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▪ Az előző szám óta eltelt időszak eseményei

▪ Kincses József Általános Iskola beszámolója

▪	 Óvoda intézményi beszámoló

▪		Beszámoló a Családsegítő Szolgálat tevékenységéről

▪		A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 
 Kesztölci Telephelyének tevékenysége

▪		A Vörökereszt helyi szervezetének beszámolója

▪		Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban

▪		Kesztölc község közbiztonsági helyzete

▪		A Polgárőr csoport tájékoztatója

▪		Építésügyi Igazgatási munka
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▪	 A	 Pilisi	 Iskolák	 Óvodák	 és	 Bölcsődék	 Közössége	
Igazgatója	a	tagintézmény	vezetői	pályázatokat	kiírta	
a	kszk	portálra.

▪	 Több	 bejelentést	 tettem	 a	 közvilágítási	 hibák	
javításával	kapcsolatban.	Az	e-on	ügyfélszolgálatától	
sablon	levelet	kaptam.	Ezek	után	kértem	a	tatabányai	
hálózati	 igazgató	 segítségét	 a	 rendszer	 javításával	
kapcsolatban.

 
▪	 Többszöri	 bejelentés	 és	 levélváltás	 következ-
ményeként	 a	 Magyar	 Közút	 megkezdte	 a	 bekötőút	
kátyúzását.

▪	 A	 két	 önkormányzat	 képviseletében	 köszöntöttem	
településünk	újszülötteit	és	szüleiket.	

▪	 Húsvét	 előtt	 megjelent	 a	 Kesztölci	 Hírnök.	 Sajnos	
a	 terjesztéssel	még	mindig	gondok	vannak.	Néhány	
család	 megint	 kimaradt	 a	 kézbesítésből.	 Néhány	
példányt	 átadtam	 a	 CBA-ba	 is.	 Simonek	 Antal	
képviselő	úr	vállalja	a	terjesztést.

▪	 Megtörtént	a	2010-ben	kezdett		HPV	elleni	védőoltás	
utolsó	vakcina	beadása.

▪	 2011-ben	Kéninger	Anna	gyermekorvosunk	vállalta	a	
HPV	elleni	védőoltás	gyártójával	a	kapcsolat	tartást.		
Így	lényegesen	egyszerűsödik	a	dolog.	

▪	 Első	 önálló	 kiállításán	 köszöntöttem	 a	 testület	
nevében	 Süttő	 Anikót,	 a	 Képző	 és	 Iparművészeti	
középiskola	tanulóját,	községünk	lakóját.	

▪	 Társulási	 versmondó	 versenynek	 adott	 otthont	 a	
Kincses	 József	 Általános	 Iskola.	 Jól	 előkészített,	
színvonalas	vetélkedőt	láthattunk.	

▪	 A	 szennyvíztisztító	 telep	 rekonstrukciójával	 kap-
csolatban	 tárgyalt	 a	 3	 település	 polgármestere	 	 az	
ÉDRV	Zrt.	új	vezérigazgatójával.		A	Vízmű	1	hónapon	
belül	 elkészíti	 a	 számításokat	 	 a	 két	 alternatívával	
kapcsolatban	(1.	a	telep	felújítása,	bővítése	~300	MFt,	
pályázati	támogatással;	2.	rákötés	a	dorogi	hálózatra	
~65	MFt,	saját	erőből).										

 
▪	 Az	esztergomi	és	dorogi	kistérség	polgármesterinek	
tartott	 tájékoztatót	az	ÉDRV	Zrt.	Tatabányán.	 	Álta-
lános	probléma	még	mindig,	hogy	a	fogyasztók	nem	
rendeltetésszerűen	 használják	 a	 szennyvízcsatorna	
hálózatot.	 Nagyon	 sok	 szilárd	 anyag	 kerül	 a	
rendszerbe,	ami	tönkreteszi	a	szivattyúkat.																																																													

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪	 Április	 28-án	 és	 29-én	 	 20	 db	 facsemetét	 ültettünk	
el	a	bekötőút	mentén.	A	csemetéket	a	Magyar	Közút	
biztosította,	 az	 ültetést	 –	 15	 db	 –	 az	 önkormányzat	
munkásai	,	5	db-ot	Hertlik	Mihály	és	barátai	ültették	
el.	 A	 fásítást	 Hertlik	 Mihály	 volt	 önkormányzati	
képviselő	kezdeményezte.

▪	 Április	 28-án	 az	 Egészségház	 projekt	 helyszíni	
ellenőrzésén	 vettem	 részt.	 A	 projekt	 ellenőrzése	
során	derült	ki,	 hogy	az	eltérő	 tervezési	 számítások	
miatt	eltérés	volt	a	terven	szereplő	alapterületekben.		
Műszaki	ellenőrünk	az	eltérés	okairól	tájékoztatatta	a	
közreműködő	szervezetet.

▪	 Május	 1-jén	 részt	 vettem	 a	 Hagyományőrző		
Bányászok	ünnepségén.	A	jó	hangulatú	rendezvényen	
nyugdíjas	 bányászok	 emlékeztek	 a	 munkásidőkre.	
Köszönet	 a	 rendezvény	 fő	 szervezőjének,	 Valovics	
Lászlónak.

▪	 Május	 3-án	 egyeztettem	 Dr.	 Reiner	 Viktóriával	
önkormányzatunk	álláspontját	a	pernyelerakó	rekul-
tivációjával	kapcsolatban.	Kifejtettem,	hogy	továbbra	
sem	 engedélyezünk	 területünkre	 beszállítani	
máshol	képződött	veszélyes	hulladékot,	vagy	annak	
származékát.	

▪	 Május	 3-án	 és	 4-én	 részt	 vettem	 az	 óvoda	 két	
csoportjának	 anyák	 napi	 ünnepségén.	 Örömmel	
tapasztaltam,	 hogy	 a	 csoportok	 által	 szervezett	
ünnepségen	sok	anyuka	és	nagymama	vett	részt.	Az	
óvó	nénik	és	a	gyerekek	nagy	izgalommal,	ajándékkal	
és	 színvonalas	 műsorral	 készültek.	 Köszönet	 a	
szervezőknek	és	a	közreműködőknek.

▪	 Május	 9-én	 küldtük	 ki	 a	 TIOP	 1.1.1.7	 pályázat	
beszerzésére	 az	 ajánlattételi	 felhívást.	 A	 felhívás	
szakmai	 részét	 Bihari	 Gábor	 önkormányzatunk	
rendszergazdája	 és	 Dobrai	 Tibor	 a	 Kincses	 József	
Általános	 Iskola	 informatika	 tanára	 egyeztette	 a	
pályázattal.

▪	 Május	 9-én	 kistérségi	 tanácsülésen	 tárgyaltuk	 meg	
a	Montágh	 iskola	 státuszával	 kapcsolatos	 egységes	
állásfoglalásunkat.

▪	 Május	 10-én	 a	 Komárom-Esztergom	 Megyei	
Közgyűlés	 elnökével	 tárgyaltunk	 a	 Montágh	
iskola	 további	 sorsáról	 és	 a	 kihelyezett	 zeneiskolai	
tagozatokról.	Megállapodásunk	 értelmében	mindkét	
intézményre	 nagy	 szüksége	 van	 a	 településeknek,	
nem	kívánunk	egyikről	sem	lemondani.
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▪	 Május	 11-én	 a	 szennyvíztisztító	 telep	 bejárásán	
vettünk	 rész	 (Piliscsév,	 Leányvár,	 Kesztölc	
polgármesterei);	 megállapodtunk	 abban,	 hogy	 az	
elmúlt	 nyári	 árvíz	 megismétlődésének	 elkerülése	
érdekében	árvízvédelmi	megelőző	munkálatokat	kell	
a	telepen	elvégezni.	

▪	 Május	 12-én,	 az	 érintettek	 értesítésével	 megtörtént	
a	 Dózsa	 Gy.	 u.	 19-23	 előtti	 partfal	 műszaki	
átadása.	Az	átadás	folyamán	1	db	hiányosság	került	
megállapításra:	 Nebehaj	 Rudolf,	 Dózsa	 Gy.	 u.	 31.	
sz.	 családi	 ház	 tetejének	 keleti	 oldalára	 vízelvezető	
lemezt	 kell	 felszerelni.	 A	 kivitelező	 ezt	 tudomásul	
vette,	és	a	vízterelőt	felszereli.	Más	hiányosságot	az	
átadáson	nem	tapasztaltunk.

▪	 Május	 12-én	 rendben	 lezajlott	 az	 elektronikai	
és	 elektromos	 eszközök	 begyűjtése.	 A	 lakosság	
térítés	 nélkül	 leadhatta	 a	 rossz	 készülékeket.	 A	
nagyobb	 gépeket	 a	 falugondnok	 az	 önkormányzat	
gépkocsijával	begyűjtötte.	Ezzel	az	akcióval	kívánjuk	
megelőzni,	hogy	a	házaló	hulladékgyűjtők	a	lakóktól	
átvett	 eszközök	 használhatatlan	 részét	 –	 veszélyes	
hulladékot	-	lerakják	a	település	határában.	

▪	 Május	 14-én	 –	 szombaton	 összevont	 takarítási	
akciót	 tartottunk	 településünkön.	 A	 nagypéntek	
miatt	elmaradt	Föld	Napja	és	a	TE	SZEDD	országos	
akció	 összevont	 napját	 tartottuk.	 A	 takarítást	 az	
önkormányzat	képviselői	vezették.

▪	 Május	 17-én	 Kormányhivatali	 tájékoztatón	 vettem	
részt	 Tatabányán.	 Az	 elmúlt	 időszak	 közmunka	
programját	értékelte	a	kormányhivatali	munkatárs.	

▪	 Május	 18-án	 helyszíni	 bejáráson	 egyeztettünk	 a	
főépítésszel		a	Bánk	bán	utca	burkolatának	javításáról,	
valamint	a	Dózsa	Gy.	u.	19-23.sz	előtti	vízelvezetésről

▪	 	Május	19-én	készült	el	az	Iskola	u.	partfalszakadások	
(3	db)	közbeszereztetési	anyaga.		

▪	 Május	 20-án	 a	 piliscsévi	 óvoda	 látta	 vendégül	 a	
társulás	 óvodásainak	 1-1	 csoportját.	 A	 csoportok	
rövid	műsorral	mutatkoztak	be,	majd		közös	játékkal	
múlatták	 az	 időt.	 Köszönet	 a	 szervezésben	 és	
lebonyolításban	részt	vállaló	pedagógusoknak.

▪	 Május	 21-én	 a	 szlovák	 önkormányzat	 elnökével	
Vértesszöllősre	 kísértem	 el	 a	 Kincses	 József	
Általános	 Iskola	 „Konvalinky”	 tánccsoportját,	 ahol	
a	 	 X.	 Komárom-Esztergom	 Megyei	 Nemzetiségi	
Gyermektalálkozón	 mutatták	 be	 jó	 hangulatú	

műsorukat.	 Köszönet	 a	 felkészítő	 pedagógusnak,	 a	
gyerekeknek	és	a	kísérő	szülőknek.	(Ezt	a	találkozót	
Kesztölc	kezdeményezte	és	rendezte	először	20	éve.)

▪	 Május	 24-én	 az	 esztergomi	 Magyar	 Francia	 Baráti	
Társaság	 alelnöke	 keresett	 meg.	 	 Franciaországban	
élő,	 kesztölci	 származású	 rokonainak	 felderítésében	
adtunk	 információt.	 Sikerült	 a	 rokoni	 szálakat	
felkutatni.	 	 Július	 9-én	 az	 Esztergomba	 látogató	
küldöttséget	 (Cambrai)	 Kesztölcön	 is	 fogadtuk	 kis	
ünnepség	keretében.

▪	 Május	24-én	délután	fogadott	Csemez	Attila	tanár	úr,	a	
Corvinus	Egyetem	Tájépítő	Karának	vezetője.	Átadta	
a	 hallgatói	 műhelymunkákat,	 s	 megállapodtunk	
abban,	hogy	a	testületi	döntést	követően	részt	vesznek	
a	Szent	Kelemén	tér	végleges	arculattervezésében.

▪	 Május	 26-án	 részt	 vettem	 Gödöllőn	 a	 Magyar	
Önkormányzatok	 Szövetsége	 által	 szervezett	
konferencián,	 ahol	 az	 új	 oktatási	 törvénnyel	
kapcsolatban	kaptunk	tájékoztatást.

▪	 Május	27-én	a	Szlovák	Kisebbségi	Önkormányzattal	
és	 képviselőinkkel	 ajándékot	 adtunk	 át	 az	 iskola	
tanulóinak	a	gyermeknap	alkalmából.

▪	 Május	 27-én	 	 Sárisápon	 szerepeltek	 nagycsoportos	
óvodásaink.	 Hangulatos,	 jól	 sikerült	 bemutatkozó	
műsorukat	 a	 Szlovák	 Önkormányzat	 elnökével	
tekintettük	meg.	

▪	 Május	30-án	a	Szlovák	Kisebbségi	Önkormányzattal	
és	 képviselőinkkel	 ajándékot	 adtunk	 át	 az	
óvodásoknak	a	gyermeknap	alkalmából.

▪	 Június	 3-án	 a	 két	 önkormányzat	 képviselő	 testülete	
köszöntötte	 és	 vendégül	 látta	 a	 községben	 dolgozó	
aktív	 és	 nyugdíjas	 pedagógusokat	 a	 Pedagógusnap	
alkalmából.

▪	 Június	 4-én	 elkísértem	 a	 Pávakört	 a	 Medveckei	
Népdalkör	 jubileumi	 ünnepségére.	 	 A	 határ	 menti	
kulturális	együttműködés	finanszírozására	a	Kesztölci	
Szlovák	Kisebbségi	Önkormányzat	 és	 a	Medveckei	
Népdalkör	 pályázati	 támogatást	 nyert	 a	 Visegrádi	
Alapból.

▪	 Június	 8-án	 a	 Saubermacher	 Esztergomi	 Üzeme	
vezetőjével	 tárgyaltam	 a	 hulladékgazdálkodás	 és	
gyűjtés	 várható	 változásairól.	 2013-tól	 gyökeresen	
megváltozik	 a	 lakossági	 hulladék	 begyűjtésének	
módja.
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▪	 Június	 14-én	 tárgyaltam	 a	 helyi	 fogászati	 rendelő	
berendezéséről.	 A	 tárgyalás	 még	 nem	 záródott	 le.	
További	egyeztetésre	van	szükség.

▪	 Június	 14-én	 részt	 vettem	 a	 NVH	 által	 szervezett	
vidékfejlesztési	konferencián,	Lajosmizsén.

▪	 Június	 15-én	 a	 Vértes	 Volán	 képviselőjével	
bejárást	 tartottunk	 az	 Öregfaluban,	 a	 kialakítandó	
menetrendszerű	 autóbuszjárat	 tervezett	 útvonalán.	
A	 bejárás	 eredményéről	 írásban	 tájékoztatják	 az	
önkormányzatot.

▪	 Június	 16-án	 a	 Vízitársulat	 igazgatójával	 és	 a	
kivitelező	céggel	egyeztettük	a	tóállásból	(sportpálya	
mögötti	terület)	kifolyó	víz	elvezetését.	A	munkálatok	
június	28-án	megkezdődtek.

 
▪	 A	 főépítész	 és	 a	 műszaki	 ellenőrökkel	 ellenőriztük	
a	 folyó	 beruházásokat.	 Sajnos	 a	 Művelődési	 Ház	
födémszerkezete	 olyan	 rossz	 állapotban	 volt,	 hogy	
az	egész	 födémet	ki	kell	 cserélni.	Emiatt	 a	 felújítás	
költsége	közel	1	M	Ft-tal	emelkedik.	A	munkálatok	
jó	 ütemben	 folynak.	 Ezt	 a	 beruházást	 önkéntes	
társadalmi	 ellenőrként	 Bakos	 György	 helyi	 lakos	
követi	nyomon.

▪	 Befejeződött	 az	 iskolai	 számítógépes	 szaktanterem	
TIOP	pályázattal	 támogatott	felújítása.	Az	iskola	13	
új	számítógéppel	és	3	interaktív	táblával	(	a	hozzájuk	
tartozó	 kiszolgáló	 egységgel)	 lesz	 gazdagabb.	 	 A	
beruházás	összértéke:	5.668.000	Ft.	 	Az	ünnepélyes	
záró	rendezvény	csütörtökön	9.00-kor	kezdődik.

 
▪	 Jó	 hangulatban	 kb.	 200	 fő	 részvételével	 rendben	
lezajlott	 a	 június	 25-re	 tervezett	 Családi	 Nap.	 	 A	
főzőversenyre	 11	 bográcsban	 főztek	 a	 résztvevők.		
Köszönet	 a	 szervezőknek	 és	 a	 lebonyolításban	
részt	 vállalóknak.	 A	 résztvevőkkel	 megállapodtunk	
abban,	hogy	2012-ben	1	héttel	korábban	tartjuk	ezt	a	
rendezvényt,	az	Apák	Napja	jegyében.	

▪	 Június	 27-én	 a	 Pagony	 Vadásztársaság	 tartotta	
az	 illegális	 hulladékfelszámoló	 projektzáró	
rendezvényét.	 	 A	 dorogi	 kiserdei	 út	 mellől	 több	
konténernyi	 építési	 törmeléket	 és	 kommunális	
hulladékot,	 valamint	 kábelbontásból	 visszamaradó	
anyagot	szállítottak	el.	Sajnos	ismeretlen	személyek	
a	 sorompók	 lakatjait	 rendre	 megrongálják,	 s	 ezzel	
alkalmanként	tízezres	nagyságrendű	kárt	okoznak	az	
önkormányzatnak.

▪	 Június	 28-án	 a	 Magyar	 Közút	 munkatársaival	
tárgyaltunk	 az	 Esztergomi	 út	 folytatásának	
önkormányzati	 tulajdonba	adásáról.	 	A	munkatársak	
a	tárgyalás	során	szembesültek	azzal	a	ténnyel,	hogy	
a	Közlekedési	Koordinációs	Központ	az	új	rendezési	
tervünkben	 a	 117-es	 út	 jelzett	 szakaszára	 egy	
körforgalmas	csomópontot	jelölt,	s	így		a	felajánlott	
út	átadása	okafogyottá	vált.	

▪	 Június	 28-án	 megkezdődött	 a	 Dózsa	 Gy.	 úti	
csapadékvíz	elvezető	folyóka	kiépítése.	Az	útburkolat	
felbontásakor	 egy	 üregre	 bukkantak	 a	 munkások.	
Ez	 valószínűleg	 a	 lezárt	 pince	 folytatása.	 Az	 üreg	
feltöltését	a	kivitelező	június	29-én	elvégezte.

▪	 Elkészültek	 az	 Iskola	 u.	 3	 szakadására	 vonatkozó	
tervek,	a	műszaki	osztály	a	kivitelezésre	az	engedélyt	
megadta,	 a	 helyreállítás	 várhatóan	 július	 5-én	
kezdődik.

▪	 Az	 épülő	 Egészségházunk	 fogorvosi	 státuszára	 új	
orvos	 jelentkezett.	 	 Amennyiben	 sikerül	 megfelelő	
építési	telket	vásárolni	községünkben,	akkor			átveszi	
a	 praxist	 a	 jelenlegi	 fogorvostól	 és	 felszereli	 	 a	
rendelőt.

