KESZTÖLCI HÍRNÖK
Kesztölc Község Önkormányzatának és Szlovák Önkormányzatának lapja

IV.évfolyam 3.szám
2010.december

„Tehozzád száll a sok fohász,
ó, védőszentünk Borbála.
Jó, ha van ki r ánk vigyáz
az égben is gondol reánk..."

„... szerencse fel, szerencse le, ilyen a bányász élete..."
▪ ▪ ▪
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Tisztelt Olvasó! Kedves Kesztölciek!
Kesztölc Község Önkormányzata és Szlovák Önkormányzata képviselői
nevében köszönöm a bizalmat! Munkánkkal továbbra is törekszünk Kesztölc
község gyarapodását elősegíteni, és a lakosság komfortérzetét növelni.
Célunk, hogy minél többen érezzék otthon magukat településünkön!
Gaál Lajos polgármester

Kesztölc Község Önkormányzata, Szlovák Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal
Kesztölci közsgég Önkormányzata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaál Lajos polgármester
Vöröskői István alpolgármester
Kochnyák Sándor Szociális-, egészségügyi- és sportbizottság elnöke; a gazdasági- és pénzügyi bizottság tagja
Nebehaj Rudolfné Gazdasági- és pénzügyi bizottság elnöke
Radovics Istvánné Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-tételi bizottság elnöke
Simonek Antal Szociális-, egészségügyi- és sportbizottság tagja, az ügyrendi és vagyonnyilatkozat-tételi bizottság tagja
Szivek Péter Gazdasági- és pénzügyi bizottság tagja
Kara Ferencné Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-tételi bizottság kültagja
Makovics Zoltán Gazdasági- és pénzügyi bizottság kültagja
Nagy Péter Gazdasági-és pénzügyi bizottság kültagja
Tordáné P. Etelka Szociális-, egészségügyi- és sportbizottság tagja

Kesztölci Szlovák Önkormányzat
•
•
•
•

Gaálné Kara Valéria elnök
Kochnyák Sándor alelnök
Fuzik János képviselő
Kain Sándorné képviselő

Polgármesteri hivatal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bognárné dr.Solymoskövi Veronika jegyző
Sándorné Farkas Krisztina anyakönyvi- és népesség nyilvántartási ügyintéző
Lukács Istvánné adó- és hagyatéki ügyek ügyintézője
Horváth Zoltánné szociális ügyek ügyintézője
Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi főelőadó
Siska Vilmosné pénzügyi főelőadó
Kun János főépítész műszaki, építési ügyek
Siska Gábor falugondnok
Zaj János temetőgondnok
Molnár István mezőőr

KESZTÖLCI HÍRNÖK - IV.évfolyam 3.szám - 2010.december

3

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ A hagyományoknak megfelelően bensőséges
ünnepség keretében köszöntöttük a község időskorú
lakosait a Művelődési Házban.
▪ A választások után esküt tettek a megválasztott
képviselők és folytatta munkáját a települési és a
szlovák önkormányzat.
▪ A korábbi éveknek megfelelően nemzeti ünnepünket
a napján ünnepeltük, fáklyás felvonulással kezdve.
Nagy sikert aratott vendégeink körében is a
szokványostól eltérő megemlékezés. Köszönöm
a szervezőknek és közreműködőknek a nem
mindennapi élményt.
▪ Az új testület nevében a tervezett autóbusz forduló és
járatmódosítás támogatásához kértem dr. Völlner Pál
államtitkár Úr segítségét.
▪ A közbeszerzés eredményeképpen a
SOSO
FÖLDSZER KFT megkezdte az uniós pályázattal
támogatott Egészségház építését.
▪ Az esztergomi tűzoltók 8 db, az elektromos hálózatot
veszélyeztető nyárfát vágtak ki. A kivágott fát a
szociális bizottsághoz benyújtott igény alapján
osztottuk szét. Ezt követően az e-on alvállalkozói
is végeztek hálózatvédelmi fakivágásokat. Sajnos
a kivágás és az azt követő rendezés többünk
felháborodását váltotta ki, amit közöltem az e-on
területgazdájával.

▪ Elkészült a Kosári u. 6. sz. alatti védőtámfal. A
munkálatok befejezése után a kivitelező átvonult az
Esztergomi u. 14. sz. alatti pinceomlás helyszínére.
Itt pince tömedékelését és a Kosári u. helyreállítását
végzik el.
▪ Megkezdődött a az IKSZ T (művelődési ház)
közbeszereztetése. A meghívásos közbeszerzésre
a korábban jelentkezett, kesztölci vagy kesztölci
alvállalkozókat foglalkoztató cégeknek küldtük ki
az ajánlattételi felhívást. A pályázat bontása 2010.
december 16-án lesz. A kivitelezést – a munkaterület
átadását követően - 9 hónap alatt kell teljesíteni.
▪ Hagyományainknak megfelelően megkezdődtek az
Adventi Vasárnapok rendezvényei a két önkormányzat
támogatásával és szervezésében.
▪ Borbála napján elhunyt bányászokra emlékeztünk a
temetőben a bányász emlékműnél. Tarnóczi Ferenc
főtisztelendő atya a koszorúzás előtt megáldotta
a felújított emlékhelyet. A megemlékezés után a
Dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetség, Kesztölc
Község Önkormányzata és a Kesztölci Szlovák
Önkormányzat baráti beszélgetésre invitálta a
résztvevőket a művelődési házba.

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt, és
sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánunk!

