2 hangfalat
és mikrofont adott át Tarnóczi Ferenc főtisztelendő
atyának. Ezt követően a Polgári Kör kötetlen
beszélgetésen fehér asztal mellett látta vendégül a
megjelenteket.
▪ Március 1-jén ÁNTSZ ellenőrzést tartott a védőnői
szolgálatnál.

▪ Ez évben Kesztölc Község rendezte a Pilisi
Régió Szlovák farsangi bálját. A szervezésbe és
előkészítésbe önkormányzatunk is részt vett. A jól
sikerült rendezvény teltházas volt, 350 fő mulatott
hajnalig. Köszönet a Szlovák Önkormányzat
képviselőinek, az iskola és óvoda pedagógusainak, a
Pávakörnek, valamint a Művelődési Ház kézműves
szakköre tagjainak.
▪ Március 3-án jelentette be Karsai László Kosári
u. 6.sz alatti lakos, hogy a hétvégén az ingatlanán
megindult házilag épített támfal. A vis maiorról
azonnal tájékoztattuk az illetékes hatóságokat.
▪ A Művelődési Ház volt üstháza a tél folyamán
többször is beázott. Kozma György egyéni vállalkozó
kijavította a hibát. Köszönet érte.
▪ Március 9-én az ÉDRV Zrt. Dorogon tájékoztatta a
térség polgármestereit a Vízmű tevékenységéről és az
ivóvíz szolgáltatás tapasztalatairól.
▪ Március 10-én helyszínelt a Katasztrófavédelem
Megyei Igazgatósága a Kosári u. 6.sz alatt. A vis
majort jogosnak és megalapozottnak tartották.
▪ Március 11-én felvettem a kapcsolatot a Corvinus
Egyetem Tájépítő Karának vezetőjével, Csemez
Attila professzor úrral, községünk közterületeinek
felújítása, látványtervezése érdekében.
▪ Megkezdődött a községi könyvtár állományának
elektronikus feldolgozása. Ez az első lépés a
mozgókönyvtári hálózatban. A támogatásból 1
db számítógépet és programot vásárolt a térségi
koordinátor. A munka elvégzéséhez a Munkaügyi
Központ adott segítséget, pályakezdő munkanélküli
fiatalok végzik a digitalizálást. Várhatóan 3 hónap
alatt viszik fel a teljes állományt számítógépre.
Sajnos a könyvtár nagyon rossz állapotban van. Több
helyen beázik (átázik a hélyazat) és az oldalfalak is
vizesek, emitt a helyiség nagyon dohos.
▪ Nemzeti ünnepünkön tartott megemlékezést a
hagyományoknak megfelelően a Kincses József
Általános Iskola diákjai és nevelői adták elő. Az
ünnepség technikai lebonyolítását az MH Stúdió
fiataljai végezték. Köszönet a szervezőknek és a
közreműködőknek.
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▪ Március 12-én este a két önkormányzat jó hangulatú
összejövetelen köszönte meg azon önkéntesek
segítségét, akik az év folyamán tevékenyen részt vettek
rendezvényeink szervezésében és lebonyolításában.
▪ Március 16-án a beérkezett észrevételek alapján az
ÁRT módosításán dolgozott a hivatalban Kun János
főépítész úr és a Pro Arch Stúdió munkatársai.
▪ Március 18-án ismételten benyújtottuk a TIOP 1.1.1.7
már nyertes pályázatunkat, amelyben az általános
iskola számítógépes szaktantermének felújítására,
illetve 3 db tantermi csomag megvételére nyertünk
~7,5 MFt-ot.
▪ Március 20-án részt vettem a községi borversenyen,
ahol a kesztölci termelők borait értékelte a zsűri. A
települési önkormányzat különdíját Kara Ferenc,
a szlovák önkormányzat különdíját Kosznovszki
József bora nyerte el. A Polgármester Akadémián
ismerkedtem meg a Bortelepülések Országos
Szövetségének elnök asszonyával, aki meghívta a
résztvevő borosgazdákat egy abasári kirándulásra,
ahol az ottani termelőkkel oszthatják meg
tapasztalataikat.
▪ Lakossági bejelentés alapján a a mezőőr a rendőrséggel
együttműködve 2 alkalommal tetten ért fatolvajokat
községünk külterületén. Mindkét esetben feljelentés
történt.
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▪ Szintén fatolvajokat ért tetten a közterület felügyelő
és a mezőőr közös akciója. Sajnos az elkövetőknek
azonosítás előtt sikerült elmenekülni.
▪ 7 db, a környezetére veszélyes nyárfa és 4 db diófa
kivágását rendeltem meg az esztergomi tűzoltóságnál.
A kivágás megrendelése előtt egyeztettem
Sasvári Zoltán Úrral, a Kesztölcért Egyesület
környezetvédelmi témafelelősével. A bejáráson
megegyeztünk abban, e kivágások elkerülhetetlenek
voltak. A tűzoltók megfelelő technikai felszereléssel
kivonulva a munkát 2 nap alatt elvégezték. A Szent
Kelemen tér nyugati oldalán, a patak parton 18 db
hársfát ültettünk el. A patak környékének rendezése a
tavasz folyamán folytatódik. Az Esztergomi út végén,
az elektromos vezeték alól kivágott diófákat alacsony
növésű díszfákkal pótoljuk.
▪ Március 24-én a Dózsa utcai lakosok bejelentését
vizsgáltuk meg Kun János főépítész úrral. Az út alatt
eltűnő csapadékvíz üregét feltárjuk, tömedékeljük.
Sajnos az utca aszfaltborítására jelenleg nincs keret.
▪ A Dózsa Gy u. Borház felőli zsákutca szakaszon a
lakók kérésére forduló megtervezésével bíztam meg
Kun János főépítészt.