▪	 Elhelyeztük	 a	 képviselői	 indítványra	 és	
közreműködéssel	 felújított	 2	 db	 keresztet	 a	 Postás	
út	 mentén.	 A	 keresztek	 felújítását	 és	 felállítását	
Kochnyák	 Sándor,	 Simonek	Antal	 és	 Szivek	 Péter	
képviselők	végezték.	

Információ első kézből
Tisztelt	Olvasók!	Kedves	Kesztölciek!

Ha	 szeretnének	 a	 képviselőkkel	 együtt	 a	 községet	
érintő	 információkhoz	 hozzájutni	 elektronikus	
levélben,	 kérem	 Önöket,	 küldjék	 el	 	 e-mail	 címüket	
a	 polgarmester@kesztolc.hu	 címre.	 A	 címeket	
bizalmasan	kezeljük!
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PÁIÓBK Kincses József Általános Iskola beszámolója (Tordáné Petrik Etelka)
A	2010/2011-es	tanévet	társult	formában	kezdtük	meg	
Kesztölc,	Leányvár,	Piliscsév	iskoláival,	óvodáival.	

A	 2010/2011-es	 tanévben	 arra	 törekedtünk,	 hogy	
képesek	 és	 alkalmasak	 legyünk	 minden	 tanuló	
befogadására,	 tanulóinknak	 	 megadjuk	 a	 lehetőséget	
képességeinek	 kibontakoztatására,	 személyiségének	
fejlesztésére.	

Dokumentációink	egy	részét	 	átdolgoztuk.	Pedagógiai	
programunk	 átdolgozás	 alatt	 áll.	 Célunk,	 hogy	
eredményesebben	 tanítsunk	 és	 tanítványaink	
sikeresebbek	legyenek.	A	szakmai	megújulás	érdekében	
bemutató	órákat	szerveztünk.	A	kollégák	egymáshoz	is	
járhattak	hospitálni,	éltek	 is	a	 lehetőséggel.	Az	összes	
tagintézmény	 munkájába	 bepillantást	 nyerhettünk	
(óralátogatások,	 csoportfoglalkozások,	 műsorok).	
Iskolánk	 is	 szervezett	 egy	 közös	 szavalóversenyt	 a	
három	iskola	tanulóinak	1-8.	osztály	részére.	

Az	integrációt	folytató	iskolákkal	folyamatosan	tartjuk	
a	 kapcsolatot,	 így	 részt	 vettünk	 Bajna	 és	 	 Nagysáp	
által	szervezett	versenyeken.		Csak	az	egymást	segítő,	
támogató	önzetlen	munka	hozhatja	meg	eredményeink	
megtartását	és		javítását.	

A	2010/2011.	tanév	kiemelt	feladatai	voltak.	
▪	 A	kompetenciamérések	előkészítése	4.,	6.,	8.	osztályban.
▪	 A	tanulók	tanulási	képességeinek	fejlesztése.
▪	 Tanulási	motiváció	fejlesztése.
▪	 Problémamegoldó	stratégiák	erősítése.	
▪	 A	sajátos	nevelési	igényű	tanulók	helyzetének	javítása.	
▪	 A	mérések	során	elért	eredmények	javítása.
▪	 A	tanulók	fegyelmezettségi	és	neveltségi	szintjének	javítása.	

A	 tanév	 folyamán	 a	 hon-	 és	 népismeret	 oktatását	
ellenőrizték.	

Az oktatás nevelés tárgyi feltételei

Az	 egyes	 tantárgyakhoz	 szemléltető	 eszközöket	
szereztünk	be.	Interaktív	táblával,	nagyobb	képernyőjű	
TV-vel,	nyolc	CD-s	magnóval	bővítettük	eszközeinket.	
Az	önkormányzat	által	benyújtott	informatikai	pályázat	
a	 tanév	 végére	 sikeres	 lett	 13	 új	 géppel	 és	 újabb	 3	
interaktív	 táblával	 bővült	 állományunk.	 Jelenleg	 5	
interaktív	tábla	segíti	majd	a	következő	tanév	munkáját.			
A	 jövőben	 is	 pályázatok	 benyújtásával	 szeretnénk	
iskolánkat	 fellendíteni.	 Az	 épületek	 karbantartása	 a	
lehetőségek	 szerint	 folyik.	 Nagyobb	 esőzések	 idején	
ebben	a	tanévben	is	több	beázás	történt.	A	közeljövőben	

szükség	lesz	a	tetőzet	beázások	és	a	csatornák	javítására.	
Néhány	 tetőcserép	 cseréje	 megtörtént	 a	 balesetek,	
beázások	megelőzése	érdekében.	

Az	 iskola	 fűtési	 rendszere	 nem	 megfelelő.	 Több	
tanteremben,	 folyosón	 folyamatosan	 eresztettek,	
kilyukadtak	 	 a	 radiátorok,	 így	 mindig	 utántöltést	
igényelt	a	rendszer.	A	téli	szünetre	kilyukadt	a	tágulási	
tartály	a	padláson	és	több	teremben	eláztatta	a	falakat.		
5	db	radiátor	kilyukadt	amit	pótoltunk,	de	jelenleg	még	
újabb	5	db	vár	pótlásra.	Ezen	a	területen	jelentős	kiadás	
merült	fel.

Az	 iskolában	 az	 utóbbi	 években	 festésre	 nem	 került	
sor.	 Kovács	 Tamás	 és	 Karsai	 László	 szülő	 egy-egy	
tanterem	festésével	támogatta	az	iskolát	és	az	idei	nyár	
elejére	 is	 vállalt	 még	 egy	 tantermet	 Kovács	 Tamás.		
Az	elkövetkező	időben	fontos	feladatomnak	tekintem,	
hogy	 folytassuk	 a	 tantermek,	 folyosók	 egymás	 utáni	
festését,	mert	már	évek	óta	nem	volt	 tisztasági	 festés.	
A	 világítótestek	 is	 folyamatosan	 tönkremennek,	 nem	
bírják	a	feszültségingadozást,	de	a	megfelelő	szakember	
mindig	 a	 segítségemre	volt	 a	 tanévben.	Az	udvarokat	
virágosabbá,	 esztétikusabbá	 tettük	 a	 gyerekek	 és	 a	
szülők	segítségével.	A	kinti	udvari	padokat	felújítattuk.	
A	 sportpálya	 felújítása	 a	 nyári	 szünidőben	 fog	
megvalósulni.	Év	közben		három	új	kapuval		bővült		a	
sportpálya.	

A	fenti	udvarrészre	sikerült	fát	szereznünk,	4	asztalt	8	
paddal	készítettünk	belőle.	(rajzolás,	kinti	foglalkozások	
céljára).	

Az	 egyik	 udvari	 falrészre	 a	 gyerekek	 rajzai	 kerülnek	
kifestésre	a	napokban.	

Személyi feltételek

A	tantestület	 létszáma	jelenleg	12	fő,	melyből	aktívan	
12	 fő	 vett	 részt	 a	 nevelő-oktató	 munkában.	 1	 fő	
„prémiumévek”	 program	 kedvezményezettje	 volt,	
márciustól	nyugdíjas.	 	Ebben	a	 tanévben	szerződéssel	
felvett	 kollégák	 látták	 el	 az	 informatika,	 ének-
zene	 oktatását.	 Az	 énekkarral	 az	 iskolai	 oktatást,	
rendezvényeinket	 színvonalasabbá	 tudtuk,	 tudjuk	
tenni.	 	Szerződés	alapján	végezte	munkáját	a	fejlesztő	
pedagógus	és	a	gyógypedagógus	is.	A	társulás	lehetővé	
tette	a	fizika	tantárgy	szakos	ellátottságát.	Leányvárról	
Fazekas	 Béla	 oktatta	 a	 tantárgyat.	 A	 kémia	 tantárgy	
szakos	 ellátottsága	 megoldandó	 feladat,	 hiszen	 az	
intézményben	nincs	kémia	szakos	pedagógus.	
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Az	 iskolatársulás	 ezekre	 a	 problémákra	 keresi	 a	
megoldást.	 A	 pedagógusokkal	 a	 szakmai	 munka	
színvonalának	 emelése	 érdekében	 	 a	 2010/2011-es	
tanév	 kezdése	 előtt	 nyáron	 részt	 vettünk	 egy	 30	 órás	
tanfolyamon,	 	 „Projekt	 pedagógia	 módszertana”.		
Pályázati	pénzből	sikerült	a	továbbképzést	finanszírozni.	
Év	 közben	 több	 alkalommal	 továbbképzéseken	
vettünk	 részt.	 Két	 pedagógusunk	 elsősegélynyújtás-
alapszintű	újraélesztés		továbbképzésen	sajátította	el	a	
segítségnyújtás	módjait.	

Részt	vettünk	a	nevelési-oktatási	intézmények	tanórai,	
tanórán	kívüli	és	szabadidős	tevékenységek	támogatása	
című	 pályázatán.	Ősztől	 valósul	meg,	 	 	 nyertes	 lett	 a	
pályázat.	(Úszás	és	szabadidős	tevékenységek).	

A	 technikai	 személyzetet	 1	 fő	 iskolatitkár,	 2	 fő	
takarítónő,	1	fő	konyhai	dolgozó	teljes	munkaidőben,	1	
fő	részmunkaidőben	segíti.	

A	 konyhai	 dolgozónk	 hosszas	 betegsége	 miatt	 1	 fő	
segítette	az	étkeztetést.	Köszönet	az	Önkormányzatnak	
a	segítségért.		

Osztályok, tanulólétszámok

Osztály 2010/2011.
(tényleges)

2011/2012.
(várható)

1. 14	fő 21	fő
2. 17	fő 14	fő
3. 16	fő 17	fő
4. 22	fő 16	fő
5. 17	fő 19	fő
6. 16	fő 17	fő
7. 12	fő 16	fő
8. 17	fő 12	fő

Összesen 131 fő 132 fő

Az	 első	 évfolyamon	 a	 következő	 tanévben	 21	 fő	
kezdi	 meg	 tanulmányait.	 A	 következő	 tanév	 várható	
tanulólétszáma:	132	fő.	Nyolcosztályos	gimnáziumban	
3	fő.

Oktatás – nevelés  –  szabadidős tevékenységek 

A	 tanév	 folyamán	 diákjaink	 lehetőséget	 kaptak,	 hogy	
felzárkóztatáson,	 korrepetáláson	 vegyenek	 részt.	 A	
tehetséggondozásra	 kiemelt	 figyelmet	 fektettünk.	 Az	
1-4.	évfolyamon	két	napközis	csoportot	működtettünk.	

1-2.	 évfolyamon	 egy	 állandó	 napközis	 nevelő	
foglalkozott	 a	 gyermekekkel,	 a	 3-4.	 évfolyamon	 két	
pedagógus	 váltotta	 egymást.	 (Itt	 a	 szülők	 kérésének	
tettünk	 eleget).	 A	 következő	 tanévtől	 1	 állandó	
pedagógus	 fogja	 ellátni	 ezt	 a	 feladatot	 is.	 A	 2010-
es	 kompetenciamérés	 eredményei	 az	 országos	 átlag	
felett	 voltak.	 A	 tankönyvrendelésnél	 igyekeztünk		
kompetencia	alapú	tankönyveket	és	fejlesztő	füzeteket	
rendelni.	A	 tankönyvkiadóktól	 az	 ingyenes	 interaktív	
tananyagokat	 megigényeltük.	 	 Az	 év	 végi	 statisztika	
eredményei	az	elmúlt	éveknél	jobbak.		Az	idei	tanévben	
beíratott	 első	 osztályos	 tanulólétszám	 bizakodásra	 ad	
okot.	

Az	 iskolán	 kívüli	 programokra	 is	 sort	 kerítettünk	
és	 nagy	 hangsúlyt	 fektettünk,	 hiszen	 ezeken	 a	
programokon	 a	 gyermekek	 szívesen	 vesznek	 részt,	
fejlesztve	képességeiket.		

Szakköreink	 elsősorban	 a	 tehetséggondozással	 foglal-
koznak:	szlovák	 tánc,	énekkar,	 túra,	 	hagyományőrző,		
kézműves,	tömegsport,	elsősegélynyújtás.	

Köszönjük	 a	 védőnőnek	 együttműködő	 segítségét	
(egészséges	táplálkozás,	mentős	újraélesztési	bemutató	
szervezését,	akadályversenyen	való	aktív	részvételét).	

Iskolánk	versmondó	versenyt	szervezett	a	társult	három	
iskola	1-8.	osztályos	tanulói	között.	

Diákjainknak	 lehetősége	 volt	 részt	 venni,	 18	 főnek	
Hronecben	erdei	táborban,	ahol	sok	érdekes	programon	
vehettek	 részt	 és	 gyakorolhatták	 a	 szlovák	 nyelvet.	A	
nyári	 szünidőben	 szintén	 két	 hatodikos	 	 vehet	 részt	
jutalomból	szlovákiai	táborozáson	a	Magas	Tátrában.	

Kesztölc	 önkéntes	 tűzoltói	 az	 év	 elején	 mentési	
gyakorlatot	 tartottak	 tűzriadó	 próbával	 egybekötve,	
majd	a	második	félévben	az	önkéntes	tűzoltó	parancsnok	
látogatást	szervezett	az	esztergomi	Tűzoltóságra	a	felső	
tagozatosoknak.	

Részt	 veszünk	 egy	 több	 fordulós	 versenyen,	 melyet	
Dankó	 József	 Zrínyi	 Ilona	 Általános	 Iskola	 vezetője	
szervezett	 a	 bányászat	 múltjáról.	 Első	 körben	 június	
elejére	 kiállítást	 kellett	 szerveznünk.	A	 többi	 forduló	
a	 következő	 tanévben	 lesz.	 Ennek	 keretében	 egy	
projekt	 napot	 szerveztünk	 a	 bányászat	 múltjáról	 és	
megtekintettük	a	csolnoki	Bányászmúzeumot.	

Jelentős	 iskolán	 kívüli	 programokat	 is	 szerveztünk	
diákjainknak.	Alsó	tagozat	részére	színházi	előadásokra	
5	alkalommal	bérletes	előadásokat	 tekinthettek	meg	a	 
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diákok.	A	 cirkuszlátogatást	 az	 alsósok	 nagy	 örömmel 
fogadták.	Az	első	osztályosok	Esztergomban	a	Geoda	
interaktív	 ásvány	 és	 őslénykiállítást	 tekintették	 meg,	
valamint	 	 Piliscséven	 a	 játszóházban	 töltöttek	 el	 egy	
felejthetetlen	napot.	A	másodikosok	és	a	negyedikesek	
az	év	végén	Klastrompusztán	szalonnasütést	szerveztek	
a	réten.	

A	 felső	 tagozat	 egy	 alkalommal	 fővárosi	
színházlátogatáson	 vett	 részt.	A	 negyedik	 osztályosok	
az	osztályfőnök	vezetésével	számos	délutáni	szabadidős	
programon	 vettek	 részt	 (tea	 délután,	 gyümölcs	 és	
zöldség	délután,	szlovák	ételek	készítése)	valamint	aktív	
közösségi	munkájukért	 egy	 nap	 jutalom	 kiránduláson	
vettek	 részt.	 (Esztergomban	a	 	Balassa	Múzeumot,	 és	
Párkány	nevezetességeit	tekintették	meg).	

Az	 5.	 osztályosok	 Visegrádra	 és	 a	 Sátorkőpusztai	
barlanghoz,	 valamint	 Dorogra	 a	 Lóga-tóhoz		
kirándultak.	A	 hatodik	 osztályosok	 	 a	 tavaly	 év	 végi	
legjobb	magatartású	osztályként	kapott	 egy	plusz	nap	
kirándulást,	 melyet	 Esztergomban	 a	 Geoda	 interaktív	
kiállítás	látogatására	használt	fel.	Év	végén	Pilisszántóra	
gyalogoltak,		a	szikla	kápolnát	keresték	fel.	A	legbátrabb	
alsós	és	felsős	diákok,	Tóthné	Mucsi	Ibolya	vezetésével	
túrák	 alkalmával	 a	 Legény	 és	 Vacska-barlangot	 és	
a	 Kémény-sziklát	 keresték	 fel,	 	 a	 túrákon	 szülők	 is	
részt	 vettek.	A	 tél	 folyamán	 diavetítéssel	 egybekötött	
előadásokkal	 próbáltuk	 megismertetni	 a	 diákokat	
és	 az	 érdeklődőket	 a	 környékbeli	 barlangokkal,	
valamint	 	a	 távoli	 tájak	szépségeivel.	 	A	 felső	 tagozat	
Eger	 nevezetességeivel	 ismerkedhetett.	 (Egri	 vár,	
Börtönmúzeum,	Képtár,	Panoptikum).	Az	alsó	tagozat	
Budapesten	 a	 Vasúttörténeti	 Múzeumot	 és	 a	 Csodák	
Palotáját	 látogatta	 meg.	 	 Az	 iskola	 összes	 tanulója		
anyagi	 támogatást	 kapott	 az	 alapítványunkból,	 az	
egynapos	kirándulásokra.	A	kirándulások	összköltsége	
362.800.-Ft.	 volt.	 	 (Ezért	 szorgalmaztuk	 a	 szülők-
nevelők	bálját,	ahol	a	tiszta	bevétel	210.000.-Ft.	volt).	
Itt	 szeretném	 megköszönni	 az	 Önkormányzatnak	 és	
azoknak	a	képviselőknek,	akik	támogatták	és	segítették	
az	iskola	munkáját.	

Mindezek	 mellett	 a	 hagyományos	 iskolai	
rendezvényeinket	 is	 megtartottuk,	 melyekre	 a	
felkészítés	is	a	pedagógusok	feladata	volt.	(okt.	6.,	okt.	
23.,	 hallowen	party,	Mikulás	 buli,	Alapítványi	műsor,	
március	15.	Anyák-napi	műsor,	ballagás,	évzáró).	

Az	 idei	 tanév	 végén	 az	 iskolában	 a	 nyári	 napközis	
táborban	 kb.	 28	 gyermek	 vesz	 részt.	 Pedagógusaink	
szlovák	 hagyományőrző	 foglalkozásokkal	 várják	 a	
kisdiákokat	 az	 első	 héten	 (június	 20-24-ig).	 24-én	

Bojnicére	 kirándulnak,	 ahol	 a	 várat	 és	 az	 állatkertet	
tekintik	meg.	

Az	 Országos	 Szlovák	 Önkormányzat	 pályázati	
forrásából,	 valamint	 a	 két	 önkormányzat		
hozzájárulásával	 és	 saját	 önerőből	 támogatjuk	 a	 heti	
program	megvalósulását.	

Június	27-től	július	1-ig		„Játsszunk	együtt	a	szünidőben”	
vidám	 kézműves	 és	 sport	 foglalkozásokkal	 	 várjuk	
tanulóinkat.	

Július	8-tól	-	17-ig	felnőtt	(nyugdíjas)	képzőművészeknek	
ad	otthont	az	iskola.

Június	 18-tól	 -	 22-ig	 Reziből	 érkeznek	 diákok	
iskolánkba.	 Köszönhetően	 az	 elmúlt	 évben	 kialakult	
együttműködésnek,	 	 az	 elmúlt	 nyáron	 a	mi	 diákjaink	
táboroztak	náluk	a	Keszthelyi-hegységben.	