ı
Príjemné vianocné
sviatky a vel'a úspechov v novom roku vám praje!
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Kesztölc község Önkormányzatának III. negyedéves pénzügyi beszámolója (kivonat)
Bevételek alakulása
Áru-és készletértékesítés
Ide terveztük a tankönyvforgalmazásból származó
bevételt, mely az első féléves módosításkor átkerült a
Közoktatási Társulás költségvetésébe.
Szolgáltatások ellenértéke
A tervezettnél több a bevétel. Eredeti előirányzatként ide
terveztük a sírhelymegváltást, a közterület felügyelet
továbbszámlázott bevételeit, a tv hirdetést. Ez év
közben kiegészült esküvői szolgáltatási díjjal, terület
átminősítéséért fizetett hozzájárulással, az általunk
kifizetett temetés hozzátartozó által utólag megfizetett
részével, a HPV vakcina 50% önrész befizetésével.
A közterület felügyelet szakfeladat az első félévben
megszűnt, az előirányzatot arányosan csökkentettük.
A többletbevétel elsősorban a terület átminősítésnek
köszönhető, illetve sajnos sok volt ez évben a haláleset
községünkben, így a sírhelymegválásra is már jóval
több folyt be a tervezettnél. A bevételi többlettel a
tartalék növelhető. /+507 EFt/
Egyéb sajátos bevétel
Megtakarítási jellegű, a polgármester életbiztosítás
lejáratakor befolyó bevétel, várhatóan november végén
realizálódik.
Továbbszámlázott bevételek
A településünkön lévő 2 db kábeltévé szolgáltató
továbbszámlázott áramdíja és az Iskola úton lévő
néhány ingatlan vízdíja, melyeknek főmérője közkútra
van bekötve.
Bérleti díjak
A Művelődési Ház és Klub bérbeadásából származó
bevétel, valamint itt jelenik majd meg a novemberi
búcsú közterület használatának a díja is.
Intézményi ellátási díjak
A közétkeztetésért a szülők által fizetett rész és a
szociálisan rászorulók önkormányzati hozzájárulása.
Ez utóbbi a külön erre a célra képzett szociális keretből
történt. Ezen a jogcímen a 2. félévtől nem realizálódik
bevétel, mert az étkeztetés is átkerült a Közoktatási
Társulás költségvetésébe. Sajnos bevételi elmaradás
mutatkozik, mellyel a tartalékot csökkenteni szükséges.
/-448 EFt áfával/

ÁFA visszatérítés
Visszaigényelt általános forgalmi adó. Ez abból ered,
hogy a közékeztetés áfa köteles tevékenység, illetve
az ingatlan bérbeadásra is az általános szabályok
szerinti, vagyis a 25 %-os adófizetést választottuk.
A közigazgatási tevékenység önmagában nem eredményez adóalanyiságot, de a fentiek és a fordított
adózás miatt ÁFA alanyok vagyunk, az előzetesen
felszámított adót megosztjuk az adómentes és
adóköteles tevékenységek arányában.
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA
A bevételek általános forgalmi adója, teljesülése
megfelelőnek mondható.
Kamatbevételek
A folyószámlára kapott kamat, a tervezett 70.000 Ft
nem fog befolyni, a következő költségvetésben nem
kell ezzel a bevétellel számolni, mert sajnos nem áll
hosszabb ideig rendelkezésre a folyószámlán nagyobb
felhasználatlan összeg.
Kommunális adó
A tervezett 5.500 MFt már befolyt, az év végéig
számottevő befizetés nem várható. /+24 EFt/
Iparűzési adó
Sajnos nagy az elmaradás, ezt csekély mértékben
kompenzálja a többi adónemen mutatkozó többlet. Az
év végi feltöltésnél sem számítunk nagyobb összegre,
a válság a településünkön működő vállalkozások
gazdálkodását is sújtja. Tovább rontja a helyzetünket,
hogy a Tatai Környezetvédő ZRT. több mint 4
MFt adótúlfizetést visszakér. Eddig sikerült velük
egyezkedni, de a következő évi költségvetésbe be kell
építeni a visszatérítést! Ha levonjuk a visszatérítendő
adót, gyakorlatilag 1 MFT! iparűzési adó bevételünk
van 2010. évre. /-7.263 EFt a Tatai K.ZRT. nélkül is/
Pótlék, bírság
Várhatóan a tervezett 500 EFt az év végéig befolyik.
SZJA helyben maradó, SZJA jövedelemkülönbség
Központilag mutatják ki az SZJA helyben maradó részét,
a MÁK havi lebontásban utalja az önkormányzatoknak
az SZJA jövedelemkülönbséggel együtt. Ez utóbbi
kockázatosabb elem a költségvetésünkben, összefügg
az iparűzési adóerőnkkel, melyet júliusban pontosítottunk, reményeink szerint már az év végi állapotnak
megfelelően.
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Gépjárműadó
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a
szeptember 15-i határidő után is még sokan fizetik
be ezt az adónemet, így várhatóan a tervezett 11 MFt
teljesülni fog. /-465 EFt/
Talajterhelési díj, egyéb sajátos adóbevétel
Itt már teljesültek a tervadatok, sőt
többletbevétellel számolhatunk. /+518 EFt/