Önkormányzati támogatás a HPV elleni védőoltásra
Az elmúlt évben önkormányzatunk úgy döntött, hogy
támogatja a fiatal lányok HPV elleni védőoltását. A
védőoltás finanszírozását a tavaly elfogadott módon
végezzük (időközben közel 30%-al csökkent az eredeti
vételár 30.000Ft/db-ról 21.000 Ft/db-ra).
A vakcina 3x21.000 Ft-ba kerül, tehát egy 14 éves
korú lány esetében 63.000 Ft.
Az első adag oltóanyagot vásárolja meg a család. A
második adag árának felét vállalja át az önkormányzat,
a harmadik adagot pedig az önkormányzat finanszírozza.
Egy-egy érintett családnál a költségek 50 %-át vállalja
át önkormányzatunk, abban az esetben, ha a család
bizonyította (az első adag megvásárlásával) hogy részt
vállal a költségekből

2010-ben az 1995.06.01-1996.05.30 között született
lányok védőoltását támogatnánk. A statisztikánk
szerint ez 12 főt érintene. 12 x 31.500 = 378.000 Ft
többletkiadást jelentene. Mivel az intézménytársulással
önkormányzatunk plusz bevételhez jut 2010-ben,
a társulásból nyert plusz támogatási összegből
biztosítanánk az anyagi fedezetet. A tavalyi
gyakorlatnak megfelelően az első oltás és tájékoztató
az őszi egészségnap keretein belül lenne.
Természetesen ez egy felajánlott segítség a kesztölci
családoknak, s nem kötelező elfogadni.
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Kesztölc község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
Bevételek
Tankönyv forgalmazás (ÁFA 5%)
Szolgáltatások ellenértéke (közterület, sírhely, hirdetés)
Egyéb sajátos bevétel (biztosítás visszavásárlása)
Bérleti díjak (Búcsú 100, terembérlet 100)
Intézményi ellátás díja (óvoda 3632, iskola 2900)
Továbbszámlázott bevétel

2010. évi terv
950
1 974
1 600
200
6 532
500

Kamatbevétel
Kiszámlázott tev. ÁFA óvoda
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
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
Normativ kötött támogatások
Központosított elői. bérpolitikai intézkedésekre
Központosított elői. TEUT
Központosított ei. kisebbségi önkormányzat
Vis maior támogatás
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
OEP-től átvett műk. célú pénzeszköz (3312+109)
FVM-től átvett támogatás mezei őrszolg.
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
Pénzmaradvány
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(adatok EFt-ban)

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

2008. évi terv
1 000
400
3 852
750
8 343
0

70

150

1 000

2 349

1 295
0
11 938
5 500
16 000
9 000
27 647
61 699
0
600
200
400
121 046
90 508
283
10 236

1 076
0
16 421
4 500
22 000
9 000
24 205
57 376
29 792
400
100
400
147 773
63 309
1 674
6 603

555
2 483
104 065
3 183

555
0
72 141
3 043

3 183
240 232
0
10 300
14 200
500
408
25 408
14 869
14 869
280 509

3 043
239 378
12 000
10 000
13 160
500
4 098
39 758
14 593
14 593
293 729

14 175
5 500
12 500
11 000
29 993
63 120
500
350
500
123 463
72 792
7 606
11 227
561
92 186
3 421
600
4 021
233 845
4 000
11 079
15 701
6 863
37 643
5 388
5 388
276 876
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Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

2010. évi terv
116 878
31 729
50 362

2009. évi terv
122 850
36 913
57 036

2008. évi terv
141 009
42 979
50 674

11 442

9 924

9 902

3 969
6 380
2 099
7 097
650
230 606
13 296
18 422
6 855
38 573

7 249
6 350
2 521
6 152

2 540
936
2 356
5 874

248 995
7 786
11 613
2 880
22 279
1 000
3 000

256 270
5 273
6 593
2 374
14 240

Dologi kiadások ÁFA, kiszámlázott szolg. ÁFA befizetés
Folyó kiadások
Támogatás értékű kiadás kistérségnek
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT. kívüli
Szociálpolitikai juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
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

4 000
7 697
7 697
276 876
(adatok EFt-ban)

IKSZT pályázati támogatás
Kesztölc Község Önkormányzata az IKSZT
kialakítására és működtetésére 52.733.245 Ft pályázati
támogatást nyert.
Ezt az összeget a Művelődési Ház tetőszerkezetének
felújítására, nyílászárók cseréjére, külső és belső
vakolásra, valamint a padlózat felújítására kell fordítani.
Kezdési idő: várhatóan 2010. szeptember 1.
Felújításra fordítható időkeret: 3 év

1 235
9 235
280 509

1 059
2 000
2 000
13 160
5 000
23 219
293 729
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Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg
Megnevezés

2009.