Az	új	informatikus	pedagógus	segítségével	létrehoztunk	
egy	új	iskolai	honlapot,	melyre	folyamatosan	töltjük	fel	
a	szülőknek,	diákoknak	az	új	információkat.

Tanulmányi versenyek a 2010/2011-es tanévben

Iskolánk	 tanulói	 rendszeresen	 teljesítik	 a	 különböző	
írásos	 feladatmegoldó	 versenyek	 témaköreit.	 Ezek	
a	 versenyek	 felölelik	 az	 összes	 iskolai	 műveltségi	
területet,	 5-6	 fordulót	 tartalmaznak	 és	 országos	
hatáskörűek.	

Vers- és prózamondó verseny (szlovák)

Név Osztály Helyezés
Rahberger	Karina	 4. Jól	szerepelt
Mezei	Martina 4. II.	helyezés
Salánki	Gábor		 6.
Mészáros	Petra	 7.
Hariri	Lejla	 8. I.	helyezett

Honvédelmi öttusa - Dorog

Név Osztály Helyezés
Kain	Eszter	 8. II.
Horváth	Mária		 8. II.
Nagy	Dominik	 7. II,	
Csók	Bálint	 7. II.	

7



KESZTÖLCI HÍRNÖK - V.évfolyam 2.szám - 2011.július

Olvasás-szövegértés verseny
Pilis-Gerecse Iskolaszövetség Bajna

Név Osztály Helyezés
Balogh	Levente	 3. I.
Nagyvári	Kristóf	 3.
Mezei	Martina	 4. II.	
Tőzsér	Vazul	 4. III.

Kommunikáció, anyanyelv - Tokod

Név Osztály Helyezés
Salánki	Gábor	 5. III.

Rákóczi-napi tanulmányi versenyek 
Helyesírás 4. osztály 

Név Osztály Helyezés
Mezei	Martina		 4. I.

Rajz 5-6.osztály 

Név Osztály Helyezés
Nagyvári	Nóra	 5. III.	

Szövegértés 3. osztály, 5-6. osztály 

Név Osztály Helyezés
Thot	Martina	 5. I.	
Nagyvári	Kristóf	 3. szépen	szerepelt

Szövegértés 7-8. osztály 

Név Osztály Helyezés
Kara	Réka	 8. III.

Matematika  6. osztály 

Név Osztály Helyezés
Salánki	Gábor		 6. I.	helyezett

Bystrozraká Barborka
Szlovák nyelvű feladatmegoldó verseny

Név Osztály Helyezés
Rahberger	Karina	 4.	 jól	szerepelt
Mezei	Martina	 4. jól	szerepelt
Nebehaj	Klaudia	 5. jól	szerepelt
Peller	Dániel 5. jól	szerepelt

Megyei Alapműveleti  matematika verseny 

Név Osztály Helyezés
Mezei	Martina	 4. I.	
Sasvári	Jakab	 4. II.
Tőzsér	Vazul 4. III.	
Salánki	Gábor	 6. I.
Villár	Tamás	 6. II.	
Thot	Martina 5. V.
Wieszt	Balázs 5. VI.

Logikai verseny, páros - Tokod

Név Osztály Helyezés
Wieszt	Balázs 5. II.
Salánki	Gábor	 6. II.	

Honvédelmi verseny - Sársisáp

Név Osztály Helyezés
Csók	Bálint	 7. IX.
Zsiros	Zoárd 8. IX.
Kain	Eszter 8. IX.
Kara	Tímea 8. IX.	

Országos Szlovák Tanulmányi versenyen legjobb 
eredményt értek el az első fordulóban

Név Osztály Helyezés
Kara	Réka 8. I.
Hariri	Lejla 8. I.

8
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Helyi versmondó verseny - alsó tagozat

Név Osztály Helyezés
Csuport	Ákos	 1. I.
Minczér	Luca 1. III.
Kochnyák	Viktor 3. II.
Oláh	Viktória	 4. I.
Mezei	Martina 4. II.

Leányvár-Piliscsév-Kesztölc
Vers-és prózamondó verseny

Név Osztály Helyezés
Csuport	Ákos 1. II

Telki Ottó országos matematika verseny

Név Osztály Helyezés
Csuport	Ákos	 1. II.
Bihari	Bertalan 1. III.	
Antalka	Tímea	 1. II.	
Mezei	Martina	 4. III.

Eötvös Dorog 

Név Osztály Helyezés
Mezei	Martina	 4. I.				matematika	
Mezei	Martina	 4. II.			nyelvtan
Mezei	Martina 4. Vers-	és	próza-

mondó	verseny
Jól	szerepeltek

Rahberger	Karina 4.
Kochnyák	Viktor 3.
Minczér	Luca	 1. Mesemondó	III.	
Balogh	Levente	 3. Mesemondó	II.	

Kochnyák	Viktor 3. Szavalóverseny:	
jól	szerepelt	

Országos matematika verseny  Marcali 

Név Osztály Helyezés
Mezei	Martina	 4. IX.

Nemzetiségi Gyermektalálkozó - Vértesszőlős
Néptáncfesztivál Tokod

Osztály Helyezés
4. jó	szereplés

TUDOR Irodalom – szövegértés  

Név Osztály Helyezés
Mezei	Martina 4. VII.

Móra napi játékos anyanyelvi vetélkedő - Tokod

Név Osztály Helyezés
Tomázi	Márk 2. szépen	szerepelt
Balogh	Levente 3. szépen	szerepelt
Rahberger	Karina 4. szépen	szerepelt

Mikulás kupa - Dorog

Név Osztály Helyezés
Szoboszlai	Richárd 5. III.
Horváth	Menyhért 5. III.
Mikola	Hiláriusz 6. III.
Velmovszky	Dániel 6. III.
Fekete	Dávid 6. III.
Kara	Krisztián 6. III.
Fekete	Márk 7. III.

Négypróba - fiúk

Név Helyezés
Wieszt	Balázs III.
Kara	Krisztián III.
Salánki	Gábor III.
Mihalik	Dávid III.
Fekete	Márk III.
Nagy	Dominik III.

9
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Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémiai tanulmányi verseny 

Név Osztály Tantárgy Helyezés
Bihari	Bertalan 1. Matematika,	anyanyelv,	természetismeret Arany	fokozat
Tomázi	Márk 2. Matematika Arany	fokozat
Bihari	Balázs 3. Matematika,	természetismeret,	rátermettség Arany	fokozat
Salánki	Gábor 6. Matematika,	történelem,	természetismeret,	szövegértés Arany	fokozat

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémiai tanulmányi verseny - Országos Döntő

Név Osztály Tantárgy Helyezés
Bihari	Balázs 3. Rátermettség XVIII.

Ötpróba - fiúk

Név Helyezés
Nagy	Dominik IV.
Csók	Bálint IV.
Üveges	Krisztián IV.
Zsiros	Zoárd IV.
Szélpál	Arnold IV.

Csak	 az	 egymást	 segítő,	 támogató,	 önzetlen	 munka	
hozhatja	meg	eredményeink	megtartását	és	javítását.	

Az	 elvárások	 teljesítéséhez	 arra	 törekedtem,	 hogy	
nyugodt,	 kiegyensúlyozott	 tanévet	 biztosítsak	 a	
diákjaink	 és	 tantestület	 és	 a	 szülők	 számára.	 Közös	
összefogással	oldottuk	meg	az	éves	feladatokat.	

Óvoda intézményi beszámoló (Feketéné Kain Magdolna)
A	 Pilisi	 Általános	 Iskolák,	 Óvodák	 és	 Bölcsődék	
Közössége	 többcélú,	 közös	 igazgatású	 közoktatási	
intézményt	 a	 Pilisi	 Közoktatási	 Társulási	 Tanácsa	
2010.07.01-i	 hatállyal	 alapította	 meg.	 A	 társulással	
létrehozott	 új	 típusú	 intézménnyel	 a	 társulási	 tanács	
egyik	alapvető	célkitűzése	a	három	település	(Piliscsév,	
Kesztölc,	Leányvár)	működő	közoktatási	intézmények	
minél	 hatékonyabb,	minél	 kevesebb	 költséggel	 lássák	
el	 települési	önkormányzataik	közoktatásra	vonatkozó	
alapfeladatait.

A	társulás	igazgatója	időt,	energiát	és	szakértelmet	nem	
kímélve	fogta	össze	a	társult	intézményeket.

Tanévnyitó	szülői	értekezleten	tájékoztatta	a	szülőket	a	
társulás	feladatairól.	

Intézményünkben	 a	 tanév	 folyamán	 megismerkedett	
az	 óvoda	 dolgozóival,	 az	 óvoda	 tárgyi	 és	 személyi	
feltételeivel.

Nevelőtestületi	értekezletünkön	 tájékozódott	az	óvoda	
nevelési	programjáról	és	az	óvoda	munkájáról.	

Részt	 vett	 óvodánk	 helyi	 szokásokhoz	 kapcsolódó	
ünnepén	az	„ovis	búcsún”.

Szakmai	 napokon	 bemutató	 foglalkozásokat	
tekintettünk	meg	a	társ	óvodákban.	

Piliscséven	részt	vettünk	a	társult	óvodák	találkozóján

Statisztikai adatok

Nevelési	év:	 2010/2011.
Férőhely:	 100	fő
Létszám:
 ▪ Október	1.	 91	fő
 ▪ Május	20.	 95	fő
Cs.szoba:	 4	
Tankötelesek:	 25	fő
Óvodában	marad	-
Támogatottak:
 ▪ 50%		 20	fő
 ▪ 100%	 18	fő
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Logopédia	 	 12	fő
Fejlesztő	 	 1	fő
Iskolaérettségi	vizsgálat:	 1	fő
Rehab.Biz.	vizsgálat:	 -
Veszélyeztetett:	 	 -
Nem	étkező:	 	 -

2010/2011. nevelési évben

Gyermeklétszám	2011.	június	19-én:	95	fő
Csoportok	átlaglétszáma:	23,75	fő

Súlyosan	sérült	gyermekünk	nincs.

Logopédiai	foglalkozásra	jelenleg	12	gyermek	jár

A	 pedagógiai	 Szakszolgálathoz	 iskolaérettségi	 vizs-
gálatra	1	gyermeket	küldtünk.

A	 gyermekekre	 a	 rendszeres	 óvodába	 járás	 jellemző.	
Ritkán	hiányoznak	igazolatlanul	a	gyermekek.

Személyi feltételek
                                                             
Pedagógus	létszám:	 8	fő	(kötelező	óraszám	32)
Dajka:	 	 	 4	fő	(8	órás)
Konyhai	alkalmazott:	 1	fő	(8	órás)
Takarító:	 	 1	fő	(8	órás)

Az	 engedélyezett	 pedagógus	 létszámból	 1	 fő	
óvodavezető-	kötelező	óraszáma:	6	óra/hét.

Üres	álláshelyünk	nincs.

Tárgyi feltételek

Foglalkoztatók	száma:	 4
Gyermek	öltöző,	mosdó:	 3	(2	csoport	egy	helyen)
Iroda:	 	 	 2
Nevelői	szoba:	 	 1
Tornaszoba:	 	 1
Logopédiai	fogl.:		 1
Elkülönítő:	 	 1
Felnőtt	öltöző:	 	 1
Melegítő	konyha:		 1
Játszóudvar:	 	 2

Nevelőmunkát	segítő	eszközök:
▪ TV
▪ Fax
▪ Videó	lejátszó
▪ Asztali	számítógép	2
▪ Tintasugaras	nyomtató
▪ Fénymásoló
▪ DVD

Az	 intézmény	 aránylag	 a	 jól	 felszerelt	 intézmények	
közé	 tartozik.	Ez	nem	azt	 jelenti,	 hogy	nincs	 szükség	
folyamatos	fejlesztésre,	eszközbővítésre.

A	 fenntartó	 a	 működéshez	 szükséges	 alapvető	
feltételeket	biztosítja,	de	fejlesztéseinkhez,	az	eszközök	
vásárlásához,	 cseréjéhez	 a	 költségvetés	 erre	 a	 célra	
felhasználható	 részén	 kívül	 pályázati	 forrásokat	 is	
igyekszünk	 felkutatni	 és	 felhasználni.	 Az	 óvoda	
alapítványa	is	rendszeres	segítséget	fog	nyújtani,	illetve	
szülői	 felajánlásokat	 (tárgyi	 eszközök,	 társadalmi	
munka…)	 is	 rendszeresen	 kapunk.	 Alapítványunk	
jelenlegi	összege	957.000.-Ft

Az	 utóbbi	 időben	 nagy	 segítséget	 jelentett	 a	
„közmunkaerő	biztosítása.

Beszerzéseinkhez	 (játék,	 eszköz,	 tisztítószer..)	
próbáljuk	 a	 legkedvezőbb	 forrásokat	 megkeresni-	
akciókat	kedvezményeket	kihasználni.

Az	óvoda	udvarát	Matula	 István	kesztölci	 lakos	 tartja	
rendbe	önszorgalomból.	Köszönet	neki	az	óvodások	és	
óvoda	dolgozói	nevében.

2010 évben benyújtott pályázatok

Úszásoktatásra	 1.800.000.-Ft	 nyertünk.	 (2011.	
szeptember	1.-től	50	fő	kesztölci	óvodás	járhat	a	dorogi	
uszodába	egy	tanéven	keresztül).	

Felújítás, karbantartás

Csak	a	legszükségesebb	javítások	történtek	meg.	
Kiscsoportos	mosdó	csőtörés.

Továbbképzések

A	 8	 fős	 óvónői	 kollektívából	 a	 120	 órás	 kötelező	
továbbképzést	ez	idáig	legalább	egyszer	már	mindenki	
teljesítette.
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A	2010-es	 évben	nem	volt	 támogatott	 a	 pedagógusok	
továbbképzése.

Egy	fő	óvodapedagógus	szlovák	nyelvi	anyaországbeli	
továbbképzésen	 vett	 részt.	A	 tapasztalatokat	 átadta	 a	
kolléganőknek.

Egy	fő	logopédus	(vállalkozási	formában)	foglalkozik	a	
beszédhibás	gyermekekkel	heti	két	alkalommal.

Dokumentáció 

Minden	 intézmény	 feladata	 az	 alapdokumentumok	
folyamatos	 átvizsgálása,	 aktualizálása.	 Az	 alapító	
okirat,	 a	 helyi	 óvodai	 program,	 házirend,	 SZMSZ	
felülvizsgálata,	 átdolgozása	 a	 nevelőtestület	
részvételével	 a	 törvényeknek,	 határozatoknak	
megfelelően	történik.

A	 felülvizsgálat	 során	 szempont	 az,	 hogy	 tartalmilag,	
formailag	 és	 szerkezetileg	 is	 eleget	 tegyünk	 a	
kívánalmaknak.

A	közelmúltban	megtörtént	 kiegészítések:	Teljes	 körű	
intézményi	irányított	önértékelés

A	 személyre	 szóló	 munkaköri	 leírásokat	 évente	
átvizsgáljuk,	az	esetleges	munkakörökben	bekövetkezett	
változások	esetén	aktualizáljuk.

Az óvodai csoportban vezetett
kötelező dokumentációk

▪ Mulasztási	napló

▪ Csoportnapló
	 Névsor	
	 Gondozási-nevelési	terv,	szervezés-	negyed	éves	tervezés
	 Fejlesztőmunka	tartalmi	eszközei
	 Heti	terv
	 Egyéni	fejlesztési	terv
	 Értékelés

▪ Külön	dossziéban
	 Egyéni	fejlődés	–	fejlesztés	dokumentumai	(személyiséglap)
	 Családlátogatás	tapasztalatai,	szociális	helyzet,
	 Beszoktatás
	 Anamnézis
	 Orvosi	és	szakszolgálati	vélemények,	beutalók,	igazolások

Szakmai munka, nevelési célok,
feladatok, hatékonyság

Az	óvodában	a	szorgalmi	időszak	szeptember	1-	május	
31-ig	 tart.	 Az	 iskolai	 szünet	 kezdetekor	 általában	 az	
óvodai	 létszámok	 is	 csökkennek.	 Június	 közepétől	
összevontan	 működnek	 a	 csoportok,	 illetve	 az	
intézmény	4	hétig,	a	nyári	nagytakarítás	idejére	(június	
20-	július	15-ig	zárva	tart.

Önképzéshez az óvoda könyvtárában
biztosított dokumentumok, folyóiratok

Óvónők	 kincsestára,	 Óvodák	 jogi	 kézikönyve,	
Kisgyermekek	 nagy	 problémák,	 Közoktatási	
intézmények	 jogi	 szabályozása,	 óvodai	 nevelés,	
óvodai	élet,	egyéb	szakmai	könyvek,	CD,	kazetták,	és	
kiadványok

Különböző	 helyi	 esetleg	 országos	 szakmai	
rendezvényen	 való	 részvételre	 igyekszünk	 a	 belső	
helyettesítés	megszervezésével	lehetőséget	biztosítani.
A	tanév	folyamán	minden	óvónőnek	lehetősége	van	–
előzetes	egyeztetés-	alapján	a	kollégáknál	hospitálni.

A 2010/2011 nevelési év kiemelt feladatai

Nevelőmunkánk	 hatékonysága	 programunk	 alkal-
mazásától	 függ.	 Minden	 csoportban	 érvényesülnie	
kell	 a	 fokozatosság	 és	 folyamatosság	 elvének.	
Általános	 alapelv,	 hogy	 biztosítjuk	 gyermekeink	
számára	a	kiegyensúlyozott,	biztonságot	nyújtó	óvodai	
környezetet.	 A	 kiemelt	 óvodai	 feladatokat	 az	 éves	
munkatervben	rögzítjük	Külön	gondot	kell	 fordítani	a	
szociálisan	 hátrányos	 vagy	 veszélyeztetett	 gyermekek	
nevelésére,	ellátására.

Folyamatosan	kiemelt	 feladatként	kezeljük	a	 JÁTÉK-
ot,	 a	 játék	 fejlődését,	 a	 játékirányítást,	 a	 spontán	
lehetőségek	 kihasználását,	 a	 fejlődéshez	 szükséges	
játék	 -	 és	 eszközállomány	 beszerzését.	 Lehetőség	
szerint	óvjuk	a	délelőtti	 játékidőt.	Szerepe	továbbra	is	
hangsúlyos,	mint	a	fejlesztés	lehetősége	és	a	gyermek	
alapvető	lételeme.

Ebben	 a	 nevelési	 évben	 különösen	 nagy	 hangsúlyt	
fektettünk	az	alábbi	területekre:
▪ tevékenységhez	való	viszony	
	 önként	vállalt,	kötelező,		rendszeres..)
▪  viselkedési	normák
	 (felnőtt-gyerek,	gyerek-gyerek,	felnőtt-felnőtt	között,	 
	 stílus,	megszólítás,	üdvözlés,	kapcsolat).
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Óvodánkban	 elfogadott	 tény,	 hogy	 minden	 gyermek	
máshol	 tart	 a	 fejlődésben,	 tudásuk	 és	 képességeik	
nem	 egyformák.	Meghatározó	 szerepe	 van	 a	 spontán	
utánzásnak,	mind	a	tevékenységek	tanulásában,	mint	a	
magatartásformák	elsajátításában.