jelentős

Támogatás é. működési bevétel központi költségvetéstől
Az országgyűlési, helyi önkormányzati képviselő
választásokra kapott költségvetési finanszírozás
összege.
Támogatás é. működési bevétel TB alaptól
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
havonta egyenlő részletben utalt hozzájárulás a
védőnői feladatok és az iskola egészségügy ellátására.
Kiszámítása központilag történik az ellátottak száma
alapján.
Támogatás é. működési bevétel elk. állami pénzalaptól
A mezőőri szolgálatra igényelt havi 50.000 Ft támogatás
összege és a közhasznú foglalkoztatás támogatása
jelenik meg a soron. Az év végéig fog teljesülni, mert
a támogatásra utólag tudjuk benyújtani a kérelmünket.
Támogatás é. műk.bev.tc.kistérségi társulástól
Mozgókönyvtári támogatás első részletét kaptuk meg,
várható még 157 EFt támogatás, így összesen 314
EFt-ot kapunk, melyet a „Kis Iskolában” ideiglenesen
kialakított könyvtárra fordítunk.
Felhalmozási bevétel
Itt jelenik meg az Egészségház Projekt idén befolyó
pályázati előleg összege /a jelen időpontra már
megkaptuk/, a projekthez kapcsolódó ingatlan
értékesítés bevétele. Itt szerepel 1400 EFt bevétel,
melyet a KEM Önkormányzat nyújtott a Kesztölcön az
időjárás miatt kárt szenvedettek részére. Ez az összeg
a pénztárunkon keresztül kerül kifizetésre, számviteli
szempontból „átfut” a költségvetésünkön.
Üzemeltetésből származó bevétel
Az ÉDV Zrt. által fizetett díj, melyet az előző évben
kibocsájtott szennyvíz mennyisége alapján év végi
elszámoláskor számlázunk ki részükre. Ennek egy
részét vissza is fizetjük a csatorna közművön végzett
felújításokra.
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Költségvetési támogatások
A támogatások nagy részét visszamondtuk, ezeket
a Pilisi Közoktatási Társulás igényli szeptembertől.
Továbbra is minket illet a település üzemeltetési és
a pénzbeli szociális juttatások normatíva. Szociális
feladatok ellátására 9.795 EFt-ot kaptunk eddig,
ebből fizetjük hozzátéve az önkormányzati önrészt
a központilag is finanszírozott segélyeket/ápolási
díj, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi
támogatás, nem foglalkoztatottak szociális segélye/
és a közcélú munkások bérét, járulékterheit. Vis
maior támogatásra 6.338 EFt-ot kaptunk, a Szlovák
Önkormányzat 1.032 EFt támogatásban részesült.
A beszámoló soraiban még nem szerepel, de jelen
időpontban már tudjuk, hogy további 41.530 EFt vis
maior támogatásra vagyunk jogosultak. Az önrész
összege: 6.905 EFt. Sajnos előleget nem folyósítanak,
így kedvező konstrukciójú előfinanszírozási hitel
felvétele nélkül nem tudjuk a kárt szenvedett területeket
helyre állítani. /partfalbeszakadások Ady E. utca,
Dózsa Gy. utca, Iskola utca, Kosári utca, pinceomlás
Klastrom utca/
Értékpapír értékesítése
Az önkormányzat megtakarításainak az igénybe
vétele, elsősorban a beruházási, felújítási kiadások
önrészéhez. A K&H Banktól kiváltottuk a náluk
elhelyezett betétet 16.083 EFt –értékben.
Átfutó bevételek állományváltozása
Az állami hozzájárulás számlára elutalt, de a nettó
finanszírozás következtében csak a következő
hónapban a helyére könyvelt összeg.
Pénzforgalom nélküli bevétel
A 2009. évi pénzmaradvány bevételezése.
Kiadások alakulása
Az iskola és óvoda működési kiadásai a 2. félévtől
átkerültek a Közoktatási Társulásba, így az összesített
adatok egy része nem értelmezhető, mivel a teljesítési
adatokban szerepel az előző félév.
A kiadások szakfeladatok szerinti vizsgálata alapján
a személyi, járulék és dologi kiadások általában
megfelelő arányban alakultak, kivéve az óvoda I.
féléves kiadásait, ahol utólag elemezve összességében
1.906 EFt-tal több a kiadás a tervezettnél. Ezt a
szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítással
tudjuk korrigálni.
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Az iskola I. féléves költségvetésében 1.109 EFt többlet
mutatkozik, a polgármester végkielégítésére tervezett
pénzt sem kell kifizetnünk, így ezekből kompenzálni
tudjuk a hiányt.
Sajnos minden szakfeladaton mutatkozik, hogy
egy nagyon szűkre szabott költségvetésből kellet
gazdálkodnunk, így év vége felé már a tervezett kiadások
nagy része felhasználásra került. Reménykedni
tudunk az előzőnél enyhébb télben, valamint abban,
hogy az időjárás nem okoz a közeljövőben olyan
károkat, mint ebben az esztendőben. A tervezettnél
sokkal többet kellet költenünk kátyúzásra, különböző
földmunkálatokra. A károk helyreállítása igazából

még meg sem történt az Esztergomi u. 14. számú
partfal kivételével.
A jövő évi költségvetés nehéz feladata lesz a vis maior
károkra biztosítani az önrészt, előfinanszírozni a
Művelődési Ház és az Egészségház felújítás projekteket,
biztosítani a működőképességet.
Átmeneti segélyekből a kifizetett összeg többszörösére
lenne igény, a fentiekben említett beruházások mellet
szükség lenne a település csapadékvíz elvezetésének
a megoldására, az utak, járdák felújítására, de erre a
közeljövőben úgy tűnik nem lesz lehetőség.

Rendelet az Önkormányzat 2010. évi költésgvetéséről szóló rendeletének a módosításáról
1. §
A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul.
a)
b)
		

kiadási főösszegét 294 416 ezer forintban
bevételi főösszegét 294 416 ezer forintban
állapítja meg
2. §

A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
Működési kiadások előirányzata összesen: 218 719
ezer forint.
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 92 344 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok: 25 732 ezer forint
- dologi és folyó kiadások ÁFÁ-val: 56 391 ezer forint
- szociálpolitikai juttatások: 11 316 ezer forint
- egyéb pénzeszköz átadás: 32 936 ezer forint
3. §
A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul:
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 74 919
ezer forint

Ebből:
-a) a beruházások előirányzata: 32 973 ezer forint
-b) a felújítások előirányzata: 32 278 ezer forint
-c) beruházásba, felújításba besz, ÁFA 8 268 ezer forint
-d) az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások előirányzata 1 400 ezer forint
4. §
A 7. § az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a
képviselő-testület 778 ezer forint tartalék előirányzatot
határoz meg.
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Kesztölc község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)
Személyi jellegű kiadások tervezése
Az alapilletmények és pótlékok tervezésénél a 2010.
év a kiindulópont, ezt csak a kötelező átsorolások
illetménynövekedésével kell korrigálni.
A 2011. évi költségvetési törvény tervezetből már
egyértelműen látszik, de egyébként a médiából is
folyamatosan értesülünk arról a tényről, hogy a
közszférában a béreket befagyasztják. Legutoljára
2007-ben volt valamelyest emelés. Azóta folyamatos
elvonásban részesülünk. Lásd 13. havi juttatás, ruházati
költségtérítés megvonása, a keresetek reálértékének
folyamatos csökkenése. Ezt csak részben kompenzálták
a csökkenő SZJA kulcsok és az adósávok megemelése.
A szuperbruttósítás 2011-ben még megmarad, 2012-ben
a felére csökken /27 % járulékteher helyett csak
13,5%-ot kell hozzáadni a bérhez/, 2013-tól megszűnik.
Az alapilletményeken kívül a személyi jellegű
kiadásokat növeli az, hogy megváltozott jogszabály
miatt, - miszerint a nők 40 év után nyugdíjba mehetnek
- intézményeinkben 3 fő nyugdíjazása várható. A
felmentési idő 8 hónap, ezen időszaknak a felére
mentesíteni kell a munkavégzés alól az érintetteket. Az
eddigi gyakorlat az volt, hogy a felmentési idő egésze
alatt eltekintettünk a munkavégzéstől. Eldöntendő,
hogy ez 2011-ben is így lesz-e?
A nyugdíjba készülő alkalmazottakból 1 fő álláshelyére
pá-lyázatot kell kiírni, a másik állás fenntartását át kell
vizsgálni.
1 fő a prémiumévek program keretében megy nyugdíjba,
ez az álláshely már meg van szüntetve. Részére a 40
évre járó jubileum jutalmat ki kell fizetni. Az összeg
számításánál a 70 %-ra csökkentett illetményét kell
figyelembe venni. A prémiumévek program kiadásait
a MÁK-nál visszaigényeli a Közoktatási Társulásunk.
Ezen kívül 1 fő jogosult jubileumi jutalomra a
Polgármesteri Hivatalban 40 évre (5 havi illetmény),
1 fő az iskolában 30 évre (3 havi illetmény)

