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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Június 30-án ünnepélyes keretek között átadtuk a
Kincses József Általános Iskola új számítástechnikai
tantermét, és a 3 db interaktív táblát. A beruházás
pályázati támogatással valósult meg. Így iskolánkban
18 munkaállomásos szaktanteremben tanulhatnak
diákjaink. A hatékony oktatás elősegítése érdekében
jelenleg 5 interaktív tábla áll a pedagógusok
rendelkezésére.
▪ Július 9-én a Községi Klubban fogadtuk az EsztergomCambrai Baráti Társaság küldöttségét. A küldöttség
egyik tagja kesztölci család leszármazottja, sikerült
az unokatestvéreket meglepetésszerűen összehozni.
▪ Júliusban – korábbi megállapodásunk értelmében – a
tatabányai Bányász Képzőművész kör tagjai 2 hetes
alkotótáborban vázolták fel kesztölci benyomásaikat.
A tábor befejezésekor az elkészült munkák egy
részéből kiállítás nyílt a Községi Klubban. A kiállított
alkotásokat a művészek felajánlották a községnek.
▪ Július hónapban több alkalommal tárgyaltunk az
Egészségházban kialakítandó fogorvos praxisáról.
Végül is a két fogorvos megegyezett a praxisjog
átadás-átvételéről.
▪ Július 22-én megtörtént az Egészségházba beépített
lift beüzemelése és a kezelő személyzet oktatása.
▪ Július 28-án befejeződött az Egészségház műszaki
átadása. Megkezdődött a pályázati támogatásból
beszerzett eszközkészlet leszállítása. A Mivel a
fogorvosi rendelő új lesz, a felszerelése hosszabb
időt vesz igénybe, így a szolgáltatás is csak később
kezdődhet.
▪ Helyszíni bejárással több alkalommal ellenőriztük
a felújítás alatt álló Művelődési Ház munkálatait. A
szakmai ellenőrzést Sarnyai Ottó statikus-építész és
Kun János főépítész végezték.
▪ Augusztus 18-án tárgyaltunk a tatai Környezetvédelmi
Zrt. Igazgatójával. A cégnek rekultivációs kötelezettsége van a régi pernyelerakó helyén. A tárgyalás
során álláspontunk nem változott. Testületi
döntésünk értelmében a rekultiváció során a cég
nem használhat fel veszélyes hulladékot, illetve
veszélyes hulladékból származó anyagokat. Ezeket
az anyagokat közigazgatási területünkre nem is
szállíthatja be, még ideiglenesen sem.