A	 gyermekek	 érettségi	 szintjét	 figyelembe	 vesszük	
az	 iskolakezdés	 időpontjának	 meghatározásakor-
döntésében	 segítséget	 nyújtva	 a	 szülőknek	 és	
igénybe	 véve	 a	 külső	 szolgáltatásokat	 (Szakszolgálat,	
Rehabilitációs	Bizottság)

Kiemelt szabályozás

Az	iskolára	való	alkalmasságon	testi,	lelki	és	szociális	
alkalmasságot	 értünk.	 Az	 egészséges	 lelkű	 gyermek	
az	óvodáskor	végére	készen	áll	az	 iskolába	lépésre.	A	
tanuláshoz	szükséges	képességei	kialakulnak.

Az	iskolára	készen	álló	gyerek	érthetően	kommunikál,	
gondolatait,	 érzelmeit	mások	számára	érthetően	 fejezi	
ki,	tisztában	van	a	viselkedés	alapvető	szabályaival.

A	szociálisan	egészségesen	fejlődő	gyermek	óvodáskor	
végére	készen	áll	az	iskolai	élet,	a	tanító	személyének	
elfogadására,	 képes	 a	 fokozatos	 együttműködésre,	
kapcsolatteremtésre.

Ahhoz,	hogy	az	óvónők	eldöntsék,	hogy	egy	gyermek	
alkalmas	–e	az	iskola	kezdésére	vagy	nem,	elsősorban	
a	vele	töltött	3-4	év	tapasztalat	ad	megfelelő	támpontot.
Illetve	 az	 óvoda	 kötelező	 dokumentációjához	 tartozik	
az	 „Egyéni	 fejlődés,	 fejlesztés”c.	 dosszié,amely	 az	
alábbiakat	tartalmazza	:

▪ a	család	szociokulturális	háttere,
▪ a	 gyerek	 korai	 fejlődésére	 vonatkozó	 adatok, 
▪  anamnézis
▪	 a	gyermek	fejlődésének	állomásai
▪	 a	 család	 és	 óvoda	 kapcsolata	 a	 továbblépés,	 közös	 
	 nevelés	érdekében,
▪	 egyéb	bejegyzések

A	Pedagógiai	Szakszolgálat	 fejlesztőfoglalkozásain	és	
a	tanulási	Képességet	Vizsgáló	Szakértői	Rehabilitációs	
Bizottság	 vizsgálatain	 részt	 vevő	 gyermekekről	
szakértői	 véleményt	 állít	 ki	 az	 adott	 intézmény.	
Javaslatuk	ill.	a	szülők	döntését	figyelembe	véve	marad	
a	gyermek	óvodába,	illetve	kezdi	meg	tanulmányait	az	
általános	iskolában.

Kapcsolatok

Legfontosabb,	 legszorosabb	 kapcsolatunk	 az	 óvodába	
járó	gyermekek	családjával	van.

Az	 együttműködés	 kialakult	 formái:	 Családlátogatás,	
beszoktatás,	 szülői	 értekezlet,	 fogadó	 órák,	 óvodai	
ünnepek,	rendezvények.

A	 szülőknek	 lehetőséget	 biztosítunk,	 hogy	betekintést	
nyerhessenek	 az	 óvodai	 élet	 bármely	 szakába.	
Számunkra	is	hozzáférhetővé	tesszük	az	óvoda	céljait,	
működését	 tartalmazó	 dokumentumokat	 (Nevelési	
program,	Házirend…)	

A	 szülőket	 mint	 legközelebbi	 partnereket	
négyévente	 kérdőív	 segítségével	 megkérdezzük.	
Az	 elégedettséget,	 elégedetlenséget,	 illetve	
igényeiket	 mérjük	 fel.	 A	 kérdőívek	 kiértékelése	
után	 észrevételeik,	 igényeik,	 javaslataik	 beépülnek	
a	 minőségfejlesztő	 tevékenységünk	 feladatterveibe.	
Folyamatos	 megvalósításukkal	 a	 partnerkapcsolatok	
továbbfejlesztésére,	 a	 minőségibb	 munkavégzésre	
törekszünk.

Az	 óvodavezető	 közvetlen	 kapcsolatot	 tart	 a	 Szülői	
munkaközösség	elnökével.

Az	iskolával	való	kapcsolattartás	működési	formái:
▪	 Nagycsoportosok	óralátogatása
▪	 Óvodai	és	iskolai	játszóházak	szervezése
▪	 Iskola	bemutatása	a	nagycsoportosok	szülői		értekezletén
▪	 Elsős	tanító	látogatása	az	óvodában

Rendszeres	 a	 kapcsolatunk	 a	 fenntartóval	
(intézményvezető),	 a	 Szlovák	 kisebbségi	 Önkor-
mányzattal,	a	Művelődési	ház	igazgatójával,	a	Pedagó-
giai	 szakszolgálattal,	 Dorog	 és	 Térsége	 Családsegítő	
és	 Gyermekjóléti	 Szolgálattal,	 Gyermekorvossal,	
Védőnővel.

Rendezvények , ünnepek, hagyományok

Óvodai	 szinten	 vesznek	 részt	 a	 gyermekek	 az	 alábbi	
rendezvényeken,	programokon:
▪	 Bábnapok
▪	 Ovis	búcsú
▪	 Karácsony
▪	 Március	15.
▪	 Táncház	(élő	zenével,	táncosokkal)
▪	 Gyermeknap	 játékparkkal,	 és	 a	 két	 önkormányzat	 
	 ajándék	vonatozásával
▪	 Állatkerti	séta	a	nagycsoportosokkal
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Csoport	szinten:
▪	 Születésnapok
▪	 Mikulás
▪	 Farsang
▪	 Anyák	napja
▪	 Nagycsoportosok	búcsúztatása	
▪	 Túrák,	kirándulások

Falusi	szinten:
▪	 Mikulás	a	Kultúrotthonban
▪	 Szüreti	napokon	való	részvétel,	nagycsoportosok	szereplése
▪	 Idősek	napján	szereplés

Idősek	köszöntése:
▪	 Anyák	napján
▪	 Karácsonykor

Ellenőrzés

Az	 ellenőrzés	 célja:	 az	 intézmény	 működési	
célszerűségének,	a	nevelés	 	a	pedagógiai	 tevékenység	
hatékonyságának	 vizsgálata,	 fejlesztési	 lehetőségek	
kiaknázása,	 valamint	 az	 óvodai	 munkát	 segítő	
felszerelések,	eszközök	korszerűségének,	használatának	
ellenőrzése.

Munkavégzés	 minősége.	 A	 fejlesztésre	 szoruló	 és	 a	
kiemelkedően	 jól	 működő	 területek	 meghatározása,	
tervek	kidolgozása.

Az	 ellenőrzést	 az	 intézményvezető	 és	 az	
óvodapedagógusok	 (saját	 csoportjukban	 )	 végzik.	
A	 tapasztalatokat,	 észrevételeket,	 önértékelés	 után	
megbeszélik,	álláspontjaikat	egyeztetik.

Spontán	ellenőrzések	területei:
▪	 Dokumentáció
▪	 Munkaköri	leírásban	meghatározottak	betartása
▪	 Felkészülés
▪	 Az	ellenőrzést	az	intézményvezető	végzi.

Beszámolók

Év	végén:
▪	Intézményvezető:	szóban
▪	 Gyermek	és	ifjúságvédelmi	felelős:	szóban
▪	 Továbbképzésekre	járók:	aktualitásnak	megfelelően.
▪	 A	 technikai	 dolgozók	 ellenőrzése	 a	 munkaköri	 
	 leírásukban	meghatározottak	alapján

Az	 ellenőrzés	 szempontjai:	 A	 munkaköri	 leírásban	
meghatározottak	 betartása,	 teljesítése.	 Kapcsolatok	
(óvónő-dajka,	gyerek-dajka,	szülő-dajka),	együttműködés.

Legfőbb célomnak tartom

▪	 a	 gyermekek	 harmonikus	 testi-	 szociális-lelki	 
	 nevelését	 a	 tevékenység,	 gazdag	 óvodai	 élet	 
	 megteremtésével.

▪	 A	folyamatos	színvonalas	munkavégzést,	a	pedagógiai	 
	 munka	hatékonyságának	továbbfejlesztését,

▪	 Az	 óvoda	 önálló	 arculatának	 kialakítását,	 ahol	 a	 
	 gyermekeken	 kívül	 az	 őket	 nevelő	 felnőttek	 
	 harmonikus	 környezetben,	 tartalmasan	 végezhetik	 
	 munkájukat,	 az	 óvodát	 igénybe	 vevő	 szülők	 
	 megelégedésére.

Elsősorban	 a	 nyugodt	 munkavégzés	 feltételeit	
igyekeztem	 megteremteni	 és	 megtartani.	 A	 hibákat	
és	 erényeket	 őszintén	 feltáró,	 a	 jó	 szándékú	
segítségnyújtást	és	kritikát	elfogadni	 tudó	munkahelyi	
légkörrel.	Az	óvoda	minden	dolgozójának	részvételével	
minden	 gyermek	 számára	 meleg-szerető	 „második	
otthont”	teremteni,	a	gyermekkor	e	fontos	szakaszában	
elősegíteni	 képességeik	 kibontakoztatását	 és	 a	
napjainkban	oly	sok	gondot	jelentő	szocializációs	érést.

Tisztelt Kesztölci Vállalkozók!

Önkormányzatunk tervezi, hogy a hirdető tábláink hátoldalán elhelyeznénk
a községben működő vállalkozók elérhetőségét. Amennyiben a fenti szolgáltatásra

igényt tartanak, kérem jelezzék a polgarmester@kesztolc.hu címen, vagy a
+36 30 944 22 25 telefonszámon, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban.
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Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről (dr. Némethy Józsefné)
A	szolgálat	tevékenységi	köre	a	településen	élő	felnőtt	
korú	 lakosság	 azon	 körére	 terjed	 ki,	 akik	 szociális	
és	 mentálhigiénés	 problémákkal	 küzdenek,	 vagy	
krízishelyzetben	 lévő	 segítségre	 szorulók.	 Elsősorban	
szociális,	életvezetési	tanácsadás,	anyagi	nehézségekkel	
küzdők	 számára	 pénzbeli	 és	 természetbeni	 ellátások	
hozzájutásának	 elősegítése,	 családban	 jelentkező	
működési	 zavarok	 esetében	 családgondozás	
kezdeményezése.	 Célja:	 a	 problémák	 időben	 történő	
felismerése	 és	 azok	 mielőbbi	 enyhítése,	 megoldása.	
A	 családsegítés	 keretében	 végzett	 tevékenységnek	
a	 szükséges	 mértékig	 ki	 kell	 terjednie	 az	 igénybe	
vevő	 környezetére,	 különösen	 családjának	 tagjaira.	
Kiskorú	 személyre	 a	 családsegítés	 akkor	 terjedhet	 ki,	
ha	 a	 kiskorú	 családtagjának	 ellátása	 a	 családsegítés	
keretében	indult,	és	a	kiskorú	érdekei,	a	gyermekjóléti	
szolgáltatás	 igénybevétele	 nélkül,	 e	 szolgáltatás	
keretében	is	megfelelően	biztosíthatók.

Bázisintézményünk	Dorog	városában,	a	 tavalyi	 évben	 
új	 helyre	 költözött	 az	 Intézmények	 Házába.	 A	
korszerűbb	intézmény	és	bővült	informatikai	lehetőség	
segíti	a	szakmai	munkánkat.

Kesztölc	 községben	 továbbra	 is	 heti	 két	 alkalommal	
(hétfő	és	csütörtök)	van	jelen	szolgálatunk.	
 

A szolgálat által végzett tevékenység éves mutatói 
Kesztölc község területén

2008. 2009. 2010.
78	fő 112	fő 142	fő

A	 forgalmi	 napló	 alapján	 2010-ben	 a	 családsegítő	
szolgálatnál	 összesen	 142	 fő	 fordult	 meg	 603	
alkalommal,	 ebből	 73	 fő	 első	 alkalommal	 kereste	
fel	 szolgálatunkat.	 Az	 ügyfelek	 számának	 alakulása	
növekvő	 tendenciát	 mutat.	 2010.	 évben	 a	 növekedés	
továbbra	 is	 a	 gazdasági	 válság	 következményeinek	
tudható	be.

Krízishelyzet	 az	 év	 folyamán	 1	 alkalommal	 fordult	
elő,	 egy	 család	 lakhatási	 problémája	 igényelt	 gyors	
segítséget	 és	 azonnali	 beavatkozásra,	 a	 család	
elhelyezésére	volt	szükség.	

Együttműködési	 megállapodás	 alapján	 31	 főt	
gondoztunk	 problémájának	 megoldása	 érdekében.	
Ezek	 az	 ügyfeleink	 nem	 rendelkeznek	 megfelelő	
problémakezelési	 stratégiákkal,	 gondolkodásuk	
rögtönző	 és	 elhamarkodott.	 Olyan	 tartós	 belső	

pszichés	 nehézségekkel,	 rejtett,	 tudattalan	
konfliktusokkal	 küszködnek,	 amelyek	 akadályozzák	
problémamegoldásukat.	

A	gondozás	folyamatos,	többszöri	találkozás	keretében	
végzett	komplex	tevékenység.

A szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport 
szerinti megoszlása

Kor Fő Férfi Nő
18-34	év 43 13 30
35-49	év 39 17 22
50-61	év 42 21 21
62	éves	és	idősebb 18 6 12

Szolgáltatásunkat	 60%-ban	 nők	 vették	 igénybe,	 a	
férfiak	 nehezebben	 kérnek	 segítséget,	 illetve	 később	
látják	 be,	 hogy	 problémájuk	 megoldása	 érdekében	
külső	 segítségre	 van	 szükségük.	 A	 legtöbb	 ügyfél	 a	 
18-34	 év,	 illetve	 az	 50-61	 év	 közötti	 korosztályokból	
került	ki.	Az	utóbbiba	beletartoznak	az	együttműködésre	
kötelezett	 55.	 életévüket	 betöltött	 rendszeres	 szociális	
segélyezettek	is.

Rendszeres szociális segélyezettek

Kesztölcön	 az	 év	 folyamán	 7	 fő	 (4	 férfi,	 3	 nő)	
együttműködésre	 kötelezett	 rendszeres	 szociális	
segélyezettel	álltunk	kapcsolatban.	Iskolai	végzettségük	
szerint:	2	fő	8	általános,	5	fő	szakmunkás	végzettséggel	
rendelkezik.	 1	 fő	 rendszeres	 szociális	 segélyben	
részesülő	elhunyt	a	2010-es	évben.

Az	 együttműködésre	 kötelezettek	 közül	 a	 rendszeres	
szociális	 segélyben	 részesülők	 az	 egyik	 legnehezebb	
kliens	kör,	mivel	hosszabb	ideje	inaktivitásban	vannak,	
ezért	 leépült,	 vagy	 leépülőben	 lévő	 készségekkel	
és	 munkavállalási	 szándékkal	 rendelkeznek.	 A	
segítő	 folyamat	 ebben	 az	 esetben	 nem	 szűkülhet	 le	 a	
munkaerőpiacra	 történő	 visszatéréssel	 kapcsolatos	
tájékoztatásra.	 A	 hatékony	 segítségnyújtás	 érdekében	
fontos	 az	 állapot	 és	 helyzet,	 az	 egyéb	 problémák	
feltérképezése,	a	prioritások	felállítása,	a	készségeknek	
és	képességeknek	megfelelő	célok	kitűzése.	A	rendszeres	
szociális	 segélyezettek	 életkorukból	 adódóan	 -	 55	
év	 felettiek	 –	 szinte	 esélytelenek	 a	 munkaerőpiacon.	
Egyéb	ellátásba	 történő	áthelyezésük	 is	nehézségekbe	
ütközik	a	nyugdíjaztatás	szabályainak	szigorítása	miatt.
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A szolgáltatást igénybe vevők száma a legmagasabb 
iskolai végzettség szerint

Végzettség Fő
Általános	iskola	nyolc	osztályánál	kevesebb 2
Általános	iskola	nyolc	osztálya 76
Általános	iskola	tíz	osztálya 3
Szakmunkásképző	iskola,	szakiskola 37
Befejezett	szakközépiskola 10
Befejezett	gimnázium 8
Felsőfokú	iskola 6

A	 korábbi	 évekhez	 hasonlóan	 ügyfeleink	 többsége	
8	 osztályos	 végzettséggel	 rendelkezik	 (54%).	 A	
szakmunkásképző	 iskolát	 végzett	 ügyfeleink	 száma	
a	 tavalyi	 évhez	 képest	 16%-ról	 26%-ra	 emelkedett.	
Ebben	 az	 évben	 nőtt	 azon	 ügyfelek	 száma,	 akik	
szakközépiskolát,	illetve	gimnáziumot	végeztek.

A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági 
aktivitás szerint

Aktivitás Fő
Aktív	kereső 41
Álláskereső 12
Inaktív
	-	ebből	nyugdíjas

81
35

Eltartott 8

Ügyfeleink	 57%-a	 az	 inaktív	 keresők	 csoportjába	
tartozik,	 megnőtt	 a	 nyugdíjjal	 (öregségi	 nyugdíj,	
özvegyi	 nyugdíj,	 rokkantsági	 nyugdíj)	 rendelkező	
ügyfeleink	 száma.	 Akik	 a	 tavalyi	 évben	 még	 az	
álláskereső	kategóriába	tartoztak,	idén	már	az	inaktívak	
csoportjába	 jelennek	 meg,	 mert	 valamilyen	 pénzbeli	
ellátásra	 váltak	 jogosulttá.	 Az	 aktív,	 munkahellyel	
rendelkező	ügyfelek	is	felkeresték	szolgáltunkat	(29%).

A szolgáltatást igénybe vevők száma a család 
összetétele szerint

Családi összetétel Fő
Házastársi-élettársi	kapcsolatban	együtt	élők	
18	év	alatti	gyermek(ek)kel 40

Házastársi-élettársi	kapcsolatban	együtt	élők	
gyermek	nélkül 24

Egy	szülő	18	év	alatti	gyermek(ek)kel 17
Egyedül	élő 24
Egyéb 37

Családi	 összetétel	 szerint	 a	 leginkább	 jellemző	
ügyfeleinkre	 a	 hagyományos	 családmodell,	 két	 szülő	
kiskorú	gyermekkel/gyermekekkel.	

Az	egyéb	kategóriába	tartozók	(26%)	száma	jelentősen	
megnövekedett:	 ide	 soroljuk	 a	 többgenerációs	
családformát,	 az	összetett	 családot,	 a	 felnőtt	 testvérek	
együttélését	és	a	szívességből	együtt	élőket.

Ugyanolyan	 arányban	 vannak	 (17-17%)	 a	 házastársi-
élettársi	kapcsolatban	gyermek	nélkül,	 illetve	egyedül	
élők	száma.