Cafeteria
2011-től megszűnik az internet térítés adómentessége.
A meleg étel utalvány, üdülési csekk után 25%
adót fizet a munkáltató. A köztisztviselők részére
200.000 Ft értékben kell cafeteria juttatást biztosítani,
a közalkalmazottaknak adható, de nem kötelező.
Sajnos 2010-ben már csak a köztisztviselők részére
tudtuk biztosítani ezt a juttatást, az előző években
valamennyi alkalmazott részesült étkezési utalványban,
ajándékutalványban.
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás
A jelenlegi formájában megszűnik, kizárólag a
Munkaügyi Központon keresztül tudunk majd
alkalmazni
munkavállalókat.
A
jogszabály
módosítás célja, hogy ne a jelenlegi pazarló módon
foglalkoztassuk a munkából kiesetteket, hanem
egyfajta értékteremtő munkavégzés legyen a cél. Eddig
kénytelenek voltunk szinte mindenkit foglalkoztatni,
akinek lejárt a munkanélküli ellátása, függetlenül attól,
hogy számunkra hasznosítható szakmával bírt, illetve
megbízhatóan dolgozott-e.
A támogatás mértéke még nem ismert, 2010-ben a
kifizetett bér és járulék 95 %-át tudtuk visszaigényelni
a MÁK-tól.
Járulékok 2011.
Önkormányzat által fizetendő: 1,5% term.b.eb.,
0,5 % pénzb.e.b., 1% munkaerőpiaci fogl.járulék, 24%
nyugdíjjárulék vagy mindezek helyett 27% EHO
Egészségház áthúzódó költségei
Saját erő: 1.960.000 forint tervezendő. 2010-ben folyósított előleg: 18.761.000, 2011-re várható: 34.842.000.
Projekt várható összköltsége 60.129 eFt, ebből
2010-ben fizetve 10.005, tervezendő: 50 124 eFt
Az előleg 2010-ben fel nem használt
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

része

Vis Maior
Klastrom u. pincebeszakadás
Esztergom u. 14. mögötti partfal
Iskola u. 74-76., 80., 86-88. sz. partfal

Önrész
837.380,2.253.000,1.617.000,-

Támogatás
1.951.000,5.257.000,14.553.000,-

Összesen
2.788.380,7.510.000,16.170.000,-

Dózsa György u. 19., 21., 23. partfal

1.408.000,-

12.672.000,-

14.080.000,-

Ady Endre u. 22/B patakmeder
Összesen

789.250,6.904.630,-

7.097.000,41.530.000,-

7.886.250,48.434.630,-
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Közoktatási adatok
Óvoda
2010/11 nevelési év nyitó létszám: kiscsoport 37 fő,
középső csoport 29 fő, nagycsoport 25 fő, nemzetiségi
támogatás 91 fő, bejáró gyermek 2 fő, SNI gyermek
1 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül 22 fő, 3 vagy több gyermekes családban él 12
fő, pedagógusok száma 8 fő
2011/12 nevelési év becsült nyitó létszám kiscsoport
31 fő, középső csoport 31 fő, nagycsoport 29 fő,
nemzetiségi támogatás 91 fő, bejáró gyermek 2 fő,
SNI gyermek 0 fő, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül 22 fő, 3 vagy több gyermekes
családban él 12 fő, pedagógusok száma 8 fő
Iskola
2010/11 tanév nyitó létszám 1.o. 15 fő, 2.o. 17fő, 3.o. 17
fő, 4.o. 19 fő, 5.o. 17 fő, 6.o. 16 fő, 7.o. 13 fő, 8.o. 16 fő,
összesen 130 fő, nemzetiségi támogatás 130 fő, napközi
1-4. 29 fő, napközi 5-8. 9 fő, SNI 2 fő,rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül 36 fő, 3
vagy többgyermekes családban élő 33 fő, tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermek 1 fő, ingyenes tankönyv 54
fő, pedagógus 12 fő, osztályfőnök 8 fő
2011/12 tanév becsült nyitó létszám 1.o. 21 fő, 2.o. 15fő,
3.o. 17 fő, 4.o. 17 fő, 5.o. 21 fő, 6.o. 17 fő, 7.o. 16 fő, 8.o.
14 fő, összesen 138 fő, nemzetiségi támogatás 138 fő,
napközi 1-4. 30 fő, napközi 5-8. 15 fő, pedagógus 12 fő,
osztályfőnök 8 fő
Szociális adatok
Idősek Klubja
Nappali ellátás 18 fő, házi segítségnyújtás 4 fő,
szociális tkező 39 fő
Segélyezettek
Ápolási díj 6 fő/hó, rendszeres szociális segély 6 fő/hó,
rendelkezésre állási támogatás 9 fő/hó, lakásfenntartási
támogatás 48 fő/hó, eseti segélyezettek száma 80-100
fő évente, temetési segély 10-15 fő évente, méltányos
alapon közgyógyellátás 6 fő/én
Tervezési szempontok
Az intézmények költségvetését a képviselő-testületnek
kell jóváhagynia, utána kerül be a Pilisi Közoktatási
Társulás költségvetésébe az óvoda és iskola, a Dorog-és
Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat költésvetésébe az
Idősek Klubja költségvetése. A Pénzügyi-és Gazdasági

Iroda költségvetését mindhárom önkormányzatnak
jóvá kell hagynia.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó
szerve a Polgármesteri Hivatal.
Cafeteria tervezendő a kötelező mértékig. Jutalom
nem tervezendő. Dologi kiadások takarékos,
körültekintő tervezése. Egyesületi, civil szervezetek
támogatásainak előirányzata nem lehet több a 2010.
évinél. Rendezvények, reprezentáció maximum a 2010.
évi szinten tervezhető. Szociálpolitikai juttatásoknál
meg kell tartani legalább a 2010. évi szintet. Az
adóbevételek tervezése a 2010. évi szinten történik, ez
alól kivételt képez az iparűzési adó, melyből várhatóan
kevesebb folyik be a tervezettnél. A pontos adat
december végén lesz ismert.
8 % SZJA összege: 26.823.760 Ft
SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére: 63.290.360 Ft
Az önkormányzat nem vezet be új adónemet, és nem
tervez adóemelést.
Az önkormányzat bejegyzett szakfeladatai:
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)
		
begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
429900 gyéb máshová nem sorolt építés
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
		
fenntartása
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kap		
csolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kap		
csolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi
		