2010.

2011.

I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek

11 938

900

920

Önkormányzat sajátos működési bevétele

121 046

124 000

126 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

104 065

34 900

36 000

3 183

3 200

3 300

14 869

15 000

15 000

Működési célú bevételek összesen

255 101

178 000

181 220

Személyi juttatások

122 850

50 000

51 000

Munkaadókat terhelő járulékok

36 913

13 600

14 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

74 209

36 000

37 000

Működési célú pénzeszközátadás, támogatások

2 521

2 550

2 560

Támogatásértékű működési kiadás

6 350

50 400

52 000

Szociálpolitikai juttatások

6 152

6 200

6 300

Tartalékok

9 235

15 000

15 000

258 230

173 750

177 860

Támogatás értékű működési bevétel
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőkej. bevételei

24 908

Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrűl

500

500

25 408

500

0

8 344

4 750

3 360

22 279

4 750

3 360

Önkormányzat bevételei összesen

280 509

178 500

181 220

Önkormányzat kiadásai összesen

280 509

178 500

181 220

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele
Felhalmozási célú bevételek összesen
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások

13 935

Felhalmozási hitel visszafizetése
Felhalmozási célú kiadások összesen

(adatok EFt-ban)

A 2010. és 2011. éveknél már a közoktatási intézmények társulása figyelembe van véve.
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Kesztölc község szociális helyzete - Horváth Zoltánné beszámolója
Kesztölc állandó lakosainak száma: 2635 fő. A
segélyezettek száma átlagban az állandó lakosok
1-5%-a, az előző évekhez viszonyítva emelkedést
mutat.
Sajnos a 2009-es év a gazdasági válság éve lett, és
ezt már a településünkön is érezni lehetett. Ebben az
évben tapasztaltuk először, hogy azok a lakosok akik
eddig még soha, semmilyen támogatást nem igényeltek,
jelezték, hogy segítségre szorulnak.Ezért az év elején
ugrásszerűen megnőtt az átmeneti segélyt kérők száma.
Ezzel arányosan emelkedett meg a lakásfenntartási
támogatást igénylők száma is.
Egyre több személy került nehéz helyzetbe, mert nem
tudta fizetni a közüzemi számlákat. Itt jelentkezett
egy olyan lehetőség, hogy ha a kérelmező valamilyen
rendszeres támogatást kap az önkormányzattól, abban
az esetben úgynevezett védendő fogyasztói státuszt
kaphatott, mely alapján a szolgáltató nem kapcsolhatta
ki őt a szolgáltatásból.( gázszolgáltató, áramszolgáltató)
Ezzel a lehetőséggel egyre többen élnek.
A szociális támogatások két nagy csoportja, a
rendszeres, és az átmeneti támogatások. A rendszeres
támogatások abban az esetben kerülnek megállapításra,
ha a kérelmező a szociális törvényben előírt
feltételeknek megfelel. Az átmeneti támogatás egyszeri
pénzösszeggel nyújt segítséget a kérelmező részére.
Rendszeres támogatások
▪ Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély
A munkanélküli ellátásból kikerült 55. életévüket
betöltött személyek részére rendszeres szociális
segélyt biztosítunk, ha a családban az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 90%-át.
2009. évben 3 fő igényelte, és kapta meg ezt a
támogatási formát. A segély megállapítása jegyző
hatásköre
▪ Aktív korúak ellátása - Rendelkezésre állási támogatás
A munkanélküli ellátásból kikerült 55 év alatti
személyeknek állapítható meg, akik az önkormányzat
által szervezett közfoglalkoztatásban nekik fel nem
róható okból nem vesznek részt. Ez tulajdonképpen
azt jelenti, hogy ha az önkormányzat nem tud
munkát biztosítani ezeknek a személyeknek,