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái

Probléma Eset
Ügyintézéshez	segítségkérés 29
Információkérés 27
Lelki-mentális 25
Anyagi 19
Foglalkoztatással	kapcsolatos 9
Életviteli 9
Családi-kapcsolati 9
Egészségkárosodás	következménye 7
Gyermeknevelési 7
Családon	belüli	bántalmazás 1

Az	 ügyfelek	 elsődlegesen	 megjelölt	 problémái:	 A	
legtöbben	 ügyintézéshez	 kértek	 segítséget	 (20%),	
illetve	 valamilyen	 információ	 hiánya	 miatt	 fordultak	
szolgálatunkhoz	 (19%).	 A	 harmadik	 helyen	 a	 lelki-
mentális	 problémák	 állnak.	A	 tartós	 munkanélküliség	
súlyos	 csapásokkal	 jár	 az	 egyének	 számára.	 A	
legáltalánosabb	következmény	a	teljes	elszegényedés	és	
az	ezzel	járó	létbizonytalanság.	Lelkileg	legalább	ennyire	
megrázó	a	fölöslegesség	és	értéktelenség	átélése,	a	jövő	
kilátástalanná	válása.	Ezek	a	következmények	hatással	
vannak	az	egészségi	állapotra	is:	a	hosszú	ideig	fennálló	
stressz-hatás	testi	és	lelki	betegségek	kiváltó	tényezője	
lehet.	Mindezen	 túl	 a	 tartós	munkanélküliség	 számos	
esetben	 visszafordíthatatlan,	 negatív	 változásokat	
okoz	 az	 egyének	 munkaképességében,	 önmaguk	
értékelésében.
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Jellemző,	 hogy	 a	 család	 nem	 tudja	 fizetni	 a	 magas	
törlesztő	 részleteket	 és	 a	 megemelkedett	 közüzemi	
díjakat.	 Gyakori	 gond,	 hogy	 nem	 ismerik	 fel	 anyagi	
korlátaikat,	ezért	„túlvállalják”	magukat	a	pénzintézeti	
kölcsönök	 felvételénél	 (pl.:	 lakástörlesztés,	 személyi	
kölcsön,	 áruhitel	 stb.).	 Munkahelyet	 keresve	 a	
hozzánk	 forduló,	 alacsony	 iskolai	 végzettségű	
kliensek	 vannak	 nehéz	 helyzetben,	 mert	 elsősorban	
ők	 válnak	 munkanélkülivé,	 és	 tartósan	 kiszorulnak	 a	
munkaerőpiacról.	

A	 kliensek	 tájékoztatást,	 információt	 kaptak	 a	
különböző	 szociális	 ellátások	 számukra	 elérhető	
formáiról,	 különböző	 anyagi,	 természetbeni,	 segítő,	
gondozói	 intézményekről,	 szervezetekről.	 Szükség	
szerint	segítünk	a	kérelmek	kitöltésében,	az	igazolások	
beszerzésében,	postázásában.

Szociális,	 mentális	 esetkezelésben	 (ügyintézés,	
tanácsadás,	segítő	beszélgetés	stb.)	142	fő	vett	részt	az	
év	folyamán.	

Szolgáltatások	 közvetítése	 és	 nyújtása	 (fénymásolás,	
telefon,	postázás	stb.)	52	egyén	vonatkozásában	történt.	

Ügyintézés segítése

▪	 A	Magyar	 Államkincstártól	 14	 esetben	 igényeltünk	 
	 ellátást:	 12	 esetben	 családtámogatási	 ellátást	 
	 (7	 esetben	 családi	 pótlékot,	 1	 esetben	 anyasági	 
	 támogatást,	 2	 esetben	 gyermekgondozási	 segélyt,	 2	 
	 esetben	 gyermeknevelési	 támogatást),	 2	 esetben	 
	 pedig	fogyatékossági	támogatást.

▪	 E-ON	 tartozás	 rendezésében	 6	 esetben	 működtünk	 
	 közre.	Mindegyik	esetben	védett	 fogyasztói	 státuszt	 
	 intéztünk,	ami	nagy	segítség	a	szociálisan	rászoruló,	 
	 nehéz	 anyagi	 helyzetben	 lévőknek.	 A	 védendő	 
	 fogyasztót	 fizetési	 késedelem,	 vagy	 nem	 fizetés	 
	 esetén,	 nem	 lehet	 a	 villamosenergia-ellátásból	 
	 kikapcsolni.	 Amennyiben	 a	 védendő	 fogyasztó	 
	 a	 részletfizetési	 lehetőség,	 illetve	 a	 kapott	 fizetési	 
	 haladék	 ellenére	 sem	 rendezi	 a	 tartozását,	 vagy	 
	 a	 részletfizetésről,	 illetve	 halasztott	 fizetésről	 szóló	 
	 megállapodásban	foglaltakat	nem	tartja	be,	a	további	 
	 áram	 vételezést	 a	 villamosenergia-kereskedő	 előre	 
	 fizetős	 mérő	 felszereléséhez	 kötheti.	 Ügyfeleink	 
	 figyelmét	 a	 védendő	 fogyasztó	 státusz	 évenkénti	 
	 meghosszabbítására	 is	 felhívjuk,	 illetve	 segítünk	 
	 annak	intézésében.

▪ Az	 Országos	 Egészségbiztosítási	 Pénztártól	 13	 fő	 
	 esetében,	 a	 Nyugdíjbiztosítási	 Igazgatóságtól	 1	 fő	 
	 esetében	kértünk	egyszeri	segélyt	(a	kapott	összegek	 
	 15-20.000	Ft	között	vannak).

▪ Település	 szintű	 segélyek	 igénylésében	 37	 esetben	 
	 segítettük	az	ügyfeleket:	27	esetben	átmeneti	segély,	 
	 4	 esetben	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezmény,	 
	 2	esetben	krízissegély,	2	esetben	rendelkezésre	állási	 
	 támogatás,	1	esetben	közgyógyellátás	kapcsán.	1	 fő	 
	 esetében	egészségügyi	szolgáltatásra	való	jogosultság	
	 intézése	szociális	rászorultság	alapján.

▪ Személyes	 okmányok	 pótlása	 2	 esetben	 történt:	 1	 
	 esetben	 TAJ-kártya,	 1	 esetben	 személyi	 igazolvány	 
	 intézésre	került	sor.

Családi-kapcsolati	 problémák:	 6	 főt	 mediációs	
technikákkal	 igyekeztünk	 segíteni	 házastársi/
élettársi	 kommunikációjukban,	 konfliktus	 mentesebb	
együttélésükben.

Ilyen	 esetekben	 a	 családgondozó	 elsődleges	 feladata	
a	 bizalmi	 kapcsolat	 kiépítése	 a	 családtagokkal,	 annak	
érdekében,	 hogy	 őszintén	 beszéljenek	 problémáikról,	
egymáshoz	 fűződő	 viszonyukról,	 a	 kapcsolat,	 a	
házasság	megromlásához	 vezető	 okokról.	A	 hatékony	
esetkezelés	 érdekében	 elengedhetetlen,	 hogy	 a	 felek	
szembenézzenek	 problémáikkal,	 ne	 egymást	 okolják,	
hanem	 vállalják	 a	 felelősséget	 az	 elkövetett	 hibákért.	
Mediációs	 jellegű	 beszélgetésekkel	 támogatjuk	
a	 párbeszéd	 kialakítását,	 az	 egymással	 szemben	
támasztott	 elvárások,	 igények	 tisztázását.	 Célunk	 a	
kapcsolat	 normalizálása,	 annak	 végleges	 megromlása	
esetén	 a	 válás	 békés,	 közös	 megegyezéssel	 történő	
lebonyolításának	segítése,	figyelemmel	kísérése.

Az	 elmúlt	 év	 során	 8	 fő	 pszichiáter	 orvoshoz	
történő	 irányítására,	 személyes	 kísérésére	 ill.	 az	
elmeszakorvossal	 történő	 konzultációra	 volt	 szükség.	
Skizofrénia,	 bipoláris	 zavar,	 depresszió,	 pszichopátia,	
alkoholbetegség,	demencia	és	fiatalkori	agysérülés	állt	
a	kórokok	közt.	 5	 fő	 járóbeteg	 (Simor	 Intézet,	 dorogi	
és	esztergomi	szakrendelő)	ill.	3	fő	fekvőbeteg	(Simor	
Intézet,	 esztergomi	 pszichiátria)	 ellátást	 vett	 igénybe.	
2010-ben	 2	 személy	 gondnokság	 alá	 helyezésében	 is	
szerepe	 volt	 szolgálatunknak	 tájékoztatás,	 tanácsadás,	
bírósági	 keresetlevél	 megírása	 formájában.	 Másik	
2	 személy	 gondnokság	 alá	 helyezésének	 ügye	
folyamatban	van.	Két	ügyfelünk	pszichiátriai	otthonba	
történő	elhelyezésére	adtunk	be	kérelmet.
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Szolgálatunk jogi tanácsadását 25 fő kereste fel:

Probléma Eset
Gyermekelhelyezés 8
Ingatlanügy 4
Gyermektartás	díj 3
Vagyonmegosztás 2
Gondnokság	alá	helyezés 2
Közüzemi	tartozás 2
Információkérés 2
Örökösödés 1
Hagyaték 1

Környezettanulmányra 12 esetben kaptunk felkérést: 

Probléma Eset
Bíróság	-	házasság	felbontása 3
Bíróság	-	gyermekelhelyezés 3
Bíróság	-	gyermektartásdíj	megállapítása 3
Gyámhivatal	-	belföldi	jogsegély 1
Gyámhivatal	-	gondnokság	alá	helyezés 1
Gyámhivatal	-	utógondozói	ellátás 1

A	 gyermekjóléti	 szolgálattal	 közösen	 végeztünk	
adomány	 közvetítő	 tevékenységet.	 A	 2010.	 évben	
59	 főt	 22	 alkalommal	 részesítettünk	 különböző	
adományokban	 (elsősorban	 élelmiszercsomagok,	
ruhaneműk,	gyerekjátékok,	háztartási	kellékek).	

Intézményi együttműködések

A	szolgálat	 kapcsolatot	 tart	 fenn	más	 intézményekkel	
is.	 Többségük	 a	 helyi	 jelzőrendszer	 tagjai	 közül	
kerül	 ki.	 Mindennapos	 az	 együttműködés	 a	 helyi	
önkormányzattal.	 A	 családgondozás	 során	 felmerülő	
problémák	 megoldásához	 több	 intézmény	 segítségét	
is	 igénybe	 veszi	 a	 szolgálat,	 pl.	 lakhatási	 nehézségek	
megoldása	 érdekében	 a	 hajléktalan	 szállók,	 családok	
átmeneti	 otthona,	 anyaotthonok	 az	 egész	 ország	
területéről,	 gondozási-nevelési	 problémák	 esetén	
védőnői	 szolgálat,	 Pedagógiai	 Szakszolgálat,	 házi	
gondozói	szolgálat,	idősek	klubja,	szociális	otthonok.
Ezen	 kívül:	 Vöröskereszt,	 Máltai	 Szeretetszolgálat	 a	
Munkaügyi	Központ	kirendeltségei.
Az	 ügyfelek	 komplex	 segítéséhez	 elengedhetetlen	
a	 háziorvosokkal,	 pedagógusokkal,	 pszichiátriai	
szakrendelővel,	 pszichológusokkal,	 egészségügyi	
intézményekkel	való	konzultáció.
A	 szolgálathoz	 fordulók	 ügyeinek	 intézésekor	
elengedhetetlen	 a	 kapcsolatfelvétel	 az	 Országos	
Egészségbiztosítási	 Pénztárral,	 a	 Magyar	
Államkincstárral,	 a	 Nyugdíjfolyósító	 Igazgatósággal,	
továbbá	a	közüzemi	szolgáltatókkal.
Legszorosabban	 a	 Gyermekjóléti	 Szolgálattal	
működünk	együtt.	

2010-ben közösen szervezett programjaink

▪	 Környezettudatos	kézműves	foglalkozás
▪	 Nyári	kirándulás	Solymárra
▪	 Nyári	napköziben	játszóházat,
	 kézműves	foglalkozást	tartottunk	
▪	 Adventi	kézműves	foglalkozás	

Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
Kesztölci Telephelyének 2010. évi tevékenységéről (Kara Lajosné)

Miután	 öregedőben	 van	 a	 társadalom,	 egyre	 nagyobb	
mértékben	növekszik	az	egyedül	élő,	különböző	 testi,	
szellemi	és	szociális	problémával	küzdő	idősek	száma.	
Különösen	gondot	 jelent	az	egyedül	élő	 idős	emberek	
helyzete,	akik	kevésbé	számíthatnak	környezetük	segítségére.

Szolgálatunk	 fő	 törekvése,	 hogy	 az	 idősek	 derűvel,	
energiájuk	mozgósításával	aktívan,	integráltan	éljenek.
Az	idősek	segítésének	célja	 jóval	 több,	mint	egyszerű	
fizikai	 kiszolgálás,	 a	 mentális	 segítségnyújtás.	 Hozzá	
kell	járulnia	az	öregedés	harmonikus	megvalósulásához,	
az	öregkori	betegségek	megelőzéséhez	és	elviseléséhez,	
az	 egészséges	 öregkor	 esélyeinek	 növeléséhez	 és	 az	
idősödés	pozitív	elfogadásához.

Személyi feltételek - Idősek nappali ellátása

Szakképzettség Szakképzett Fő
Szociális	szervező-gondozó igen 1
Szociális	otthoni	ápolónő igen 1

Személyi feltételek - Házi segítségnyújtás

Szakképzettség Szakképzett Fő
Szociális	gondozó-ápoló igen 1
- nem 1
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Továbbképzésre kötelezettek száma

Szakfeladat

Kreditpontos
továbbképzésre

kötelezettek 
száma

Kreditpontos 
továbbképzésben 

résztvevők
száma

Házi
segítségnyújtás 1 1

Tárgyi feltételek 

2010.	 évben	 fejlesztésre	 nem	 került	 sor.	 A	 tárgyi	
feltételek	 megfelelőek	 a	 gondozottak	 ellátásához,	
gondozásához.

Idősek nappali ellátása

Az	 ellátást	 igénybe	 vevők	 részére	 szociális,	
egészségi,	 mentális	 állapotuknak	 megfelelő,	 a	 napi	
élettevékenységet	 segítő	 közösségi	 szolgáltatások	
nyújtása.

Feladatai:	 szabadidős	 programok	 szervezése,	
egészségügyi	 alapellátáshoz,	 illetve	 szakellátáshoz	
való	 hozzájutás	 segítése,	 hivatalos	 ügyek	 intézésének	
segítése,	 társas	 kapcsolatok	 kialakítása,	 életvitelre	
vonatkozó	tanácsadás,	életvezetés	segítése	

Ellátás Fő
2010.	január	ellátottak	száma 25
Új	ellátottak	száma 2

El
lá
tá
sa
	m
eg
sz
űn
t Otthonba	került 1

Elhunyt 1
Családhoz	költözött 2
Egyéb	ok	miatt* 3
Ell.	megszűnt	összesen 9

Ellátottak	száma	2010.	december	31-i	állapot 18

*	egyéb	ok	miatti	ellátása	megszűnt:
	 mentális	problémák,	anyagi	gondok

Nappali ellátást igénybe vevők, nem és életkor 
szerinti megoszlása a térségben - 2010. január

Kor Férfi Nő
30-49	év 1 0
50-59	év 2 0
60-69	év 4 4
70-79	év 1 5
80-89	év 2 6
90- 0 0
Összesen 10 15

Nappali ellátást igénybe vevők, nem és életkor 
szerinti megoszlása a térségben - 2010. december

Kor Férfi Nő
30-49	év 1 0
50-59	év 2 0
60-69	év 4 2
70-79	év 1 3
80-89	év 2 3
90- 0 0
Összesen 10 8

Az	intézmény	programjai,	melyek	a	tárgyév	folyamán	
teljesültek,	a	mellékletben	szerepelnek.

Biztosított	szolgáltatások:
	 étkezés:	4285
	 ügyintézés:	254
	 mentális	segítségnyújtás,	tanácsadás:	344
	 szabadidős	programban	való	részvétel:4308

Házi segítségnyújtás

Házi	 segítségnyújtás	 keretében	 kell	 gondoskodni	
azokról	 a	 személyekről,	 akik	 otthonukban	 önmaguk	
ellátására	 saját	 erőből	 nem	 képesek	 és	 róluk	 nem	
gondoskodnak,	 valamint	 azokról	 az	 idősekről	 is,	 akik	
bentlakásos	intézményi	elhelyezésre	várakoznak.	Olyan	
ellátási	 forma,	 amely	 az	 igénybevevő	 szükségleteinek	
megfelelően	 az	 önálló	 életvitelének	 fenntartását	 saját	
lakásán,	lakókörnyezetében	biztosítja.
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Házi segítségnyújtást igénybe vevők nem és életkor 
szerinti megoszlása - 2010. január

Kor Férfi Nő
30-49	év 0 0
50-59	év 1 0
60-69	év 0 0
70-79	év 0 0
80-89	év 1 1
90- 0 0
Összesen 2 1

Házi segítségnyújtást igénybe vevők nem és életkor 
szerinti megoszlása - 2010. december

Kor Férfi Nő
30-49	év 0 0
50-59	év 1 0
60-69	év 0 0
70-79	év 0 1
80-89	év 0 2
90- 0 0
Összesen 1 3

Házi segítségnyújtára vonatkozó adatok

Ellátás Fő
2010.	január	ellátottak	száma 3
Új	ellátottak	száma 3

El
lá
tá
sa
	m
eg
sz
űn
t Otthonba	került 0

Elhunyt 2
Családhoz	költözött 0
Egyéb	ok	miatt* 0
Ell.	megszűnt	összesen 2

Ellátottak	száma	2010.	december	31-i	állapot 4

Gondozási	szükségletek:
	 3	fő	gondozási	szükséglete	napi	1óra
	 1	fő	gondozási	szükséglete	napi	2óra

Étkeztetés

Főzőkonyha	neve:	 JÁSZ	GAZDI	Kft.
Főzőkonyha	címe:	 Pilisjászfalu,	Tinnyei	u.	2.
Főzőkonyha	telephelye:	 Kesztölc,	Esztergomi	u.	27.
Ki	szállítja	ki	az	ételt:	 gondozónők

Étkeztetés módjai

Mód Január December
Helyben	fogyasztással 25 18
Kiszállítással 7 8
Az	ellátott	megy	érte 11 13

Étkeztetést igénybe vevők nem és életkor szerinti 
megoszlása - 2010. január

Kor Férfi Nő
30-49	év 2 1
50-59	év 8 1
60-69	év 4 5
70-79	év 1 8
80-89	év 3 10
90- 0 0
Összesen 18 25

Étkeztetést igénybe vevők nem és életkor szerinti 
megoszlása - 2010. december

Kor Férfi Nő
30-49	év 4 0
50-59	év 6 2
60-69	év 5 3
70-79	év 1 8
80-89	év 2 8
90- 0 0
Összesen 18 21
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Szociális étkeztetésre vonatkozó adatok

Ellátás Fő
2010.	január	ellátottak	száma 43
Új	ellátottak	száma 11

El
lá
tá
sa
	m
eg
sz
űn
t Otthonba	került 0

Elhunyt 5
Családhoz	költözött 7
Egyéb	ok	miatt* 3
Ell.	megszűnt	összesen 15

Ellátottak	száma	2010.	december	31-i	állapot 39

*	egyéb	ok	miatti	ellátása	megszűnt:
	 elköltözött,	ismerősök	gondoskodnak	róla,
	 élettársi	kapcsolatot	létesített

Térítési	díjat	fizet:	34	fő
Térítésmentes	étkezők	száma:	5	fő
	 1	fő	szociális	bizottság	határozata	alapján
	 4	fő	jövedelem	nélküli

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2010	évben	4	fő	vette	igénybe	ezt	a	szolgáltatást.