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
		
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz
		
kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kap		
csolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
		
társulások igazgatási tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok
		
igazgatási tevékenysége
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841191
841192
841402
841403
		
841901
		
841902
841401
		
842421
869041
869042
869052
881011
882111
882112
882113
882114

Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város-, és községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
Önkormányzatok,
valamint
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Település-egészségügyi feladatok
Idősek nappali ellátása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

Állami támogatások
A fajlagos összegek csekély emelkedést mutatnak. Újra
igényelhető támogatás a pedagógus szakkönyvre. Az
általános tankönyvtámogatás kikerült a rendszerből,
viszont megemelték az ingyenes tankönyvre
igényelhető normatívát. Új jogcím a közoktatási
informatikai normatíva. Erre eddig bonyolult módon
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tudtunk pályázni, jövőre az iskolai oktatásban részt
vevők száma után jár majd.
Sajnálatos módon a 3. sz. melléklet 16. pontjából
2011/2012. évtől kivették az intézményi társulásba járó
gyermekek, tanulók utáni 36.300 Ft/fő normatívát,
így 2.770.900 forinttal csökken ez által a társulás után
igényelhető bevétel.
Megnőtt viszont a tagintézményi támogatás 70.000
forintról 90.000 forintra 2011. őszétől. A támogatást
csak az óvodások után tudjuk igényelni. Lehetőség
lenne igényelni az 1-4. osztályok után is, de ennek
feltétele, hogy az intézmény 1-6. évfolyammal
működjön. Itt 606.666 forint többlettel számolhatunk,
amely lényegesen kevesebb, mint az intézményi
társulási normatíva megszűnése miatt keletkező
támogatás csökkenés.
A gesztor /Leányvár/ önkormányzatnak még ez sem
jár, így ennek egy részét át kell neki adnunk, hogy ne
legyen hátrányos helyzetben amiatt, hogy felvállalta a
gesztor szerepét.
Tekintve a közoktatási normatívák kiszámításának
rendkívül bonyolult rendszerét, pontos számokat
később tudunk mondani.

Kesztölc község Önkormányzatának 2010. évi adóügyi beszámolója
Az önkormányzatiság egyik alapvető biztosítéka
az önálló bevételszerzési jog (adókivetés joga).
Adórendszerünkben 1991. január 01-től működnek
olyan adónemek, amelyek bevezetéséről a helyi
önkormányzatok dönthetnek. A helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)
felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési
önkormányzatok képviselő-testületei rendelettel az
illetékességi területükön helyi adókat vezethetnek be.
Az adó megállapítási jog magába foglalja a törvény
keretei között az egyes adónemek bevezetését,
módosítását, az adómértékének meghatározását,
kedvezmények, mentességek, valamint a helyi adóztatás
részletes eljárási szabályainak megállapítását. Az
adómértéket a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat
gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényi felső
adómértékre is figyelemmel – lehet megállapítani. Az
adó mértéke év közben nem emelhető.
Községünk adórendeleteiben Képviselő-testületünk
az
alábbi
helyi
adónemekről
rendelkezett:

magánszemélyek kommunális adója, állandó iparűzési
tevékenységre vonatkozó helyi iparűzési adó, ideiglenes
iparűzési tevékenységre vonatkozó iparűzési adó,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó. Központi adó a
gépjárműadó.
A Környezetterhelési díjról rendelkező 2003. évi
LXXXXIX. tv. alapján 2004. IV. negyedévtől
bevezetésre került a talajterhelési díj.
Az állandó iparűzési tevékenységre megállapított helyi
iparűzési adó mértéke a törvény által megállapítható
legmagasabb, azaz 2 %. Az ideiglenes iparűzési
tevékenység utáni 1.000.- Ft/napos mértéket még
elfogadják, és megfizethetőnek találják a vállalkozások.
Megyénkben 200.- és 5.000.- Ft között mozog a napi
átalány. A 76 önkormányzatból 50 állapított meg
1.000.- Ft-os mértéket.
A két részletfizetési határidőnél (03.16. ill. 09.15.)
megszokott dömpingbefizetések az idei évben
elmaradtak. A befizetés széthúzódott, erősen a
késedelmes megfizetések felé tendált.
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A végrehajtó hetente keres meg bennünket adó- és
értékbizonyítvány kiadási kérelmével, melyben
községünk lakosainak ingatlanait kéri felértékeltetni,
a be nem fizetett hiteltörlesztések miatt. Sajnos, már
árverés, gépjárműelkobzás és APEH-általi lakóingatlan
lefoglalás is volt idén Kesztölcön.
Ezen okok miatt nem javasoljuk az adómértéknövelést,
valamint újadónemek bevezetését.
Néhány szóban a 2010. évben végzett adóhatósági
munkáról az egyes adónemek tükrében:
Gépjárműadó
Jelenleg 790 db gépjárművet tartunk nyilván. A
tavalyi év hasonló időszakában 715 db volt, az idei
BM nyitóállomány viszont 910 db-bal indított.
2010.01.01.-vel az adómértékek minden kategóriában
megemelkedtek. Mentesség kizárólag a súlyos
mozgáskorlátozottak saját gépjárműve, (kivétel:
kiskorú gyermek esetén a szülő járműve) után jár.
Adókedvezmény illeti külön igazolás alapján a légrugós
buszokat. Az adómértékváltozás miatt év elején az
összes járműre határozatot adtunk ki. Az évközi
változásokról akkor születik határozat, amennyiben
adókötelezettséget érintenek. Felettes szervünk felé
senki sem élt panasszal.
Helyi iparűzési adó
Az iparűzési adóból származó bevételeket alapvetően
a gazdasági növekedés, a vállalkozók számának
emelkedése növeli. Sajnos, ebben az évben sem a
gazdasági növekedés, sem a vállalkozók számának
emelkedése nem volt jellemző településünkre. Némi
bonyodalmat okozott, és rengeteg plusz munkát adott
az APEH adóelvonási, majd -visszaosztási kísérlete.
Hatására minden adótúlfizetéssel évet záró vállalkozás
visszakérte a többletet, ami esetenként néhány száz
forint volt csupán. A júliusi törvényváltozást követően
az adónemet visszakaptuk. Határozatot újabban nem
kell hoznunk, de az adózót a bevallás feldolgozásakor
feltárt pontatlanságokról értesíteni kell. A félévi zárást
követően a MÁK Igazgatósága ismételten ellenőrizte
a feldolgozás helyességét. Számottevő eltérést nem
találtak.
Adózóink száma: 2010. január 1-én: 189.
9 vállalkozás szűnt meg, és 5 új jelentkezett be a 2009.
évhez képest.