akkor ezt a rendszeres támogatást kapják. Amikor
munkalehetőség adódik, akkor a támogatás szünetel,
és a kérelmezők közcélú munkásként dolgoznak.
2009-ben 13 fő részére állapítottunk meg ilyen
támogatást. Azok a személyek akik egészségi állapotuk
alapján bevonhatók voltak a közfoglalkoztatásba, a
segély megállapítása után mint közcélú munkások
dolgoztak a településen.
▪ 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 ált. iskola 1-6 tagozatán.
Ezen kívül az iskolás gyermek ingyen kapja meg
a tankönyveket. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek évente két
alkalommal pénzbeni ellátásban részesülnek.
2009-ben 31 család 71 gyermeke részesült ebben a
támogatásban. A megállapítás a jegyző hatásköre
▪ Lakásfenntartási támogatás
Normatív lakásfenntartási támogatásban 31 fő
részesült 2009.-ben.
A támogatott családok
1.605.000.-forint lakásfenntartási támogatást vehettek
fel. Az egyénileg megállapítható összeg családonként
változó. Függ a család egy főre eső jövedelmétől, és
hogy hány fő lakik a családban. Átlagosan 2.500.és 9.500.- forint került megállapításra. Az összeg
10%-a terheli az önkormányzatot, a 90% a központi
költségvetésből visszaigényelhető.
Ez a támogatás nőtt a legjobban a tavalyi évhez
viszonyítva. A megállapítás a bizottság hatásköre
▪ Ápolási díj
Alanyi jogon járó ápolási díj 8 fő részére került
megállapításra. Ebből 1 fő magasabb összegű
ápolási díjban részesült, mivel súlyosan fogyatékos
hozzátartozóját ápolta. Az ápolt az év folyamán
elhunyt.
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Az ápolási díjban részesülők részére 1.898.000.Forint került kifizetésre. Az alanyi jogon járó ápolási
díj 90%-a visszaigényelhető. A megállapítás a jegyző
hatásköre. Méltányos ápolási díj 2009.-ben nem került
megállapításra. Egy fő kérelme elutasításra került.

▪ Közgyógyellátási igazolvány
A közgyógyellátási igazolványt három módon adhat
ki a jegyző:
1. 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, ..) 36 fő
kapja.
Az alanyi jogon kiállított igazolványok két évre
kerülnek megállapításra.
2. 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.
4 fő kapja, és egy évre állapítható meg.
3. 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) 7 fő kapja egy
éves időtartamra.
A megállapítás a jegyző hatásköre.
Alkalmanként fizethető segély

Megállapítás a
hatásköre.

bizottság, illetve a polgármester

▪ Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével
kapcsolatos támogatás
Közlekedési támogatás évente egy alkalommal kerül
kifizetésre. Azok a személyek igényelhetik akik az
orvos igazolása , és a család jövedelmi helyzete alapján
jogosultak erre a támogatásra. Településünkön 12 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.
▪ Temetési segély
Temetési segélyt
8
lakos részére fizetett az
önkormányzat. Ennek összege alap esetben
10.000,-Ft/fő. Összes kifizetés 120.000.- forint.
Megállapítás a polgármester hatásköre.
▪ 2009-ben bevezetésre került a krízistámogatás
A kérelem nyomtatványt a hivatalba
kellett
benyújtani. Ha a kérelem megfelelt az előírásoknak,
abban az esetben továbbításra került a területileg
illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz.
A krízistámogatás összegéről ott született döntés, és az
összeget is onnan folyósították

▪ Átmeneti segély
Átmeneti segélyt 81 esetben fizettünk ki a település
rászorult lakosainak.. Ez a tavalyi 38 esethez
viszonyítva nagy arányú emelkedést mutat.
▪ egyszer részesült segélyben:
▪ kétszer részesült segélyben:
▪ háromszor-, vagy többször:

A kifizetett összeg: 946.000,- forint volt 2009-ben, ez
az előző évben kb. ennek az összegnek a fele került
kifizetésre.

51 fő
18 fő
12 fő

Az átmeneti segély összege 1.000,-tól 10.000,- forintig
terjedhet. Rendkívüli, különösen krízishelyzetbe került
ügyfél részére 20.000,- forint adható.

5 fő kérelmét továbbítottuk Sajnos arról hivatalos
visszajelzést nem kapunk, hogy a kérelmek alapján ki
kapta meg ezt a támogatást.
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Dr. Bús János háziorvos beszámolója
Az alábbi beszámolómban Kesztölc
alapellátásának utolsó egy évét és a jelenlegi
kívánom ismertetni. Működésünk személyi
megoldottak, gondjaink viszont bőven
Köszönjük az Önkormányzat segítségét.
fejlesztésünk a múlt évben nem volt.

község
helyzetet
feltételei
akadtak.
Jelentős

Néhány statisztikai adat:
Halálozás 2009-ben 45 fő volt, ebből otthon 14,
kórházban 31 fő. A kórházi orvosokkal a kapcsolatunk
jó, nem ők tehetnek a szűkös kórházi kapacitásról.
Gyakran előfordul, hogy a még rossz állapotú beteget
hazaküldik, hogy az ágyakkal gazdálkodni tudjanak.
Az egészségügy súlyos helyzetben van, talán a
sürgősségi ellátás az, ami még úgy-ahogy működik. Az
idős, rossz állapotú betegek esetén sokszor szomorú a
helyzet. A községben sok idős ember él, hozzátartozójuk
nincsen, vagy nem törődik velük. Számosan elvesztették
a munkahelyüket, mások messzebb keresnek munkát.
Ilyen esetben nem könnyű ápolni. Az ÖNO dolgozói
szinte erejükön felül segítenek, gyakran hétvégén is, ami
nem kötelességük. Nemegyszer betegmegőrzés igénye
is felmerülne, ami megoldhatatlan. Gyakran erőteljes
kéréssel találkozunk, hogy a kórházi kivizsgálás után
másik, lehetőleg ingyenes kórházba szerezzünk helyet
a betegnek. Erre gyakorlatilag nincs lehetőség.
Közvetlen halálokokat tekintve szív- és érrendszeri
ok 40%-ban, daganat 27%-ban, elöregedés 20%-ban,
alkoholizmus 10%-ban szerepelt. Öngyilkosság nem
volt.
A cukorbetegség és a magas vérnyomás már évek
óta népbetegség. Jelenlegi betegszámunk 1801 fő, ez
átlagosnak mondható. 2009-ben 10271 beteget láttunk