Kapcsolataink

Az	 időskorúak	 jelentős	 része	 valamilyen	 betegséggel	
küzd,	 így	 elkerülhetetlen	 sokuk	 számára	 az	
egészségügyi	 szolgáltatások	 igénybevétele.	 Ezért	
legtöbb	 kapcsolódási	 pontunk	 és	 a	 legnagyobb	
együttműködésünk	az	egészségüggyel	van.

Az	 önkormányzat	 segít	 a	 szociálisan	 rászorult	
személyek	 felkutatásában,	 illetve	 hozzánk	 irányítja	 a	
rászorulókat.

Az	 óvoda	 és	 iskola	 a	 kulturális	 programokban	 van	
segítségünkre.

A	 lakossággal	 való	 együttműködéssel,	 a	 település	
intézményeivel	 kialakult	 kapcsolattartással	 a	 jövőben	
is	 sikeres	 prevenciós,	 szociális	 munkát	 szeretnénk	
folytatni.
 
Lakóhelyen	történő	ellátás	alapelve	hangsúlyozza,	hogy	
az	 idősek	 számára	 a	 legkedvezőbb	és	 leghumánusabb	
megoldás,	ha	saját	otthonukban,	környezetükben	kapják	
meg	a	számukra	szükséges	segítséget,

Így	 a	 gondozás	 elsődleges	 célja	 olyan	 mértékű	
segítségnyújtás,	amely	lehetővé	teszi	az	önálló	életvitel	
fenntartását.

A Vörökereszt helyi szervezetének beszámolója (Kispataki Jánosné)
Január,	 február,	 március,	 április	 hónapokban	 a	
szervezési	 feladatokat	 végetük:	 új	 tagok,	 véradók	
toborzása,	a	kapott	feladatok	végrehajtása.

Véradás	 három	 alkalommal	 volt	 a	 faluban,	 az	 egyes	
véradásokon	általában	harminc	fő	vett	részt.

Ruhaosztás	 központilag	 nem	 volt,	 ezt	 egészségi	
állapotom	 indokolta,	 ellenben	 lakásomon	
folyamatosan	 gyűjtöttem	 és	 osztottam	 ruhát	 annak,	
aki	 felkeresett.	 összesen	 954	 db	 ruha	 került	 kiadásra.	
A	 VPOP	 által	 adományozott	 ruhát	 54	 darabot	
osztottam	 ki.	 Az	 esztergomi	 Vaszary	 Kolos	 Kórház	
pszichiátriai	 osztályának	 157	 db	 ruhaneműt	 adtam.	
Az	 árvízkárosultak	 részére	 ruhaneműt,	 élelmiszert,	
fertőtlenítőszert,	bútorokat,	pénzadományt	gyűjtöttem.

Az	Idősek	Napjára	dalt	küldtünk,	illetev	Tarnóczi	Ferenc	
tisztelendő	 Urat	 kköszöntöttük	 81.	 születésnapján	 a	
Kívánságkosár	című	műsoron	keresztül.	

November	 hónapban	 21	 darab	 csomagot	 adtunk,	
ezt	 adományozóink	 jóvoltából.	 Kikmondottan	
élelmiszereket,	egy-egy	csomag	értéke	1123,-	Ft	volt.

A	Vöröskereszt	részéről	21	darab	karácsonyi	csomagot	
osztottunk	 ki,	 ezek	 is	 csak	 élelmiszert	 tartalmaztak,	
egyenként	1238,-	Ft	értékben.

Szervezetünk	 tagsága	 101	 fő,	 kilépett	 4	 fő,	 új	 belépő	
1	fő.
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Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban (Sándorné Farkas Krisztina)
Népességnyilvántartás

2010.	év	végére	Kesztölc	állandó	lakosságának	száma	
örvendetes	 módon	 a	 2009.	 december	 31-i	 állapothoz	
képest	 14	 fővel	 nőtt.	 Az	 elhunytak	 száma	 40	 fő,	 az	
elköltözöttek	 száma	 pedig	 45	 fő	 volt.	 Az	 ingatlanok	
tulajdonosainak	 kérelmére	 2	 lakosunk	 lakó-	 illetve	 5	
lakónk	tartózkodási	helyének	fiktíválása	történt	meg.	

Társhatósági	 megkeresés	 alapján	 3	 fő	 lakcímrende-
zésére	került	sor.	1	fő	lakosunk	jelentette	be	külföldi	lete-
lepedését,	és	1	fő	az	ideiglenes	külföldön	tartózkodását.

2010-ben	 24	 gyermek	 született,	 77	 személy	 létesített	
lakóhelyet,	 így	 év	 végére	 az	 állandó	 lakosok	 száma	
2692	főre	változott.	

A lakosság megoszlása korcsoportos bontásban

Életkor Férfi Nő Összesen
0-3	év 52 49 101
4-6	év 34 40 74
7-14	év 120 118 238
15-18	év 60 65 125
19-60	év 852 819 1671
61-100	év 187 296 483
Összesen 1305 1387 2692

A	 címnyilvántartás	 vezetése	 több	 mint	 1	 éve	
kizárólagosan	 elektronikus	 úton	 valósul	 meg,	 az	 új	
címek	 felvitele,	 régiek	módosítása	 is	 az	ASZA	gépen	
futó	 címnyilvántartó	 alkalmazáson	 keresztül	 történik.	
2009.	november	18-tól	a	lakcímjelentő	lapok	és	egyéb	
adatmódosítások	 és	 változások	 rögzítése	 is	 helyben	
valósul	meg	-	ez	történik	mindazért,	hogy	az	országos	
címnyilvántartás	minél	frissebb	és	pontosabb	adatokat	
tartalmazzon.	A	dorogi	okmányiroda	már	csak	legyártja	
az	 új	 lakcímkártyát	 és	 postázza	 ügyfeleinknek.	 A	
tavalyi	 évben	 lezajlott	 országgyűlési,	 helyhatósági	
és	 kisebbségi	 választások	 teljes	 körűen	 az	 ASZA	
gépen	 bonyolódtak	 a	 Választás	 Előkészítő	 Rendszer	
és	 a	 Választási	 Ügyviteli	 Rendszer	 alkalmazások	
segítségével,	mely	feladatokat	sikeresen	végrehajtottuk.
 

Anyakönyvi ügyintézés

Az	elmúlt	évben	községünkben	születés	nem	történt,	az	
újszülöttek	száma	2-vel	kevesebb	volt	mint	2009-ben,	a	
24	gyermekből	11	a	fiú	és	13	a	leány.	

A	 2010-es	 év	 folyamán	 11	 pár	 kötött	 házasságot	
Kesztölcön,	a	házasulók	közül	5	esetben	volt	mindkét	
fél	 kesztölci	 lakos.	 A	 házasságot	 felbontó	 ítélet	
bejegyzésére	2	esetben	volt	szükség.	Teljes	hatályú	apai	
elismerő	nyilatkozat	felvételére	8	esetben	került	sor.		

Az	 1980.	 december	 31-ig	 vezetett	 születési	 illetve	
házassági	 anyakönyvekbe	 51	 illetve	 13	 alkalommal	
teljesítettünk	utólagos	bejegyzést,	melyeknek	jegyzékét	
az	 esztergomi	 levéltárnak	 küldünk	 meg	 minden	
tárgyévet	követő	január	31-ig.

2010-ben	40-en	hunytak	el	községünk	lakói	közül,	ezek	
közül	12	személy	anyakönyvezése	történt	helyben.

Az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlása

Életkor Férfi Nő Összesen
49	év	alatt 1 0 1
50-59	év 4 0 4
60-69	év 5 1 6
70-79	év 4 5 9
80-90	év 6 12 18
90	év	felett 0 2 2
Összesen 20 20 40

A	 tavalyi	 évben	 honosítási	 kérelmet	 2	 román	
állampolgárságú	 lakosunk	 részére	 nyújtottunk	 be	
a	 köztársasági	 elnök	 úrhoz.	 Állampolgársági	 eskü	
letételére	a	2010.	évben	nem	került	sor.

4	 fő	 nyújtott	 be	 házassági	 névmódosítási	 kérelmet,	
melyet	 helyben	 jegyzőkönyv	 felvételével	 majd	 a	
házassági	anyakönyvben	és	az	ASZA	rendszeren	történő	
átvezetéssel	 intéztünk	 el.	 Társhatósági	 megkeresés	
alapján	13	esetben	állítottunk	ki	anyakönyvi	kivonatot,	
másolatot	 illetve	 értesítőt.	Személyes	kérelem	alapján	
9	 esetben	 születési,	 18	 esetben	 házassági,	 4	 esetben	
halotti	anyakönyvi	kivonat	került	kiadásra.

Külföldi	állampolgár	magyarországi	házasságkötéséhez	
egy	 esetben	 terjesztettünk	 fel	 házassági	 engedély	
kérelmet	 a	 Közigazgatási	 Hivatal	 Anyakönyvi	
Osztályához.

A	bejegyzett	 élettársi	kapcsolat	 létesítését	a	2009.	évi	
XXIX.	törvény	értelmében	továbbra	is	a	körzetközponti	
(dorogi)	anyakönyvvezetőnél	kérhetik	az	érintettek.
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Beszámoló Kesztölc község közbiztonsági helyzetéről (Málnás Zsolt)
Kesztölc	község	a	Dorogi	Rendőrkapitányság	működési	
területéhez	tartozik.

2010.	 évben	 a	 korábbi	 időszakhoz	 képest	 gyakoribb	
volt	 Kesztölc	 településen	 a	 rendőri	 jelenlét.	 Ez	
köszönhető	annak,	hogy	a	kko	állománya	folyamatosan	
feltöltésre	került,	és	a	kmb-knek	egyre	ritkábban	kellett	
járőri	 feladatot	 ellátniuk.	 Nagy	 hatással	 volt	 továbbá	
a	 közterületi	 rendőri	 jelenlét	 növekedésében	 a	 2009.	
március	 1-től	 a	 lakosság	 szubjektív	 biztonság	 érzete	
növelése	 érdekében	 bevezetett	 „Közbiztonsági	 háló”	
elnevezésű	 program,	 amelynek	 keretében	 a	 polgárőr	
szervezetekkel	 –	 ahol	 működik	 –	 közösen,	 valamint	
a	 Készenléti	 Rendőrség	 Győri	 Bevetési	 Osztályának	
havonkénti	 több	 alkalommal	 történő	 megerősítésével	
nagyobb	rendőri	erőkkel	sikerült	ellenőrzés	alá	vonni	a	
kapitányságunk	valamennyi	települését.	

Ezentúl	sajnálatos	módon	a	kmb-k	területükről	történő	
elvezénylések	 okai	 nem	 változtak,	 így	 a	 kapitányság	
létszámának	alultervezettsége	okán	több	esetben	fordult	
elő,	hogy	a	„helyi	rendőrt”	el	kellett	vonni	a	területről	
más	 szolgálati	 feladatok	 ellátására	 (pl.	 járőrszolgálat,	
átkísérések,	 sebességellenőrzés).	 Az	 ilyen	 napokon	
a	 szolgálat	 tervezése	 során	 ügyeltünk	 arra,	 hogy	 a	
lehetőségekhez	 mérten	 minél	 többször	 megforduljon	
Kesztölc	településen	rendőr.			

A	 technikai	 ellátottságát	 tekintve	 Sortán	 Miklós	 r.	
tzls.	 nem	 rendelkezett	 használható	 KMB	 irodával,	
azonban	 az	 ügyiratok	 feldolgozása	 egy	 speciális	
számítógépes	program	használatát	igényli,	ezért	írásos	
tevékenységének	 elvégzéséhez	 minden	 esetben	 be	
kellett	 jönnie	 a	 rendőrkapitányságra.	 A	 különböző	
ügyirat	 feldolgozások	 száma	 az	 elmúlt	 években	
ugrásszerűen	megnőttek	 (körülbelül	 a	 négyszeresére),	
ami	 túl	 azon,	 hogy	 nagy	 leterheltséget	 jelentett	 a	
körzeti	 megbízottnak,	 az	 írásos	 feladatai	 elvégzése	
érdekében	szinte	folyamatosan	ingázott	a	községek	és	
a	kapitányság	között.	Mindezek	alapján	egyre	kevesebb	
ideje	jutott	egyéb	szolgálati	feladatokra.

Szolgálatát	 a	 saját	 tulajdonú,	 de	 szerződés	 alapján,	
szolgálati	célra	engedélyezett	személygépkocsival	látta	
el.	A	részére	térített	gépkocsi	futás	a	területhez	tartozó	3	
településre	havonta	összesen	800	km.	Többször	kellett	
szembesülnünk	 azzal	 az	 állampolgári	 jelzéssel,	 hogy	
nem	 látják	 a	 településükön	 a	 „helyi	 rendőrüket”.	 A	
vizsgálatok	rámutattak	arra	a	körülményre,	hogy	bár	a	
KMB	teljesítette	szolgálati	feladatait	a	községben,	mivel	
saját	civil	járművét	használta	nem	tűnt	fel	a	lakosoknak,	
hiszen	ők	a	„rendőrautót”	keresték.	2011.	április	01-től	

azonban	 megszűnt	 a	 saját	 gépkocsi	 használat,	 mivel	
kapitányságunkat	 további	 2	 db	 szolgálati	 gépkocsival	
látták	el,	melynek	köszönhetően	Sortán	Miklós	r.	 tzls.	
kizárólag	ezen	gépkocsik	egyikével	látja	el	szolgálatát.	

Sortán	Miklós	 r.	 tzls.	 2010.	 évben	 21	 fővel	 szemben	
157.000	 Ft.	 értékben	 alkalmazott	 helyszíni	 bírságot.	
Arra	 vonatkozóan	 nem	 vezetünk	 statisztikát,	 hogy	
ebből	mennyi	volt	kesztölci	lakos.	Ezentúl	a	kmb	tavaly	
szolgálatai	 során	 111	 szabálysértési-közigazgatási	
feljelentést	tett.

A	Dorogi	rendőrkapitányság	beosztottai	2010-ben	13	fő	
kesztölci	 lakossal	 szemben	 hajtottak	 végre	 személyes	
szabadságot	korlátozó	intézkedést.

Sortán	Miklós	r.	tzls.	tavaly	24	fő	személyes	szabadságot	
korlátozó	intézkedésében	vett	részt	szolgálatai	során.	

Bűncselekmény 2007 2008 2009 2010
Vagyon	elleni 20 21 26 29
Személy	elleni 7 4 10 6
Közlekedési 7 12 8 9
Közrend	elleni 6 2 14 7
Egyéb 6 3 4 6
Összesen 46 42 62 57

A	bűncselekmények	alakulását	vizsgálva	az	előző	évhez	
képest	 csökkenés	 tapasztalható.	 A	 bűncselekmények	
nagy	részét	 továbbra	is	a	vagyon	elleni	cselekmények	
teszik	 ki.	 Talán	 ezek	 azok	 a	 jogsértések,	 amelyek	
a	 kesztölci	 lakosság	 biztonságérzetét	 leginkább	
befolyásolják	 és	 ezért	 a	 jövőben	 nagyobb	 hangsúlyt	
kell	 fektetnünk	 az	 ilyen	 cselekmények	megelőzésére,	
visszaszorítására.	

Szembetűnő	 továbbá	 a	 közlekedési	 bűncselekmények	
magas	 száma,	 melyek	 közül	 az	 ittas	 járművezetések	
fordultak	elő	nagy	számban.	Ezen	a	területen	a	jövőben	
is	a	„null-tolerancia”	fogja	jellemezni	intézkedéseinket,	
hiszen	 a	 kapitányságunk	 területén	 bekövetkezett	
közlekedési	 balesetek	 alakulásánál	 megyei	 szinten	 is	
kimagaslóan	magas	kiváltó	körülmény	volt	az	ittasság.

Az	 előző	 évekhez	 hasonlóan	 kapitányságunk	 2010.	
évben	 is	 a	 megyében	 az	 egyik	 legtöbb	 intézkedést	
kezdeményezte	e	 jogsértésekkel	kapcsolatban,	melyek	
eredményeként	 266	 fő	 ittas	 vezetőt	 vontunk	 ki	 a	
közlekedésből.
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A	 nyomozások	 eredményessége	 terén	 a	 megyében	
kimagaslóan	jó	eredményt	ért	el	kapitányságunk,	amely	
a	 fenti	 ismertté	 vált	 bűncselekmények	növekedéséhez	
viszonyítva	 kiemelkedő	 munkavégzést	 jelentett.	 Az	
előző	 időszakokhoz	 viszonyítva	 az	 alábbiak	 szerint	
alakultak	 a	 nyomozások	 eredményességei:	 2008-ban	
52,8	%,	2009-ben	56,52	%,	tavaly	pedig	51,92	%	volt,	
amely	messze	a	legmagasabb	a	megyében.	

A	 DADA	 képzés	 sajnálatos	 módon	 az	 elmúlt	 évben	
megszűnt,	és	az	azt	 felváltó	ELLENSZER	elnevezésű	
oktatási	 program	 megvalósítására	 oktató	 hiányában	
nem	tudtunk	felkészülni,	így	a	helyi	kmb,	mint	az	iskola	
rendőre	tartotta	a	kapcsolatot	a	helyi	iskolával,	és	szükség	
szerint	 tájékoztatta	 a	 gyerekeket	 és	 pedagógusokat	 a	
bűn-	és	baleset	megelőzéssel	kapcsolatos	kérdésekről,	
aktuális	változásokról.	

A	 közlekedésbiztonsági	 helyzetről	 elmondható,	 hogy	
2008-ban	3	súlyos	és	3	könnyű	sérüléses,	2009-ben	1	
halálos	 és	 2	 könnyű	 sérüléses	 baleset,	 tavaly	 pedig	 6	
súlyos	és	1	könnyű	sérüléses	közlekedési	baleset	történt	
a	település	közigazgatási	területén.
 
A	személyi	sérülés	nélküli	közlekedési	baleset	2008-ban	
4,	2009-ben	5,	valamint	tavaly	4	jutott	a	tudomásunkra.	
Mivel	 az	 ilyen	 jellegű	 baleseteknél	 nem	 szükséges	 a	
rendőrség	értesítése,	ezért	a	látenciát	is	figyelembe	véve	
következhetett	be	több	olyan	anyagi	káros	közlekedési	
baleset,	amiről	a	rendőrség	nem	szerzett	tudomást.	

A	 közlekedési	 balesetek	 vizsgálatánál	megállapítható,	
hogy	azok	főként	a	nagy	forgalmat	lebonyolító	117.	sz.	
főúton	Kesztölc	külterületén	történtek.	A	közút	kezelője	
felé	szignalizációval	éltünk	a	közúti	közlekedésben	részt	
vevők	biztonságának	fokozása	érdekében	bevezetendő	

-	 elsősorban	 -	 új	 technikai	 eszközök	 kialakítására,	
azonban	 anyagi	 forrás	 hiánya	 okán	 változtatást	 nem	
eszközöltek.	

A	közlekedésbiztonság	helyzete	országosan	és	megyei	
szinten	is	javult	az	elmúlt	évben	a	korábbi	időszakokhoz	
viszonyítva,	 azonban	 a	 személyi	 sérüléses	 balesetek	
száma	 a	 kapitányságunkon	 éppen	 ellenkező	 képet	
mutatott.	A	megye	többi	kapitányságához	képest	nálunk	
növekedett	a	legnagyobb	mértékben,	több	mint	20%-al.	
2011.	évben	ezt	a	területet	is	kiemelten	kell	kezelni.