▪ Három vállalkozás jelenleg is felszámolási eljárás
alatt áll, a várható adóbevétel bizonytalan.
▪ Egy vállalkozás az országosan hasonló helyzetben
levő építőipari cégekhez hasonlóan az alvállalkozói
körbetartozások miatt fizetésképtelen.
▪ Két vállalkozás tulajdonosa nem található, a behajtás
egyenlőre nem foganatosítható.
A fenti problémák miatt a tartozás behajtása komoly
akadályokba ütközik, bár ennek érdekében minden
erőfeszítést megteszünk
Magánszemélyek kommunális adója
1272 db ingatlan után vetettünk ki ebben az évben
adót. Az adómérték nem változott,
5.000.- Ft
ingatlanonként. A Htv. által megengedett felső határ
meghaladja adótárgyanként a 17.000.- Ft-ot. Az
adófelderítés folyamatos.
A tulajdoni viszonyokban bekövetkezett változásokról
igyekszünk minden esetben tudomást szerezni, bár az
adózók nem szívesen tájékoztatnak annak ellenére,
hogy a törvény ezt 15 napos határidővel előírja. A
digitális térkép megkönnyíti a munkánkat.
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
Önkormányzatunknál 2008. márciusában került
bevezetésre. Ez az adónem nem hozta meg a kívánt
eredményt. Mindössze 3 adóalanyunk van. Ezek közül
az erdei iskola mentességet élvez. Az adómérték: 100.Ft/vendégéjszaka. Határozatot ebben az adónemben
nem hozunk.
Talajterhelési díj
Az ÉDV ZRT adatszolgáltatása alapján történik
a talajterhelési díj kivetése, azokra az ingatlantulajdonosokra, akik – bár műszakilag lehetséges
volna – mégsem kötöttek rá a csatornahálózatra. A
talajterhelési díj utólag kerül megállapításra. Mértéke
évről évre növekszik, viszont a díjfizetők száma a
csatornára való rákötések miatt folyamatosan csökken.
Aláírásra kész bevallási nyomtatványokat küldünk ki.
2010-ben 108 db bevallást számoltunk és postáztunk
ki, ebből 99 érkezett eddig vissza.
Ezeknek a bevallásoknak a feldolgozása is ONKADO
programmal történik.
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Földbérbeadás utáni jövedelem adó
2010. évben 2 db bevallást érkeztettünk. Az Szja
törvény változásának következtében változatosan
alakul Önkormányzatunk ilyen jellegű bevétele.
A törvény ugyanis meghatározza, hogy mentes az
adó alól, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául
szolgáló szerződés az 5 évet eléri.
Az idei előírás mindössze 18.000.- Ft.
Késedelmi pótlék
Az idei késedelmi pótlékterhelés meghaladja a
2,3MFt-ot. A késedelmi pótlék behajtása nagyon
nehéz, mert a már megszűnt, de még nem rendezett,
felkutathatatlan vállalkozás, illetve gépjárműadó
tartozás késedelmi pótléka évről évre magasabb
összeggel növeli a kintlévőséget.
Az adók módjára behajtandó köztartozások
A helyszíni bírságok, a rendőrség által kiszabott
szabálysértési-, közigazgatási-, illetve egyéb, más
hatóságok által kiszabott végrehajtási bírságok,
valamint a köztartozások tartoznak ide. Ezen belül
köztartozás a szemétdíj, vizitársulati tartozás,
gyermektartási díj, földhivatali igazgatási díj. A
szabálysértési és helyszíni bírságokból behajtott összeg
Önkormányzatunk bevétele. A behajtott közigazgatási
bírságból 25 % illet meg minket, a többit át kell
utalnunk. A földhivatali és az egyéb fönt felsorolt
behajtásból nem részesülünk, csak a munka a mienk.
Számuk, sajnos, állandóan nő.
Behajtási tevékenység
A közlekedési szabálysértések behajtására irányuló
ügyeink száma meghaladta a százat. Ezen kívül
felszólítások gépkocsiadó ügyben, magánszemélyek
kommunális adója ügyében, előző évek szemétdíj
tartozásának behajtása ügyében meghaladja az
500-at. Az adóbevételek beérkezése nem minden
esetben automatikus, az adózók 80 %-a önként

teljesíti befizetési kötelezettségét (gépjárműadó,
magánszemélyek kommunális adója), nekik a szokásos
évi kétszeri értesítésen kívül az adókötelezettségükről
nem kell küldeni semmiféle felszólítást.
Nagyon sok erőfeszítésünkbe és kiadásunkba kerül a
nem jogkövető állampolgárok adózásra kényszerítése.
Sok esetben a többszöri felszólítás eredménnyel jár,
de több hátralékossal szemben semmiféle eszközünk
nincs az adóbefizetés kikényszerítésére, ugyanis nem
rendelkeznek munkahellyel, ingatlannal, lefoglalható
ingó vagyonnal.
Előfordult, hogy a letiltási rendelvény megküldése után
a munkahely visszajelzett, hogy az adózó munkabérére
olyan nagy a terhelés, hogy letiltásra több évet várnunk
kell.
A vállalkozások bedőlését követően, a tartozás
nyilvántartásba vétele után fizetendő díj irreálisan
magas. Megfontolandó, hogy a csekély siker
reményében érdemes-e kockáztatni az Önkormányzat
pénzét.
23 esetben foganatosítottunk letiltást, melyből
folyamatosan érkezik a letiltott összeg. Jelenleg közel
300 db fizetési felszólítás postázása van folyamatban. A
10.000.- Ft összeghatár feletti adósainkat tértivevényes
levélben ismételten felszólítjuk, s nemfizetés esetén
a tartozás behajtásával önálló bírósági végrehajtót
bízunk meg. A végrehajtóval az együttműködési
megállapodást már megkötöttük.
A táblázat a 2010. 10. 30.-ig feldolgozott adóbevallásokat, illetve az addig beérkezett befizetéseket
tartalmazza. A bevételek alakulása az iparűzési
adóbevétel kivételével az időszaknak megfelelő, a
tervezett bevételek várhatóan befolynak.