el, (2008-ban 9533-at) havi átlagban 856-ot, ebből 528at lakáson, ennek havi átlaga 44 fő. Szakrendelésre
685 főt irányítottunk. A fenti számok némi növekedést
mutatnak az előző évihez képest. A betegforgalmat
növelő tényező a gondozás, csökkentő tényező a
feketemunka.
A körzeti ápolónő 2009-ben 343 esetben látogatott
meg 162 beteget. A mindennapi tevékenysége mellett
fokozott figyelmet fordít a nehezen mozgó idősekre.
A táppénzes helyzet alakulása:
2009-ben 11200 táppénzes napot utaltunk ki (2008ban 10822-t ), ez növekedést mutat. Körzetemben
folyamatosan végezzük a krónikus betegek gondozását.
Eszerint jelenleg 330 magas vérnyomásos, 67 szívés érrendszeri, 40 légzőszervi, 101 mozgásszervi, 38
emésztőszervi, 140 cukorbeteg, 43 idegrendszeri, és 29
daganatos beteg szerepel a nyilvántartásunkban.
A hétközi központi ügyeletet a betegek megszokták. A
legfőbb panasz, hogy sok esetben sokat kell várni az
orvosra. Ez nem csoda, hiszen kb. 40000 emberre van
egy orvos. Az ügyelet sürgős hívásainak kb. 30%-a
indokolatlan, ami sokba kerül és a személyzet erejét is
erősen igénybe veszi. Az EU-ba beléptünk, de egyelőre
csak a követelmények lettek magasabbak, nem a
jogaink. A rendelő kb. 40 éves, egyre inkább mutatja
az elöregedés jeleit. Nagyon várjuk már az új rendelőt.
Minden probléma, anyagi gond ellenére munkakedvünk
a régi, a megkezdett munkát folytatjuk.

Dr. Kéninger Anna gyermekorvos beszámolója
Beszámolómban
Kesztölc
egészségügyi
helyzetéről
Önöknek.

község
gyermeknyújtok tájékoztatást

Kor szerinti megosztásban:
▪ 0-1 éves korig:

43 fő

Néhány adat az elmúlt egy évben végzett munkámról.

▪ 1-4 éves korig:

150 fő

Jelenleg az általam ellátottak száma 878 fő , ez 2010.
márciusi adat.

▪ 4-14 éves korig:

447 fő

▪ 14-18 éves korig:

238 fő

Sajnos a gyermeklétszám csökkenése figyelhető meg
évről évre.
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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 2009-ben 868 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
2009-2010-es tanévben 75 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 2009-2010-es
tanévben elvégzett vizsgálatokról tudok beszámolni
108 gyermeket
(2,4,6,8osztály) 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 hetedikesek és 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.
2009-ben 54 gyermek részesült az ÁNTSZ-től
ingyenesen kapott influenza elleni védőoltásban és 351
gyermek kapott, szintén ingyenesen H1N1 vírus elleni
védőoltást.
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.
2009-ben 6559 gyermek jelent meg a rendelésen,
lakáson 110 gyermeket láttam el. Szakrendelésre
425, kórházba 28 gyermeket utaltam és 30 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. A
tavaszi hónapokban pedig egyre szaporodik a légúti
allergiás panaszok miatt jelentkezők száma.
A dorogi székhelyű központi ügyelet, amely délután
16 órától másnap reggel 8 óráig látja el a betegeket. A
hétvégi ügyelet 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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Salánkiné Radovics M. Ildikó védőnő beszámolója
2009. november 02–tól kezdtem el újra dolgozni a
községben, így beszámolóm főleg a helyettes védőnő,
Kosztka Gáborné munkájára támaszkodik.
A védőnői munka sokrétű, munkamódszerünk a
gondozás. Célunk a családok egészségének megőrzése,
a betegségek megelőzése, egészséges gyermekek
születésének és nevelésének elősegítése.
A védőnői munka főbb területei:
▪ Nő -, és anyavédelem;
▪ Újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek gondozása
		 családlátogatásokon és szaktanácsadásokon;
▪ A 3 – 6 éves gyermekek ellátása családlátoga		 tásokon, szaktanácsadásokon és az óvodában;
▪ A 7 – 18 éves korú tanköteles gyermekek, tanulók
		 gondozása családláto -gatáson, tanácsadáson és az
		iskolában;
▪ Szociális munka: Segély intézése, környezet		 tanulmány készítése, veszé -lyeztetett gyermekek és
		 családok fokozott gondozása;
▪ Mentálhigiénés tevékenység: Egészségnevelő órák
		 tartása az iskolában és az óvodában, drog -, alkohol -,
		 dohányzás megelőzés;
▪ Karitatív tevékenység, vöröskeresztes munka.
Néhány számadat a 2009 – es évről:
Várandós anyák száma:			
38 fő
Ebből fokozott gondozást igénylők száma:
8 fő
Tanácsadáson a megjelenések száma:
168
Várandós látogatások száma:
124
Nővédelmi tanácsadáson megjelenések száma: 32
Nővédelmi látogatások száma: 		
42
Szült anyák száma: 			
25 fő
ebből 1 ikerszülés.
Az év folyamán született csecsemők száma: 26 fő
Fokozott gondozást igénylők száma:
8 fő
Koraszülöttek száma:			
3 fő
Fejlődési rendellenesség, tervezett
csecsemőhalálozás nem volt.
Tanácsadáson az összes megjelenés:
Védőnői látogatások száma: 		
12 – 35 hónaposok száma: 		
Fokozott gondozást igénylők száma:
Tanácsadáson az összes megjelenés:
Látogatások száma: 			
3 – 6 évesek száma: 			
Fokozott gondozást igénylők száma:

otthonszülés,
528
304
47 fő
8 fő
150
166
74 fő
11 fő

Tanácsadáson a megjelenések száma:
Védőnői látogatások száma: 		
Gondozott családok száma: 		
Dohányzás a családokban: 		
Gyermekelhanyagolás: 3 családban volt.

114
94
149
50

A várandós gondozás célja:
A gyermeket váró anya egészségi álla -potának,
teherbíró képességének nyomon követése, a terhesség
alatt kialakuló kóros állapotok megelőzése, azok korai
felismerése és kezelése.
A tanácsadás heti egy alkalommal a Tanácsadó
helyiségben történik: Súlymérést, vérnyomásmérést,
vizeletvizsgálatot,
magzati
szívhangvizsgálatot
végzünk, felhívjuk a kismama figyelmét az esedékes
szakvizsgálatokra, a szak -orvosi kontroll fontosságára.
A csecsemőgondozás célja:
A csecsemők zavartalan testi –, lelki - és szociális
fejlődésének elősegítése, az anyatejes táplálás
fontosságának hangsú -lyozása. A tanácsadáson a
csecsemők súlyát, hosszát, fej – és mellkörfogatát
mérjük,
a
gyermekorvossal
közösen
tartott
tanácsadásokon végezzük a stá -tuszvizsgálatokat és
kapják meg a gyermekek az életkorhoz kötött kötelező
vé -dőoltásokat. Az önálló védőnői tanácsadáson azok a
gyermekek jelennek meg, akiknek a választott orvosuk
máshol van.
Óvoda – és iskolaegészségügyi munka:
Az óvodában és az iskolában havonta végeztük a
tisztasági és tetvességi szűrést, szerencsére, csak 1 – 2
alka -lommal találtam fejtetűt. Ez évtől a 3 – 6 éves
gyermekek védőnői szűrővizsgá -lata a Tanácsadóban
történik a szülővel való előzetes megbeszélés,
egyeztetés után.
Az iskolai munka keretében megtörtént a 2., 4., 6.
és 8. osztályosok szűrővizsgálata, illetve a 6., 7. és
8. osztályosok kampányoltása (MMR, Engerix– B
oltás). Oltási elmaradás nem volt. A tanév II. félévében
tartjuk a felső tagozatosok részére az egészségnevelő,
felvilágosító előadásokat: Egészséges életmód;
dohányzás, drog, alkoholfogyasztás káros hatásai;
lányoknak az első menstruációról.
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Novemberben az oktatási intézményekben szerveztem
a H1N1 elleni kampányoltást, részt vettem annak
lebonyolításában és az adminisztrációs munkában.
A Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
munkatársaival folyamato -san tartom a kapcsolatot,
esetkonferenciákat tartunk, ruha -, illetve játékgyűjtést
szervezünk.
Már az idei év munkájához tartozik, de megemlítem:
2010. Február 16 – án Pásztor Zsuzsanna kistérségi

vezető védőnő ellenőrző látogatáson volt nálam. Aznap
tartottam az egészséges táplálkozásról szóló előadásokat
az 5. – 6. és a 7. – 8. osztályban. Sikerült kis ajándékokat
is adnom a gyerekeknek, me -lyeket az Országos
Egészségfejlesztési Intézetben dolgozó barátnőmtől
kértem. Az órák után a vezető védőnő elismerően
nyilatkozott az előadásokról, és meg -jegyezte: „Nagyon
szép és jól felszerelt az iskola, és látszik, hogy nagyon
jó a kapcsolatod az itt dolgozókkal.”

Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója - Siska Gábor
A kihívással teli 2009-es év, mint ahogyan az elmúlt
évek során is, sok megoldandó feladatot adott, mind
tűzvédelmi, mind szervezeti tevékenységek tekintetében.
Az első negyedévnek fő feladata, a felkészülés az idei
főidőszakra. Januárban elméleti továbbképzésen vett
részt az egyesület. 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 k., bizt.). Tavaszi üzemre való
átállás megtörtént.
Vonuló képessé válva március 1-ével, 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 (vízbiztosítás, vízelvezetés-szivattyúzás,
tűzcsapok karbantartása, ünnepek biztosítása, stb.)
Kisfalunkban a különböző területoltási feladataink
mellett, idén több műszaki jellegű beavatkozásra
is sor került. A teljesség igénye nélkül néhány:
vihar utáni helyreállítások, siklóernyős mentés a
Pilisből, ingatlantűz, csatornába szorult kutyamentés,
pinceszivattyúzás, kiránduló mentés (Legény barlang).
Minden év hoz új kihívást, a segélykérések sokszínűsége
a fejlesztéseink iránytűje. A protokoll feladatok
mellett pedig a megújult szertár is hozzájárult a szebb
faluképhez.
A kesztölci ÖTE és a Kincses József Általános
Iskola közös éves tűzriadó gyakorlatot hajtott végre,
melyet mind az iskola, mind az egyesület részéről
eredményesnek, sikeresnek könyvelhettünk el. A
gyakorlat kiértékelését követően még a legkisebbek is

kipróbálhatták a poroltó használatának egyszerűségét és
egy rövid tagtoborzóra is sor került.
Sajnos idén a már említett lakás-ingatlantüzek száma
nagyon megszaporodott a korábbi évekhez képest,
így a frissen végzett tűzoltóink hamar átestek a
„tűzkeresztségen”! Sokszor okozott problémát a
tűzcsapok hiánya, működésképtelensége és a saját
technikánk korszerűtlensége. Szerencsére az általunk
karbantartott és regisztrált tűzcsapok jegyzékének, ki
lehetett keresni a legközelebbi működőképes csapot, így
nem kellett felesleges időt elvesztegetniük a hivatásos
tűzoltóknak a rossz csapok próbálgatásával. Éles
helyzetben értékelődik fel ennek jelentősége (Ady utcai
padlástűz). Továbbított jegyzékünk alapján ígéretet
kaptunk (esztergomi tűzoltók közbenjárásával) a Vízmű
részéről a tűzcsapok helyreállításra!
Vonulós parancsnokként arra törekszem, hogy minden
felszerelést biztosítsak feladataink maradéktalan
végrehajtásához. Ennek megfelelően az idei pályázati
lehetőségeket a karbantartás helyett a fejlesztésre
összpontosítottam.
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 területleégetési-felkérések,
de továbbra is igaz, hogy ha több gazda kérné a
területének szabályszerű leégetését az önkéntesek által,
jelentősen csökkenne az átterjedt, gondatlan tűzesetek
száma.
Májusban megtartottuk szokásos Flórián napi
koszorúzásunkat a szertár falánál elhelyezett
emlékműnél.
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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 ismét át kellett tervezni, mivel a nyár legnagyobb
zivatara-vihara árnyékolta be. Az útra dőlt fák kivágása,
eltakarítása mellett a leszakadt vezetékek miatti
útlezárások, valamint az Eon munkatársainak útba
igazításával 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. A
pályázatírások sokaságának minden évben megvan az
eredménye. Idén lecserélhetjük ruhatárunk egy részét
így a jogszabályi előírásnak meg tudunk felelni.
Köszönettel tartozunk Gaál Lajos polgármester
úrnak, aki biztosított az Önkormányzat évközi,
rugalmas támogatásért. Továbbá köszönet a Képviselő
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Testületnek, illetve a Polgármesteri Hivatal valamennyi
dolgozójának.
Novemberben szintén karbantartás, takarítás a
betervezett programnak megfelelően. Az idei év sérült
technikai felszereléseinek javítása, vagy felkészítése a
jövő évi javításra. Téli üzemre való átállás megtörtént.
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 támogatásukért,
segítségükért!
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 segítség-nyújtási
feladataink közvetve és közvetlenül is nagy számot
mutatnak. A jövőben is hatékonyan részt kíván venni az
egyesület községünk kármegelőzési, kárfelszámolási,
protokolláris, illetve társadalmi feladataiban.