Az	 elmúlt	 években	 jó	 kapcsolatot	 tartottunk	 fenn	 az	
Önkormányzattal,	és	ezt	az	idén	is	folytatni	kívánjuk.		

Összegzésként	 megállapítható,	 hogy	 Kesztölc	
község	 közbiztonsága	 mind	 a	 bűnügyi,	 mind	 a	
közlekedésbiztonsági	adatokat	figyelembe	véve	-	még	
ha	 az	 elmúlt	 évben	 növekedés	 is	 mutatkozik	 egyes	
területeken	 -	 megfelelőnek	 értékelhető.	 A	 jövőben	
továbbra	 is	 arra	 törekszünk,	hogy	a	 településen	minél	
gyakoribb	legyen	a	rendőri	jelenlét,	ezzel	visszaszorítva	
a	 jogsértéseket,	 de	 látni	 kell	 azt,	 hogy	 jelenleg	
a	 szolgálati	 feladatokra	 bevethető	 erőforrásaink	
behatároltak.	 A	 körzeti	 megbízott	 feladata	 ellátására	
alkalmas,	 feladatait	 az	 elvárásoknak	 megfelelően	
végezte	az	elmúlt	évben.	

A	 Rendőrség,	 és	 azon	 belül	 kapitányságunk	 2011.	
év	 kiemelt	 feladatai	 az	 eddig	 elért	 eredmények	
megtartása	 és	 lehetőségekhez	 képest	 javítása,	 a	
közterületi	rendőri	jelenlét	fokozása	a	megerősítő	erők	
gyakoribb	 bevonásával,	 valamint	 az	 országgyűlési	
és	 önkormányzati	 képviselői	 választások	 zavartalan	
lebonyolítása.

A Polgárőr csoport beszámolója
Kesztölc	község	képviselőtestülete	2010.	 június	23-án	
az	52/2010.	(VI.	23.)	számú	Határozatában	megszavazta	
és	 elfogadta	 Esztergom	 Városi	 Polgárőr	 Egyesület	
keretén	belül	a	kesztölci	polgárőr	csoport	 létrehozását	
és	működtetését.

A	 kesztölci	 Polgárőr	 csoport	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	
által	 meghatározott	 feladatokat,	 valamint	 a	 dorogi	
és	 esztergomi	 Rendőrkapitányság	 részéről	 felkért	
feladatokat	 mindenkor	 hatékonyan	 végrehajtotta.	 A	
kapcsolattartás	folyamatos	a	fenti	szervekkel.

Röviden	részletezném	az	elmúlt	időszakra	vonatkozóan	
a	kesztölci	csoport	munkáját.

▪ 2010.	 szeptember	 9-én	 a	 pilismaróti	 szüreti	 napok	 
	 felvonulását	biztosítottuk	4	fővel,
▪ 2010.	 szeptember	 11.12-én	Kesztölc,	 Szüreti	 napok	 
	 keretén	 belül,	 4	 fővel	 teljesítettünk	 szolgálatot	 a	 
	 rendezvényen,
▪ 2010.	 szeptember	19-én	 részt	vettünk	az	esztergomi	 
	 Kovácsi	napok	rendezvényeinek	biztosításán,
▪ 2010.	szeptember	25-én	részt	vettünk	az	Esztergom- 
	 Párkány	közötti	Hídfutás	rendezvényein	4	fővel.
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A	 fentiek	 mellett	 rendszeres	 hétvégi	 szolgálatot	
adunk	 Kesztölc	 faluban,	 valamint	 a	 Klastrompusztai	
üdülő	 övezetben.	 A	 szolgálatokat	 mindenkor	 a	
Dorogi	 Kapitányságon	 bejelentettük,	 így	 közvetlen	
kapcsolatunk	van	a	szolgálatok	alatt	a	rendőrséggel.

A	helyi	rendezvények	sorozatában	szolgálatot	adtunk	a	
2010	október-novemberi	kegyeleti	napokon,	mely	során	
sajnálatos	esemény	is	történt:	egy	idős	hölgy	balesetet	
szenvedett,	 segítettünk,	 és	 a	 mentőket	 a	 helyszínre	
hívtuk,	ugyanakkor	értesítettük	a	hozzátartozóját	is.

Az	 őszi-téli	 szolgálatoknál	 novemberben	 56	 óra,	
majd	 decemberben	 53	 óra	 szolgálatot	 adtunk.	 2011.	
január	 hónapban	 folytatódtak	 a	 hétvégi	 szolgálatok,	
majd	 februárban	 részt	 vettünk	 a	 helyi	 rendezvények	
biztosításán.	 2011.	márciusában	 a	 kitűzött	 feladatokat	
szintén	 a	 rendezvényeken,	 majd	 a	 községi	
járőrszolgálatot	láttuk	el.

Szolgálatot	 adtunk	 a	 fentieken	 kívül	 az	 Esztergom	
Városi	 Rendőrkapitányságon	 is,	 ahol	 együttes	
munkánkat	köszönettel	fogadták.
Márciusban	a	havi	óraszámunk:	67	óra	volt.
Április	 hónapban	 a	 dorogi	 Rendőrkapitányság	
megkeresésére	hatósági	tanúként	adtunk	szolgálatot.

A	fentieken	kívül	a	helyi	sportkörnek	a	mérközéseken	
biztosítást	adtunk.

A	 rövid	 értékelést	 áttekintve,	 valamint	 a	 két	
rendőrkapitányság	megkeresése	alapján	a	kesztölci	kis	
létszámú	 polgárőr	 csoport	 munkáját,	 teljesítményét	
egyesületünkben	jóra	értékeljük.

Hiányosságként	 megemlíteném,	 amit	 a	 Polgármester	
úrnak,	valamint	 a	Képviselőtestületnek	 is	 elmondtam,	
hogy	szükségessé	válik	a	csoport	létszámának	bővítése,	
amire	 a	 korábbiakban	 igéretet	 kaptam.	 Kérem	 a	
Polgármester	 urat,	 a	Képviselőtestületet,	 hogy	 a	 fenti	
feladatok	 további	 hasonló	 színvonalú	végrehajtásához	
a	segítséget	megadni	szíveskedjenek.

Használják	ki	a	kommunikációs	eszközöket	(tv,	sajtó),	
mivel	napjainkban	szükségessé	válik	a	bűnmegelőzési	
feladatok	végrehajtása	községükben.

Korábban	igéretet	kaptunk	arra,		hogy	polgárőr	csoport	
részére	 egy	 helyiséget	 biztosítanak.	 Ez	 azért	 is	 válik	
egyre	 szükségesebbé,	 hogy	 e	 helyiségben	 a	 kint	 levő	
technikai	eszközöket	 is	el	 tudjuk	helyezni.	A	polgárőr	
ruházati	 és	 technikai	 eszközökkel	 már	 felszereltük	 a	
csoportot,	s	az	új	tagokat	szintén	fel	fogjuk	szerelni.	A	
helyiség	berendezését	(	technikai	eszközökkel	ellátását)	
az	Esztergom	Városi	Polgárőr	Egyesület	biztosítja.

A	 jó	 együttműködés	 és	 közös	 munka	 alapján,	 az	
Esztergom	Városi	Polgárőr	Egyesület	megkeresése	alap-
ján	Nebehaj	Ilona	lett	az	Egyesület	szolgálatvezetője.

Építésügyi Igazgatási munka (Kun János)
„A	helyi	önkormányzatok	építésügyi	feladatai		az	épített	
környezet	 alakításáról	 és	 védelméről	 szóló	 LXXVIII	
számú	törvényben	került	meghatározásra.

E-szerint	 az	 önkormányzatok	 építésügyi	 feladata	
különösen:	
▪ 	A	településrendezési	feladatkör	ellátása,
▪ Az	 épített	 környezet	 emberhez	 méltó	 és	 esztétikus	 
	 kialakítása,	 valamint	 a	 helyi	 építészeti	 örökség	 
	 védelme
▪ Az	építésügy	helyi	feladatainak	ellátásához	szükséges	 
	 anyagi	és	személyi	feltételek	biztosítása	

Az	Önkormányzat	a	helyi	építésügy	szabályozását	–	a	
hatáskörébe	és	feladatkörébe	tartozó	Településrendezési	
terv	 készíttetésével	 látja	 el.	 Ennek	 a	 feladatának	
tett	 eleget	 az	 Önkormányzat	 egy	 új	 rendezési	 terv	
megrendelésével	és	elkészíttetésével.”	

Az	 idézett	 kivonatot	 a	 korábbi	 beszámoló	 bevezető	
részéből	emeltem	ki.

A	beszámolási	időszak	alatt	a	rendezési	terv	elkészült.	
Azt	 a	Képviselő-testület	 –	 a	 66/2010.(VII.19.)	 számú	
határozatával	 elfogadott	 TELEPÜLÉSSZERKEZETI		
TERV	alapján	–	a	6/2010.(VII.19.)	sz.	önkormányzati	
rendeletével	alkotta		meg.

Az	 „un.”	 Gerle	 kúti	 gazdasági	 szolgáltató	 területre	
vonatkozó	 szerkezeti	 és	 szabályozási	 terv	 készítése	
miatt	az	elmúlt	évben	elfogadott	Településrendezési	terv	
módosítására	 volt	 szükség,	 melynek	 készítése	 illetve	
jóváhagyási	 eljárásának	 előkészítése	 folyamatban	
van.		Jelenleg	az	előzetesen	beszerzett	államigazgatási	
vélemények	alapján	elkészült	szerkezeti	és	szabályozási	
terv	államigazgatási	egyeztetése	is	folyamatban	van.
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Az	 egyeztetések	 eredményes	 befejezése	 után	
kezdődhet	 meg	 a	 terv	 jóváhagyási	 folyamata.	
Ennek	 elfogadása	 esetén	 lehet	 megkezdeni	 az	
államigazgatási	egyeztetéseket.	Ebből	következtethető,	
hogy	 a	 településrendezési	 terv	 előkészítésével,	 és	
megalkotásával	 összefüggő	 feladatok	 képezik	 a	
leglényegesebb	építésigazgatási	feladatomat.		
 
Kesztölc	 község	 jegyzője	 –	 mint	 ismeretes	 -	 	 I.	
fokú	 építéshatósági	 jogkörrel	 nem	 rendelkezik.	 Az	
építéshatósági	feladatokat	Dorog	város	építési	hatósága	
látja	 el.	 A	 Polgármesteri	 Hivatalnál	 építésműszaki	
(üzemeltetési	 és	 fejlesztési)	 feladatok	 jelentkeznek,	
és	 amit	 Polgármester	 úr	 eseti	 megbízása	 alapján	 a	
probléma	megoldása	érdekében	végzek.	

Ennek	keretében	többek	között	közreműködtem:	
▪ A	 Széchenyi	 –	 Klastrom	 u.	 felújítási	 munkáinak	 
	 előkészítése	és	befejezése
▪ A	 Művelődési	 Ház	 felújításának	 pályázati	 anyaga	 
	 előkészítése,	 jelenleg	 folyó	 kivitelezési	 munkák	 
	 lebonyolítása
▪ Egészségház	kialakítási	munkáinak	előkészítése
▪  Iskola	felmérése	pályázatra	történő	döntéshez
▪	 Bánk	 bán	 utca	 fölötti	 szivárgó	 megvalósításában	 
	 közreműködés
▪	 Dózsa	 György	 út	 19-23	 szám	 előtti	 útfelület	 
	 vízelvezetésének	megoldása
▪	 A	 nagy	 esőzések	 miatti	 partfalomlások,	 pince	 és	 
	 útbeszakadási	munkák	 	 előkészítésében	 (vis	maior)	 
	 építési	 és	 használatbavételi	 engedélyeztetésben,	 
	 közreműködés.

	 Ilyen	jellegű	munkák	voltak:
 ▪ Kosári	u.	6.	sz.
 ▪	Kesztölc	292	hrsz	önkormányzati	úton	pince	
	 			beszakadás
 ▪ Esztergomi	út	14.	sz.	partfalomlás
 ▪ Dózsa	György	u.	19-23	sz.	partfalomlás
 ▪ Iskola	u.	74-76.	partfalomlás
 ▪ Iskola	u.	80.	partfalomlás
 ▪ Iskola	u.	84-86.	partfalomlás

Eredménynek	 tartom,	 hogy	 a	 közterületek	
igénybevételénél	 (közmű	 bekötések	 és	 egyéb	
engedélyek	 kiadásánál)	 most	 már,	 folyamatosan	
előírásra	kerülnek	a	terület	igénybevétellel	kapcsolatos	
helyreállítási	kötelezettségek,	kiszabásra	és	befizetésre	
kerülnek	a	területhasználati	díjak.

A	Polgármester	úrtól	kapott	eseti,	szakmai	feladatokon	
túl,	meglepően	sok	időt	köt	le	a	lakosság	megkeresésére	
indult	 helyszíni	 szemle,	 építési	 és	 szomszéddal	
kapcsolatos	–	békítő	szándékkal	tartott	–	egyeztetések.	
Az	 Ófaluban	 lévő,	 leromlott	 épületállomány	 miatt	
gyakran	 alakulnak	 ki	 a	 szomszédos	 és	 saját	 ingatlant	
használókra	 veszélyt	 jelentő	 épületkárosodások.	 Ezek	
mindegyike	 építéshatósági	 intézkedést	 is	 igényel.	
Tekintettel	arra,	hogy	Kesztölc	nem	rendelkezik	építési	
hatósági	 jogkörrel,	 intézkedésre	 minden	 esetben	
a	 Dorog	 Város	 építéshatóságát	 kell	 megkeresni,	
intézkedést	kérve.

2011. évi ügyek

▪ Trafó	sürítés
▪ kábel	TV	használatbavételéhez	nyilatkozat
▪ Plesinai	ingatlan	villamos	energia	ellátása	
▪  Támfalhoz	anyagszükséglet	meghatározás
▪  Egészségház	kivitelezés	megkezdésének	bejelentése
▪  Bánk	bán	utcai	híd	ügye
▪  Kosári	u-i	támfal	használatbavételi	engedélyeztetése
▪ Tatai	 Környezetvédelmi	 Zrt.	 pernye	 lerakó	 
	 rekultivációs	kérelme
▪  Helyszíni	szemle	az	Esztergomi	úti	pince	beszakadásnál 
▪  Földmérési	 munka	 megrendelése	 a	 pincék	 előtti	 
	 terület	rendezése	céljából.
▪ Birtokháborítási	ügyek
▪ Rendezési	terv	előzetes	szakvéleményeztetése
▪  Rendezési	terv	módosítás	államigazgatási	egyeztetése
▪ Esztergomi	 	 út	 14.	 sz.	 pince	 helyreállítás	 műszaki 
	 átadás-átvételi	eljárása

12,5 tonnás súlykorlátozás bevezetésének lehetősége az Öregfalu utcáira 
Az	 elmúlt	 évben	 bekövetkezett	 omlások	 és	
pincebeszakadások,	 valamint	 az	 Öregfalu	 útjainak	
alapozási	 hiányosságai	 következtében	útjaink	 állapota	
rohamosan	 romlik.	 Megjelentek	 a	 nagy	 teherbírású	
szállítóeszközök,	 amelyek	 40	 tonna,	 vagy	 annál	
nagyobb	össztömegűek.	Ezt	a	forgalomterhelést	útjaink	
és	az	úthoz	közel	épült	lakóházak	károsodás	nélkül	nem	
képesek	 elviselni.	 A	 2010-ben	 átadott	 Klastrom	 utca	

alapozása	 sem	a	40	 t,	 vagy	afeletti	 terhelésre	készült,	
nem	beszélve	az	út	alatt	húzódó	pincékről.

Javasolom,	 bízzuk	 meg	 Kun	 János	 főépítész	 urat,	
készítse	elő	a	Széchenyi	u.,	Klastrom	u.,	Dózsa	Gy	u.,	
Iskola	u.	és	Kosári	u.	bevezetendő	12,5	t	súlykorlátozást.	
A	korlátozás	bevezetésének	 tervezett	 időpontja:	 2011.	
október	1.
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Összefoglaló beszámoló Kesztölc községben
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények 2010.évi tevékenységéről

A	 gyermekjóléti	 szolgálat	 minden	 év	 március	 31.	
napjáig	 Gyermekvédelmi	 Tanácskozást	 szervez,	
melyen	 a	 jelzőrendszer	 tagjainak	 írásos	 tájékoztatóját	
figyelembe	 véve,	 a	 gyermekvédelmi	 feladatot	 ellátó	
szakemberekkel	 átfogóan	 értékelik	 éves	 munkájukat,	
közösen	 áttekintik	 a	 település	 gyermekjóléti	
alapellátásának	valamennyi	formáját,	javaslatot	tesznek	
működésük	szükség	szerinti	javítására.	

A	 tanácskozáson	 lehetőség	nyílik	a	 település	szociális	
és	 gyermekvédelmi	 tevékenységének	 elemzésére,	 a	
problémák	 feltárására,	 azok	 kezelésére,	 megoldására,	
ami	 megalapozza	 a	 hatékonyabb	 szakmai	 munkát,	
elősegíti	 a	 gyermekjóléti	 alapellátás	 fejlődését,	
a	 gyermekvédelem	 területén	 a	 szakemberek	
együttműködését,	továbbá	a	jelzőrendszer	összehangolt	
működését.	

A	 tanácskozás	 résztvevői	 mindazon	 személyek,	
szervezetek	 vezetői,	 valamint	 civil	 és	 társadalmi	
szervezetek	 munkatársai,	 akik	 magasabb	 szintű	
jogszabály	 értelmében	 kötelesek	 részt	 venni,	
illetőleg	 a	 településen	 a	 gyermekvédelmi	 munkát	
tevékenységükkel	elősegítik.	
Kesztölc	 településen	 a	 gyermekjóléti	 szolgálat	
2011.	 március	 10-én	 tartotta	 éves	 gyermekvédelmi	
tanácskozását,	 ahol	 a	 szakemberek	 megvitatták	 a	
beszámolót	 és	 a	 következő	 évre	 megfogalmazott	
javaslatokat.

A	gyermekjóléti	szolgálat	gondozási	tevékenysége:
(A	 település	 gyermekvédelmi	 mutatószámai:	 1.	 sz.	
melléklet)

2010.	év	folyamán	39	gyermeket	gondozott	a	szolgálat.	
Alapellátásban	 31	 gyermeket	 (20	 család),	 védelembe	
vétellel	8	főt	(3	család).

Két	 évet	 meghaladó	 védelembe	 vétel	 nem	 volt	 a	
településen.	

1	szociális	válsághelyzetben	lévő	felnőtt	korú	várandós	
anyát	vettünk	gondozásba.

Az	év	folyamán	11	gyermek	(6	család)	alapellátásban	
való	gondozása	szűnt	meg:
▪	 4	gyermek	(1	család)	elköltözött	a	településről,
▪	 3	 gyermek	 (1	 család)	 családba	 fogadással	 a	 
	 nagyszülőhöz	került,	a	gyám	a	gyermekeket	megfelelő	 
	 módon	neveli,	gondozza,

▪	 2	gyermek	(2	család)	az	előírt	feladatokat	teljesítette,	 
	 az	 iskolai	 hiányzások,	 a	 magatartás	 problémák	 
	 megszűntek,	illetve	mérséklődtek,
▪	 2	 gyermek	 (2	 család)	 gondozása	 nagykorúvá	 válás	 
	 miatt	szűnt	meg.