Adózók
száma
1272
189

2010. évi
terv
5.500.000
12.500.000

2010. évi '10.10.30-ig
előírás
befolyt bev.
6.301.000
5.706.000
11.540.000
5.690.000

Fennálló
tartozás
1.870.000
6.163.000

Gépjárműadó

790

11.000.000

13.230.000

10.894.000

6.809.000

Késedelmi pótlék

1190

500.000

2.338.000

437.000

2.337.000

Mulasztási bírság

44

27.060

52.600

111.800

Egyéb bevétel

27

350.000

431.000

649.000

0

Talajterhelési díj
Összesen

99

500.000
30.350.000

579.000
34.446.060

735.100
24.163.700

155.800
17.446.600

Adónem
Magánszemélyek komm. adója
Helyi iparűzési adó
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Beszámoló a szabálysértésekről (2010. január-szeptember)
2010-ben a szabálysértési törvényben több módosítást
hajtottak végre a jogalkotók.
Ami az önkormányzatokat érinti leginkább, hogy
az elkövetés helye szerinti önkormányzat jár el a
szabálysértővel szemben.
Ez némely esetnél jól bevált, viszont volt amikor
ezáltal sokkal hosszadalmasabb volt az ügyintézés,
hiszen ilyen esetben máshol készült a jegyzőkönyv,
és más helyen készült a határozat az elkövetett
szabálysértésről.
Úgy tűnik, hogy menet közben a jogalkotók is rájöttek,
hogy ez a módosítás nem minden esetben alkalmazható
egyszerűen, ezért szeptembertől visszaállították az
előzőleg alkalmazott jogszabályt.
Ugyancsak módosítás történt a 20.000.-forint alatti
lopás szabálysértés elkövetésekor. 2010.első félévében
ezen összegben elkövetett lopás szabálysértésnek
minősült, és nem a rendőrség, hanem a polgármesteri
hivatal járt el ezekben az ügyekben. Most ezekben az
ügyekben a rendőrség is eljárhat.
A szabálysértések másik nagy csoportja a közoktatási
szabálysértés elkövetése, mely akkor következik be,
ha a tanköteles gyermek igazolatlanul hiányzik 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.
Szeptember elsejétől azon gyermekek szülei akik ezt
a szabálysértést elkövetik, még egyéb szankciókra is
számíthatnak. Ugyan is, ha a gyermek igazolatlanul
50 órát hiányzik az iskolából, a szülőnek folyósított
iskoláztatási támogatás (régen családi pótlék)
megvonásra kerül.
Jelenleg településünkön még nincs ilyen gyermek
akinél az iskoláztatási támogatás megvonásra került
volna.
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. Ezeket a szabálysértéseket nagyon
nehéz megakadályozni. Az illegális szemét lerakást
próbáljuk úgy megakadályozni, hogy a település

határában több földúthoz sorompókat helyeztünk ki.
Az ott gazdálkodó tulajdonosok kulcsot kaptak, hogy
az ő részükre biztosítva legyen a bejárat.
2010. januártól 1-től szeptember 30-ig az alábbi
szabálysértések elkövetőivel szemben
történtek
hatóság intézkedések.
Lopás, 20.000.-forint alatti eltulajdonítás : 5 fő. Ebből
2 fő a település határában fát, illetve kukoricát lopott,
és ezért indult velük szemben eljárás. Egy fő építési
területről tulajdonított el dolgokat, illetve mobiltelefon
lopásba keveredett két lakos.
Közoktatási szabálysértés elkövetése miatt 4 esetben
indítottunk eljárást. Itt a szabálysértést elkövetett
gyermekek szülei figyelmeztetésben részesültek.
Az előző évhez viszonyítva csökkent a létszáma a
szabálysértést elkövető
szülőknek.
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 6 főnél tudtuk megindítani az eljárást.
Ebből 4 fő más település lakosa, ezért az eljárást ott
folytatták le. Sajnos ennél sokkal több az elkövetők
száma, de az illegális szemétlerakás tényét csak
nehezen tudjuk bizonyítani.
Hatóságunk két fő részére pénzbírságot szabott ki.
VPOP ellenőrzés során
bizonylati fegyelem
megsértése miatt indult eljárás két fő ellen. Mindketten
figyelmeztetésben részesültek, az elkövetés csekély
összege miatt.
Egyéb jellegű szabálysértés miatt két fő részesült
figyelmeztetésben
Ismeretlen tettes ellen egy esetben szüntettük meg a
szabálysértési eljárást.
Több esetben veszünk fel jegyzőkönyvet, - amennyiben
társhatóságok megkeresnek- mert az eljárás
lefolytatására nem mi vagyunk illetékesek.

13

KESZTÖLCI HÍRNÖK - IV.évfolyam 3.szám - 2010.december

Beszámoló a polgárőrség működéséről
A polgármester úr és a képviselőtestület megkeresésére
az Esztergom Városi Polgárőr Egyesült értékeli és
elfogadásra ajánlja a kesztölci polgárőr csoport 2010
októberéig elvégzett feladatait. 2010. június 23-án
kelt Kesztölc község Képviselő-testületének 52/2010.
(VI. 23.) számú Határozata alapján elfogadta, hogy
községükben az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület
keretén belül polgárőr csoport alakuljon meg, és
működjön.
A feladatokat az Önkormányzat, ill. állampolgárok,
civil szervezetek kéréseit figyelembe véve, erejükhöz
mérten végrehajtották.
Munkájukban mindenkor előtérbe helyezték községük
közbiztonságát, közrendjét, az állampolgárok jogszerű
igényeit és a bűnmegelőzést.
Polgárőreink Lantos Ilona mb. csoportvezető
vezetésével (tel: 06-30-392-1960 ) 8 fővel, majd később
az új tagok csatlakozásával kibővülve hajtották, ill.
hajtják végre feladataikat.