Molnár István mezőőr beszámolója
Molnár István vagyok, 45 éves, családos dorogi lakos.
A Dorogi Polgármesteri Hivatal alkalmazottjaként 11
éve látom el az önkormányzat működési területén a
mezőőri feladatokat.
A helyi Önkormányzattól 2009. októberében kaptam
megbízást
a mezőőri feladatok ellátására. Az
elmúlt négy hónap alatt örömmel nyugtáztam, hogy
munkámhoz segítséget kapok ismerősőktől és a helyi
lakosoktól egyaránt.
Három éve tagja vagyok a Pagony Vadásztársaságnak,
mely területének jelentős része Kesztölchöz tartozik.
Vadásztársaim segítik munkámat, ha a területen
tartózkodva bármilyen eseményt - falopást, illegális
hulladéklerakást stb. – észlelnek, azonnal telefonon
értesítenek.
Jó kezdeményezés volt a testület részéről, hogy a mobil
telefonszámomat közzétette a helyi televízióban illetve
az újságban. Több bejelentés érkezett magánszemélyek
részéről falopásokkal és más szabálysértésekkel
kapcsolatosan.

Munkám végzése során többször sikerült fatolvajokat
tetten érnem. Ellenük eljárást kezdeményeztem.
Az eseményekről 2 példányos mezőőri naplót
vezetek, melynek 1 példánya a hivatalban van leadva
megtekintésre.
Tapasztalatom, hogy már a mezőőr foglalkoztatásáról
szóló bejelentésnek is van visszatartó ereje, hiszen e
rövid idő alatt is csökkent a szabálysértések száma.
A jövőre nézve javaslataim a következők:
Az erdei bevezető utakat le kéne sorompózni és az
illetékeseknek, földtulajdonosoknak kulcsot kellene
adni.
Szeretném megszervezni – a Vadásztársasággal
közösen- az illegálisan lerakott hulladék eltávolítását,
megtisztítva a z Önkormányzat terűletéhez tartozó
erdőket és földterületeket.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet az azbeszt alapú palatetők
környezetvédelmi célú cseréjének támogatására.
Pályázók köre: a dorogi kistérség (Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc,
Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny) területén
lakóingatlannal rendelkező természetes személyek.
Rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évre: 1.200.000 Ft.
Pályázható összeg: 120.000 Ft/lakóingatlan.
A támogatás utófinanszírozású.
Pályázat beadása: 2010. szeptember 30-ig folyamatosan.
A pályázat beadása kizárólag postai úton történhet az alábbi címre:
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2510 Dorog, Bécsi út 71.
Pályázat elbírálása: 2010. október 28.
A támogatási keretösszeg a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok között kerül
felosztásra, a beérkezés sorrendjében.
A pályázati felhívás, valamint az adatlap beszerezhető:
▪ Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás irodájában (2510 Dorog, Bécsi út 71.),
▪ vagy letölthető a www.dtkt.hu weboldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információk találhatók a : www.dtkt.hu oldalon.
Érdeklődni lehet még a kisterseg@dorog.hu címen, vagy a 33/441-191 telefonon.
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LOMTALANÍTÁS
A Saubermacher Magyarország Kft. a 2010. évben egyéni lomtalanítás keretében szállítja el a
lakossági háztartásokban keletkező lomokat.
A lomtalanítás időintervallumát csaknem az egész évre kiterjesztjük. A téli fagyos időszak és a
nyári iskolai szünet időszakát kivéve bármely gyűjtési napokon lehetősége van a lakosságnak az
egyéni lomtalanításra, évi egyszeri alkalommal.

2010. március 1. és június 15. között
valamint

szeptember 1. és november 15 között
a település gyűjtési napjain szállítjuk el
az előre egyeztetett lomhulladékokat.
A lakosoknak lomtalanítás iránti igényüket telefonon (33/520-340), vagy személyesen
ügyfélszolgálatunkon kell jelezniük munkanapokon 8 és 16 óra között .
A lomtalanítás elvégzésének feltétele, hogy a lomtalanítást kérő az ingatlanára vonatkozó
érvényes szerződéssel rendelkezzen és ne legyen díjfizetési hátralék a teljesítés helyén.
Munkatársaink csak az előre bejelentett címekről szállítják el a lomot.
A társasházak (tömbházak) lomtalanítása háztömbönként történik a közös képviselő által kért
napon a fenti feltételek mellett.
Kérjük, a lomtalanítás során az alábbiak betartását:
A lomtalanítás során ingatlanonként (lakásonként) maximum 3 m³ mennyiségig azon
nagydarabos hulladékok kerülnek begyűjtésre, amelyek a normál heti szállítás során a hulladék
mérete, ill. súlya miatt nem helyezhetők el a lakossági hulladékgyűjtő edényekben.
Kérjük, hogy ne tegyenek ki:
▪ zsákban elhelyezett hulladékot – ez nem tartozik a lom kategóriába
▪ veszélyes hulladékot (pl. pala, festékes dobozok, olajos edények, gyógyszerek, akkumulátor stb.)
▪ építési törmeléket, vállalkozási tevékenységből származó hulladékot (pl. autó alkatrészek, síküveg stb.)
▪ gumiabroncsot
▪ elektronikai hulladékot
▪ faágakat, nyesedéket csak 1 m-nél nem nagyobb, kötegelt formában tudjuk elszállítani.
A lomtalanításra szánt nagydarabos hulladékok a leegyeztetett időpontban reggel 6ºº órára
kerüljenek kihelyezésre az ingatlan előtti közterületre.
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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
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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

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!
E-mail:

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