▪ Augusztus 19-én a hagyományainkhoz híven
megtartottuk Szent István napi megemlékezésünket,
megtartottuk a kenyérszentelést, és a közösségért
végzett munkájuk elismeréseként átadtuk a
Kesztölcért emlékplakettet községünk két lakójának:
Klányi Sándornak és Valovics Lászlónak.
▪ A nyár folyamán a vis major pályázatban elfogadott
terveknek megfelelően megépült és átadásra került az
Iskola u. 2 leomlott partfala. A 3. omlás helyreállítása
folyamatban van, a 4. omlás megépítése október
közepére várható. Itt módosítási engedélyt kellett
kérnünk, mert a 3. omlást teljesen csak a 4. partfal
megépítése után lehet befejezni. A pályázat elején is
kértük a támogató hatóságtól a két omlás helyreállítási
munkálataira az összevonást, sajnos elutasították.
▪ Szeptember 2-án hagyományainknak megfelelően
a Nyugdíjas Bányászok Hagyományőrző körével
közös szervezésben kis házi ünnepség keretében
köszöntöttük bányászainkat, s koszorút helyeztünk el
az Esztergomi úton található Bányász emlékhelynél.
▪ Szeptember
3-án
Felsőkirályi
rendezte
a
Polgármesterek Kupája labdarúgó tornát. A kesztölci
küldöttséget Szivek Péter külföldi kapcsolattartó
tanácsnok vezette, mivel e napon érkezett
községünkbe vizitációra és tartott szentmisét Dr. Erdő
Péter. A bíboros urat a két önkormányzat nevében a
szentmise előtt köszöntöttük.
▪ Szeptember 4-én a szentmise után a Dr. Erdő Péter
megáldotta az átadás előtt álló Egészségházat.
▪ Ragyogó időben, az eddigi legnagyobb részvétellel
felvonulással kezdődött a 2011. évi Kesztölci Szüreti
Napok. A felvonulók között örömmel fedeztük fel az
önkéntes lovas felvonulókat, és Velmovszki József
gazdálkodó által szervezett két meglepetéshintót. A
fellépő vendégek között köszönthettük a Medveckei
és a Búcsi Népdalkört. ( A Felsőkirályi csoport nem
tudott a meghívásnak eleget tenni, mert e napon
tartották a községben a búcsút.) A műsorban felléptek
az óvodai és iskolai hagyományőrző csoportok, Pilisi
Aranykapu Együttes, a Pávakör és a pedagógusok
(óvoda és iskola pedagógusai) közös dalköre.
Visszatérő fellépőink voltak a kesztölci hastáncosok.
Sajnos a délelőttre tervezett gyermekműsor, amit a
helyi gyermekszínjátszók adtak volna elő, a szereplők
visszalépése miatt elmaradt, e műsor helyére
rendeltük meg a délutáni gyermekelőadást. Köszönet
a támogatóknak, segítőknek!
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▪ Vasárnap a Pálos kolostor romjainál tartott szentmisére az ország minden tájáról ékeztek zarándokok.
A szentmise után a Községi Klubban fogadta Bátor
Botond magyarországi tartományfőnök a rend
segítőit, és rendezvény támogatóit. Munkájában arra
törekszik, hogy a Pálos rend anyakolostora méltó
helyre kerüljön a zarándoklatok körében, és ehhez
kérte községünk támogatását.
▪ Szeptember 3. hetében mobiltelefon szolgáltatóktól,
és internet szolgáltatókkal tárgyaltam, mivel e két
szolgáltatás területén lejárt a hűségnyilatkozat. Az
új partnerekkel kötött megállapodás értelmében
a korábbinál magasabb szinten, kisebb díjért
sikerült szerződést kötni. (Csak példaként
szeretném megemlíteni, hogy 2006-ban a vezetékes
telefonszámla 110.000 Ft körül volt, jelenleg
45.000 Ft körül van. Többszöri szerződésmódosítás,
szolgáltató váltás és a hivatali dolgozók személyes
kóddal történő ellátása következménye.) A beérkezet
ajánlatokat értékelve a mobilszolgáltatásra a
HUCOM, az Internet szolgáltatásra a JUROP
szolgáltatókkal kötünk szerződést. A mobilflottánkhoz november 30-ig bárki csatlakozhat a községben,
magánszemély és intézmény is, ugyanazokkal a
díjtételekkel, mint az önkormányzat.
▪ Lakossági bejelentés alapján jeleztem a Volánbusz
illetékesei felé, hogy a reggeli (04:50-es) járat indulás
megváltoztatása kedvezőtlenül érintette a Budapest
környékére bejáró lakosokat, kértem az indulási
időpont visszaállítását. Válasz még nem érkezett.
▪ Szeptember 17-én a települési és szlovák
önkormányzat is köszöntötte Tarnóczi Ferenc
Főtisztelendő Atyát kesztölci szolgálatának 40.
évfordulóján, valamint 82. születésnapja alkalmából.
▪ Szeptember 22-én Piliscséven tárgyaltunk az IsterGranum vezetőjével, a tervezett Esztergom – Kesztölc
– Piliscsév – Solymár – Budapest kerékpárút tervezett
nyomvonaláról és az ehhez kapcsolódó pályázatról.
▪ A beérkezett árajánlatoknak megfelelően megrendeltem az Egészségház és a Művelődési Ház (Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér, IKSZT) riasztórendszer
kiépítését.
▪ Megtörtént az Egészségháznál az ÁNTSZ és a
Tűzoltóság helyszíni szemléje, várhatóan szeptember
28-29-re megkapjuk az épület használatbavételi
engedélyét.
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▪ Egyik hétfő reggel szomorúan állapíthattam meg,
hogy a Szabadság térre kiültetett árvácskák kb: 80%át ellopták. Elszomorító, hogy amíg az önkormányzat,
a lakók és a vállalkozók közterületeink szépítésén
dolgoznak, egyes emberek mindezt figyelmen kívül
hagyva végzik romboló tevékenységüket.
▪ Szeptember második felében több alkalommal
tárgyaltam a Leader pályázatokkal foglalkozó
kistérségi munkatársunkkal. Tájékoztatása alapján
úgy döntött a testület, hogy a felkéri a pályázatírót,
hogy a Kesztölc SE – mint egyesület – nevében írja
meg a két pályázatot: sportfelszerelésre 1 millió
Ft értékhatárig lehetett pályázni, ezt már beadta
a pályázatíró. Az öltöző felújítására 5 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni,
november 3-a a beadási határidő. Megállapodásunk
alapján e pályázatot a Kesztölc SE adja be, mert az
egyesületek 100% támogatottságra pályázhatnak,
míg az önkormányzatok max. 75 %-ra. Mivel az
öltöző önkormányzati tulajdon, ezért a felújítás után
az önkormányzati vagyont gyarapítja, a felújítás
terveit, kivitelezését és a munka átvételét tárgyaláson
egyezteti a képviselő testület, a pályázatíró és az SE
elnöke.
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Kesztölc Község Önkormányzatának 2011. I. félévi pénzügyi beszámolójáról (kivonat)
Működési kiadásaink arányosan alakultak az első
félévben, nagyobb váratlan kiadást a teherautónk
javítása jelentett. 2011. évi költségvetésünkben
a beruházásoké a főszerep, azok alakulásáról
részletesebben is beszámolunk.
2011. első félében megkezdődtek az előző évi vis
maior károk helyreállításai. 2011. február 10-én újabb
kár is keletkezett az Iskola u.86-88. számú ingatlanok
előtti partoldal tovább omlott. Erre a szakaszra már
2010-ben kaptunk támogatást. 2011. évi kérelmünket is
kedvezően bírálták el, így összességében településünk
49.270 EFt vis maior támogatásra jogosult az idén.
Az önrész 7.765 EFt., ennek biztosítására 6.900 EFt
hitelt vettünk fel kedvező 5,5 %-os kamattal. A hitel
lejárata 2014. szeptember 5. Az 575.000 Ft összegű
törlesztő részleteket negyedévente kell fizetni, először
ez év december 5-én.
Az omlások előzetes becslésünk alapján készített
költségvetésének átlagosan a 70 %-át hagyta jóvá a
Belügyminisztérium, így csak a közvetlen veszélyt
jelentő károkat tudjuk megszüntetni.
Az első félévben az Egészségház kialakítása és a
Művelődési Ház felújítása kivitelezői munkálatai
a megfelelő ütemben zajlottak, a vállalt befejezési
határidőket tartani tudjuk.
Mindkét beruházásra támogatás megelőlegezési hitelt
kellett felvennünk a kivitelezés folyamatos haladása
érdekében.(Mivel a közreműködő szervezet csak
kifizetett számlára adja meg a támogatást, a kifizetést
a bank végzi és a támogatást a közreműködő szervezet
a banknak utalja. Ez a konstrukció az önkormányzat
likviditási helyzetét nem rontja, hisz a fizetési garanciát
az állam vállalja a megítélt pályázat alapján). A
Művelődési Ház MVH-s pályázatból újul meg, ez
utófinanszírozású, évente két alkalommal nyújthatóak
be a már kifizetett számlák.