Tudomásunk van róla, hogy községükben korábban is
működött egy önszervezésű csoport, amely még nem
tartozott a mai formában (szervezeti felépítésben) az
Országos Polgárőr Szövetség működése alá.
Mi a korábbi eredményeiket figyelembe véve, az OPSZ
megkeresése alapján kértük Önöket, a Polgármester
urat, s az Önkormányzat tagjait, hogy községük
közbiztonsága, közrendje érdekében alakuljon meg
újra a polgárőr csoport.
A személyi és technikai feltételeket (ruházat, járművek
és rádió adó-vevő) az Esztergom Városi Polgárőr
Egyesület biztosítja a kesztölci csoportnak.
A helyi önkormányzat felkérése alapján a helyi
rendezvényeken minden esetben részt vettek, több
esetben kiegészítésképpen a nagyobb rendezvényeknél
Esztergomban is segítettek.
A korábban megállapított, elfogadott támogatásukat
mindenkor a kesztölci csoport ténykedéséhez
biztosítjuk.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A havazások, ónos eső és a lefagyások miatt
fennáll a csúszásveszély a járdákon. Kérem
Önöket, törvényi kötelezettségüknek eleget
téve gondoskodjanak az ingatlanuk előtti járda
takarításáról és síkosság mentesítéséről.
Gaál Lajos
polgármester
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Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
▪ 2011.január 26. 17.00
Polgármesteri hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
2. Költségvetési rendelet előkészítése I. forduló
3. Vállalkozó találkozó előkészítése
4. Egyebek
▪ 2011. február 16. 17.00
Polgármesteri hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
2. Mezőőr beszámolója
3. Költségvetési rendelet
4. Egyebek
▪ 2011. március 30. 17.00
Polgármesteri hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Az egészségügyi ellátás helyzete
3. A falu szociális helyzete
4. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2010. évi munkájáról
5. Egyebek
▪ 2011. április 27. 17.00
Polgármesteri hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A 2010.évi zárszámadási rendelet megtárgyalása
3. Beszámoló a Család- és gyermekvédelemről
4. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban
5. Beszámoló az Idősek Klubja tevékenységéről
6. Egyebek
▪ 2011. május 25. 17.00
Napköziotthonos Óvoda
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A Dorogi Kapitányság tájékoztatója a közrendről
és közbiztonságról
3. Tájékoztató a Vöröskereszt munkájáról
4. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda
2010/2011-es tanévéről
5. Egyebek
▪ 2011. június 29. 17.00
Kincses József Általános Iskola
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló a Kincses József Általános Iskola
2010/2011-es tanévéről
3. Beszámoló az építésügyi igazgatásról

4. Tájékoztató a Kesztölc SE és a községben működő
sportegyesületek tevékenységéről.
5. Egyebek
6. Zárt ülés (Kesztölcért kitüntetések nevesítése)
▪ 2011. szeptember 28. 17.00
Művelődési Ház
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló a Művelődési Ház és Klub
tevékenységéről
3. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
4. Beszámoló az I. félévi gazdálkodásról
5. Egyebek
▪ 2011. október 26. 17.00
Polgármesteri hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban:
Szabálysértés
3. Beszámoló az adóügyi igazgatásról
4. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
5. Egyebek
▪ 2011. november 30. 17.00
Polgármesteri hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A 2012. évi költségvetési koncepció elkészítése
3. Tájékoztató a Szlovák Önkormányzat munkájáról
4. Beszámoló az I-III.n.évi gazdálkodásról
5. Adórendelet és díjak felülvizsgálata
6. Egyebek
▪ 2011. december 14. 17.00
Polgármesteri hivatal tanácsterme
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. Az önkormányzat 2011. évi munkaterve
3. A köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelésének szempontjai
4. Egyebek
▪ 2010. december 21. 18.00
Községi Klub
Ünnepélyes, kibővített ülés.

Tisztelt Kesztölciek!
Az elmúlt időszak esőzései miatt kialakult árvíz pusztító hatása több ezer ember
életét tette tönkre hazánkban. A természeti katasztrófák községünket sem kímélték.
Ami máskor irigylésre méltó előny – falunk teraszos elhelyezkedéséből adódó
gyönyörű kilátás, a sziklás hegyek ölelése és az egészséges erdei környezet - az
a hosszan tartó esőzések idején hatalmas hátrányt jelent számunkra. Partfalak,
támfalak, pincék dőltek össze, utak házak sérültek meg.
Így kerültek veszélybe a Dózsa György utca 19-23 szám alatti lakóházak,
környezetükkel együtt. A hegyről lezúduló víz által átázott fedőréteg és a partfal
megcsúszott, omladozni kezdtek az út alatti pincék, megsüllyedtek és életveszélyessé
váltak a házak. Az önkormányzat pályázati segítséggel megépíti a további károkat
megakadályozó támfalat. A magánházak életveszélyes állapotát azonban nem tudja
megszüntetni. A házak csúszásának megállításához sajnos több millió forintra van
szükség. Az ott lakók betegségekkel küzdő nyugdíjasok, akik segítség nélkül nem
tudják otthonaikat megmenteni.
Ezért fordulunk Önökhöz! Támogassuk őket! Ha nem segítünk, végleg elveszíthetik
otthonukat, vagyonukat, eddigi életük munkáját és reményeiket. Előzzük meg
a tragédiákat! Egy újabb földcsuszamlás a Dózsa György utca és az alatta lévő
Klastrom utca többi lakóházát is veszélyezteti! Álljunk melléjük a bajban!
Várjuk minden segíteni szándékozó pénzbeli adományát! Adakozni lehet a helyi
Duna Takarékszövetkezet külön, erre a célra nyitott számlaszámán:

Árendás Ferencné / Partfalcsúszás, Dózsa György utca
58600472-15513924
továbbá a templomban, a CBA-ban, az iskolában és az óvodában
elhelyezett ládikókban.

Fogjunk össze, segítsünk!
Kesztölc község Képviselő-testületei

Radovics Sándor Róbert

György Dóra

Fekete Szabolcs

Borbély Anna Izabella

Horváth Katalin & Radovics Róbert

Nagy Zsuzsa & György Márton

Csaba Szilvia & Fekete Tibor

Dinnyés Mónika & Borbély István

Újszülötteinknek kívánunk
erőt, egészséget, sok boldogságot
szeretteik körében!
Farsang Menyhért Márk

Bartolen László

Tatár Henrietta & Farsang Menyhért

Kellner Zsuzsanna & Bartolen László

Dávid Regina

Hertlik Boglárka

Sturcz Dániel

Győri János Dániel

Heier Gabriella & Dávid András

Zsalezsák Anna Noémi & Hertlik Zoltán

Kara Orsolya & Sturcz Zoltán

Váradi Hajnalka & Győri János

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

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