Nagykorúvá	 válás	 esetén,	 ha	 a	 problémát	 nem	 látjuk	
teljesen	 megoldottnak	 a	 családsegítő	 szolgálathoz	
irányítjuk	 a	 fiatalt,	 és	 ösztönözzük	 a	 további	
kapcsolattartásra,	 a	 segítségnyújtás	 önkéntes	
igénybevételére.	

Alapellátás	keretében	12	gyermek	gondozását	kezdtük	
meg,	ebből:
▪ 1	gyermek	gondozását	lopás	vétsége	miatt	
▪	 4	gyermek	esetében	a	különélő	apa	jelezte	szolgálatunk	 
	 felé,	hogy	gyermekeit	az	anya	nem	megfelelően	látja	el
▪ 2	gyermek	esetében	a	rendőrség	jelzett	a	szülők	közötti	 
	 rendszeres	konfliktusról,	az	anya	bántalmazásáról
▪	 1	gyermek	esetében	szolgálatunk	 tudomására	 jutott,	 
	 hogy	 az	 anya	 huzamosabb	 ideje	 külföldön	 
	 tartózkodott,	a	kiskorút	a	nagyszülőre	bízta,	aki	anyagi	 
	 problémák	miatt	nem	tudott	megfelelő	környezetet	és	 
	 ellátást	biztosítani	
▪	 1	 gyermek	 esetében	 az	 anya	 jelezte,	 hogy	 költözés	 
	 miatt	 nem	 történt	 meg	 gyermeke	 beiratkozása	 a	 
	 középfokú	oktatási	intézménybe
▪	 1	 gyermek	 esetében	 az	 anya	 gyermeknevelési	 
	 tapasztalatlansága	miatt
▪	 2	gyermek	gondozását	iskolai	magatartási	probléma,	 
	 igazolatlan	 hiányzások	 és	 ezek	 következményeként	 
	 gyenge	tanulmányi	eredmény	miatt.	

Tapasztalataink	 szerint	 az	 iskolakerülés	 hátterében	
gyakran	 a	 szülői	 ösztönzés,	 a	 kontroll	 hiánya,	 a	 nem	
megfelelő	 példamutatás,	 a	 kortárscsoport	 negatív	
hatása,	 a	 tudás	 elértéktelenedése	 áll.	 Rendszeres	
kapcsolattartás	 mellett	 segítő	 beszélgetés	 keretében	
tudatosítjuk	a	gyermekekben	kötelességeiket,	erősítjük	
felelősségvállalásukat,	hangsúlyozzuk	az	iskolába	járás	
fontosságát.	 A	 szülőket	 gyermeknevelési	 tanácsokkal	
látjuk	el,	szükség	esetén	szolgálatunk	pszichológusának	
közreműködését	kérjük.

Az	 év	 folyamán	 2	 gyermek	 (2	 család)	 védelembe	
vételét	 kezdeményeztük.	Az	 egyik	 gyermek	 esetében	
egészségügyi	 szolgáltató	 jelzése	 alapján	 javaslatot	
tettünk	a	védelembe	vételre,	de	a	hatóság	a	probléma	
jellegéből	 adódóan	 az	 alapellátásban	 való	 gondozást	
tartotta	 indokoltnak	 az	 egészségügyi	 szakemberek	 
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folyamatos	 kontrollja	 alatt.	 A	 másik	 gyermek	
esetében	 a	 szülő	 mentális	 állapotának	 romlása	 miatt	
kezdeményeztük	 a	 hatósági	 intézkedést,	 a	 gyermeket	
azóta	védelembe	vétellel	gondozzuk.		

Az	 év	 folyamán	 1	 család	 (3	 gyermek)	 lakóháza	
az	 állagmegóvás	 hiányában,	 az	 esőzések	 során	
életveszélyessé	vált.	Az	anya	a	szolgálat	közreműködése	
által	 felajánlott	 átmeneti	 otthonba	 való	 költözést	 nem	
találta	 elfogadhatónak,	 két	 nap	 után	 visszaköltözött	
az	 omladozó	 házba.	A	 szülők	 anyagi	 helyzetük	miatt	
lakhatásukat	 egyéb	 módon	 nem	 tudták	 megoldani,	
a	 gyermekeket	 arra	 alkalmas	 rokonnál	 nem	 tudták	
elhelyezni,	 ezért	 ideiglenes	 elhelyezéssel	 kikerültek	
a	 családjukból.	 A	 gyermekek	 több	 hónapot	 töltöttek	
a	befogadó	otthonban.	Az	eltelt	 időszak	alatt	a	szülők	
elváltak,	az	apa	nem	szándékozta	továbbiakban	gondozni	
a	 gyermekeit.	 Az	 anya	 mindent	 megtett	 azért,	 hogy	
gyermekeit	újra	nevelhesse,	korábbi	életkörülményeiken	
nagymértékben	 változtatott.	 A	 gyermekek	 számára	
alkalmasabb	 lakhatási	 körülményeket	 biztosított,	
jövedelmét	 igyekezett	 beosztani,	 ezért	 a	 3	 gyermek	
visszakerült	 az	 anyához.	 Szolgálatunk	 a	 gyermekeket	
védelembe	 vétellel	 gondozza,	 hogy	 segítse	 a	 szülőt	 a	
gyermekek	családban	való	nevelésében.	

Átmeneti	 nevelésbe	 vételre	 a	 településen	 nem	 került	
sor.	 Pártfogó	 felügyelet	 alá	 nem	 került	 gyermek.		
Iskoláztatási	támogatás	folyósításának	felfüggesztésére	
nem	volt	szükség.	

Szolgálatunkhoz	 a	 környékbeli	 középiskolákból	 4	
gyermekről	érkezett	jelzés,	mert	tankötelezettségüknek	
nem	tettek	eleget.	

Jegyzőtől	 3	 gyermekről	 érkezett	 jelzés	 iskolai	
hiányzásról	(ebből	1	esetben	az	iskolától	is).	2	gyermek	
a	jelzés	idején	már	nagykorú	volt,	de	az	adott	tanévben	
még	 tankötelezett.	 A	 tanév	 befejezése	 érdekében	 a	
családsegítő	szolgálat	ajánlotta	fel	a	segítségét	a	fiatalok	
és	 családjuk	 részére.	A	harmadik	 gyermek	 esetében	 a	
szülő	nem	tudott	az	igazolatlan	hiányzásról,	de	az	iskola	
gyors	jelzése	és	a	családgondozó	azonnali	kapcsolatba	
lépése	 nyomán	 a	 gyermek	 átérezte	 a	 mulasztásának	
súlyát	és	következményeit.	A	negyedik	gyermek	a	jelzés	
érkezésekor	már	elköltözött	családjával	a	 településről.	
Az	ötödik	gyermek	esetében	a	szülők	tudtak	a	néhány	
órás	 hiányzásról,	 ami	 abból	 adódott,	 hogy	 a	 gyermek	
szakiskolájában	 a	 gyakorlati	 oktatás	 kora	 reggeli	
órákban	 kezdődött,	 és	 a	 tanuló	 alkalmanként	 lekéste	
a	 hajnali	 buszjáratot.	 A	 hatodik	 gyermek	 esetében	
egészségügyi	 problémák	 álltak	 a	 hiányzás	 hátterében,	
amit	 utólag	 igazoltak.	 Az	 azonnali	 jelzés	 és	 gyors	

intézkedés	miatt	az	érintett	gyermekekről	több	értesítés	
nem	 érkezett.	Néhány	 iskola	 a	 szoros	 együttműködés	
keretében	 heti	 rendszerességgel	 telefonon	 is	 jelzi	
a	 gondozásban	 lévő	 gyermekek	 megjelenését	 az	
iskolában.	A	hat	gyermekről	összesen	7	jelzés	érkezett.	
A	 korábbi	 évekhez	 képest	 csökkent	 az	 indokolatlan	
hiányzások	 száma	 (2009-es	 évben	 16	 tanulóról,	 27	
jelzés).		

Magatartási	és	beilleszkedési	problémákról	5	gyermek	
esetében	 érkezett	 jelzés	 az	 oktatási	 intézményekből.	
3	 gyermek	 már	 a	 korábbiakban	 gondozásunkban	 állt	
alapellátás	keretében.

2	gyermekkel	nem	álltunk	kapcsolatban,	de	a	felmerült	
problémák	 súlya	 miatt	 gondozásunkba	 kerültek.	 A	
deviáns	 viselkedések	 kezelése	 érdekében	 mindegyik	
családnak	 felajánlottuk	 a	 szolgálat	 pszichológusának	
segítségét.	4	gyermek	több	esetben	járt	a	szakembernél,	
ebből	egy	tanuló	esetében	a	szülő	felkereste	a	Nevelési	
Tanácsadó	szakembereit	is.	Az	ötödik	fiatal	esetében	a	
súlyos	 beilleszkedési	 problémák,	 a	 szülő	 és	 az	 iskola	
közötti	 konfliktus	 miatt	 indokolt	 volt	 az	 iskolaváltás.	
Szolgálatunk	közreműködésével	 a	 család	megtalálta	 a	
gyermek	számára	megfelelő	oktatási	intézményt.	Az	új	
iskolából	nem	érkezett	panasz	jellegű	jelzés	a	tanulóról,	
sikerült	a	beilleszkedése.		

Rendőrségtől	4	alkalommal	érkezett	jelzés.	

2	 esetben	 családon	 belüli	 erőszakról	 értesítette	
szolgálatunkat	 a	 hatóság.	Az	 egyik	 esetben	 a	 szülők	
közötti	rendszeres	konfliktus	több	esetben	tettlegességig	
fajult,	 az	 apa	 a	 gyermekek	 előtt	 bántalmazta	 az	
anyát.	 A	 jelzést	 követően	 szolgálatunk	 alapellátásba	
vette	 a	 gyermekeket.	 A	 megromlott	 viszony	 miatt	
az	 apa	 elköltözött	 a	 családtól.	 A	 láthatások	 során	
felmerülő	konfliktusok	miatt	 indokolt	volt	a	gondozás	
folytatása.	A	gyermekeket	ért	 lelki	sérülés	és	a	szülők	
közötti	 konfliktus	 kezelése	 érdekében	 felajánlottuk	
szolgálatunk	 pszichológus	 szakemberének	 segítségét	
is,	amelyet	a	család	nem	vett	igénybe.	

A	másik	esetben	a	megromlott	kapcsolat	miatt	már	külön	
élő	szülők	között	alakult	ki	erőszakos	cselekedetig	fajult	
veszekedés.	A	 gyermek	 a	 tettlegesség	 idején	 aludt.	A	
szülők	az	eset	után	jogi	képviselőjük	közreműködésével	
rendezték	a	gyermekkel	való	kapcsolattartás	 formáját.	
Belátták,	hogy	konfliktusukat	nem	a	megfelelő	módon	
oldották	meg,	a	családgondozó	tanácsait	megfogadták,	
a	gyermek	gondozásba	vételére	nem	volt	szükség.

1	esetben	garázdaságról	értesítették	szolgálatunkat.	
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A	 gyermekkorú	 elkövető	 idősebb	 társai	 bíztatására	
beleütött	 egy	 már	 megrongálódott	 falrésbe.	 A	
rendőrség	 magánszemélytől	 szerzett	 tudomást	 az	
esetről.	A	gyermek	megbánta	a	cselekedetét,	a	szülő	is	
együttműködött	 a	 családgondozóval,	 hogy	 a	 gyermek	
erkölcsi	 érzéke	 megfelelő	 irányba	 fejlődjön.	 A	 tett	
csekély	súlya,	és	a	gyermek	megbánó	viselkedése	miatt	
nem	volt	indokolt	a	gyermek	gondozásba	vétele.	
A	 negyedik	 esetben	 a	 szülő	 öngyilkossággal	 való	
fenyegetőzéséről	 értesítették	 szolgálatunkat.	 A	
családban	 élő	 kiskorú	 érdekében	 kezdeményeztük	 a	
védelembe	vételt.	

A	 megyei	 kórház	 gyermekosztályától	 kiskorú	
elhanyagolásáról,	 a	 csecsemő	 nem	 megfelelő	
súlygyarapodása,	lassú	fejlődése	és	a	gondozási	kiskönyv	
hiányossága	miatt	értesítették	szolgálatunkat.	A	hatóság	
a	 gyermek	 megfelelő	 fejlődését	 az	 egészségügyi	
szakemberek	 folyamatos	 kontrollja	 és	 segítő	 tanácsa	
mellett	alapellátás	keretében	biztosítottnak	látta.	
  
A	 pártfogó	 felügyelő	 szolgálat	 3	 esetben	 kért	
szolgálatunktól	 felvilágosítást	 bűnelkövető	 fiatalok	
ügyében.	Egy	fiatalkorú	esetében	lopásról,	két	gyermek	
esetében	magántitoksértés	miatt	nyomozott	a	hatóság.

Magánszemélytől	 2	 esetben	 érkezett	 jelzés.	Az	 egyik	
esetben	 elvált	 szülő	 jelezte,	 hogy	 volt	 felesége	 nem	
megfelelő	 módon	 neveli	 a	 gyermekeit.	 A	 családot	
korábbi	években	már	gondozta	szolgálatuk,	az	ismételten	
felmerült	 anyagi,	 és	 gyermeknevelési	 probléma	miatt	
a	 gyermekeket	 gondozásba	 vettük.	 A	 másik	 esetben	
nagyszülő	tett	panaszt	szolgálatunknál,	mely	szerint	nem	
tartotta	 megfelelőnek	 volt	 menye	 életvitelét,	 nevelési	
módszereit.	 Több	 esetben	 találkoztunk	 az	 anyával	
és	 két	 gyermekével,	 szolgálatunk	 pszichológusának	
segítségével	vizsgáltuk	a	megfogalmazott	problémákat,	
de	azok	nem	igazolódtak	be,	a	gyermekek	gondozásba	
vétele	nem	volt	indokolt.		
A	községben	végzett	tevékenységünk	során	a	következő	
problémákkal	találkoztunk	a	leggyakrabban:
▪	 anyagi	problémák
▪	 gyermeknevelési	nehézségek	
▪	 szülők	vagy	család	életvitele	
▪	 magatartási,	tanulási	problémák
▪	 családi	konfliktusok
▪	 szülői	elhanyagolás

A	 település	 iskolájának	 pedagógusai	 az	 eset-
megbeszélések	 során	 jelezték,	 hogy	 az	 egyik	 felsős	
osztályban	 felerősödtek	 a	 deviáns	 viselkedések,	 a	
gyermekek	 társaikkal	 és	 a	 pedagógusokkal	 szemben	
is	tiszteletlenek,	megalázóan	viselkednek,	a	házirendet	
megszegik,	 rettegésben	 tartják	 társaikat.	Az	 osztályba	
járó	 problémás	 gyermekek	 magas	 száma	 miatt	
szolgálatunk	 a	 Nevelési	 Tanácsadó	 segítségének	
igénybevételét	 ajánlotta	 a	 pedagógusoknak.	 A	
pedagógiai	szakszolgálattal	és	a	tanárokkal	szakmaközi	
estkonferencián	 tártuk	 fel	 a	 problémákat	 és	 kerestük	
a	 megfelelő	 megoldásokat,	 kezelési	 módokat.	
Megállapodásunk	 alapján	 a	 hasonló	 ügyekben	
szorosabb	 együttműködés	 szükséges	 a	 pedagógusok	
és	 az	 érintett	 szakemberek	 között.	A	 családgondozók	
közreműködésével	 önismereti,	 konfliktuskezelő,	
személyiségfejlesztő	 jellegű	 csoportfoglalkozások	
szervezése	 korosztályhoz,	 problémakörhöz	 igazodva.	
A	 résztvevők	 megtanulhatják	 egymásról	 alkotott	
véleményük	 elfogadható	 módon	 történő	 kifejezését,	
a	 konfliktusok	 és	 agressziójuk	 hatékony	 kezelési	
technikáit.	Erősítjük	a	gyermekek	egymással	szembeni	
elfogadó	 és	 alkalmazkodó	 képességét,	 hangsúlyozzuk	
az	 erőszakos	 cselekedetek	 káros	 hatásait,	
következményeit.	

A	 településen	 a	 családgondozók	 a	 Polgármesteri	
Hivatalban	 ügyfélfogadást	 tartottak	 hétfőn	 9-től	
12-ig.	 Az	 ügyfélfogadási	 idő	 után	 és	 a	 csütörtöki	
napokon	 terepmunka	 folyik,	 családlátogatások	 illetve	
a	 jelzőrendszer	 tagjait	 kerestük	 fel	 esetkövetés,	
esetmegbeszélés	céljából.

(folytatás a következő számban)
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Projekt finanszírozása:		 	 A	környezetvédelmi	és	vízügy	előirányzatokból
	 	 	 	 	 	 biztosított	támogatás

Projektszám:  	 	 		 K-36-10-00040H

Projekt neve: 	 	 	 			 „Illegális	hulladéklerakók	megszüntetése	a	pagonyban”

Projekt kezdetének határideje:		 2011.	02.	12.

Projekt befejezésének határideje: 2011.	06.	30.

Projekt teljes költsége:   2	955	772	Ft.

Kedvezményezett: 	 	 	 Pagony	Vadásztársaság,	H-2517	Kesztölc,	Pincesor	u.	1.

Közreműködő szervezet:  Környezetvédelmi	és	Vízügyi	Minisztérium
	 	 	 	 	 			 (jogutódja	a	Vidékfejlesztési	Minisztérium)

A	Pagony	Vadásztársaság	által	elnyert	"	Illegális	Hulladéklerakók	megszüntetése	a	Pagonyban"	című,	 
K-36-10-4000H	azonosító	számú	pályázatban	vállalt	kivitelezési	munkák	sikeresen	befejeződtek.

A	pályázat	az	Európai	Únió	támogatásával	jött	létre.

A		Tamogatási	Szerződés	a	Vidékfejlesztési	Minisztérium	és	a	"Pagony"	VT	között	,		2011.	februárjában	
került	aláírásra.

Az	elnyert	összeget	három	helyrajzi	számon	keletkezett	illegalis	hulladékdombok	megszüntetésére	,	és	a	
területek	rekultivációjára	használtuk	fell.

A	kivitelezési	munkák,	a	Rekultivációs	Terv	elkészítése	után,		2011.	májusában	megkezdődtek.	

A	kivitelezés	három	hulladékdombot	érintet	Kesztölc	erdejében.

A	 munkák	 2011.	 júniusában	 sikeresen	 befejeződtek,	 köszönve	 a	 	 Márkakő	 Kft.,	 a	 BM-Rekultív	 Bt.	
munkatársainak	és	a	Pagony	VT	vadásztársainak.

Reméljük,	hogy	a	tiszta	környezet	és	a	vadállomány	megőrzésére	ennyivel	hozzájárultunk.
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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

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!

Fedor Noémi Erika
(Juhász Klaudia Erika & Fedor Tamás)

Kicska Lili Mária 
(Körmöczi Zsuzsanna & Kicska Zoltán)

Lipták Marcell
(Vida Mónika & Lipták Gábor)

Már Dominik János
(Zsiros Emese & Már András)

ÚJSZÜLÖTTEK
Kívánunk nekik erőt, egészséget,

sok boldogságot szeretteik körében!

Kusztos Lara
(Peligán Tímea & Kusztos Lehel)