Számszakilag még nem jelenik meg a beszámolóban
a Szent Kelemen téri játszótér kialakítására vonatkozó
MVH-s támogatási kérelmünk kedvező elbírálása, de
a határozatot 2011. májusában megkaptuk. Az MVH
3.900.574 forinttal támogat minket. Az általános
forgalmi adót az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia.
Jó hír, hogy az előző évre 3.148.000 Ft póttámogatást
tudtunk érvényesíteni a 2010. évi beszámolónkban,
valamint a közoktatási társulásunk is kapott
póttámogatást. Ez utóbbi Kesztölcre eső része 3.500.000
Ft, ennyivel csökkenthettük az idei hozzájárulást.
Szintén többletbevételt eredményezett 10.000.000 Ft
településrendezési hozzájárulás befolyása.
Ezek a többletbevételek a Művelődési Ház felújítására
fordítódnak, ebből biztosítjuk az építési beruházáshoz
szükséges 25 %-os saját erőt (az általános forgalmi adót
nem támogatja az MVH), valamint a villamos rendszer
felújítást és a fűtés korszerűsítését.
Költségvetésünket növeli a szociális feladatok ellátására
igényelt póttámogatás, melyeket jogcímenként
részletezve a 4. mellékletben mutatjuk be. Szintén itt
részletezzük a nonprofit szervezetek támogatását és a
társulásoknak átadott pénzeszközöket.
Átadott pénzeszközként szerepel a Vertigo Szlovák
Színház támogatása. A színház önkormányzatunkon
keresztül nyújtott be pályázatot, melyen működésükre
3.000.000 forintot nyertek. Közreműködésünkért
cserébe évadonként 3 előadást fognak tartani
településünkön.
Adóbevételeink a tervezettnek megfelelően alakulnak,
kiegészítésként néhány tájékozató adat a szeptember
20-ig befizetett adók összegéről:
Kommunális adó: 5.521.000 Ft, Iparűzési adó:
7.944.000 Ft, Gépjárműadó: 10.163.000 Ft, Pótlék,
bírság: 396.000 Ft.

Az Egészségház KDOP forrásból nyert támogatást, a
lehívás itt is utólagosan történik azzal a különbséggel,
hogy ki nem fizetett számlát is be lehet nyújtani.

Gépjárműadóból a jelzett időpontig 1.837.000 forinttal
kevesebb, iparűzési adóból viszont 1.444.000 forinttal
több folyt be a tervezettnél.

A kamat mindkét hitel után évi 9,5-10%, a
rendelkezésre tartás 1 %. A hitel összege és lejárata a
Művelődési Háznál: 49.600.000 Ft, 2012. március 31.,
az Egészségháznál 25.000.000 Ft, 2012. február 28.

Az adatok az év végéig még változnak, iparűzési adóból
decemberben is várható bevétel, illetve a lakosok egy
része szeptember 15-ig nem teljesítette adófizetési
kötelezettségét. Jellemzően az év végéig a hátralékok
egy része még befizetésre kerül.
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2011/2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer
Önkormányzatunk először 2005. évben csatlakozott a
rendszerhez, akkor 250.000 forint kerettel, amely, mint
kiderült igen kevésnek bizonyult. A becsült 5 fő helyett
12 fő adott be pályázatot.
Az ösztöndíj 3 részből áll:
1. települési önkormányzati rész – ez minimum 1.000
forint/hó, több is lehet 5.000 forintnál 2. megyei önkormányzati rész – ezt a kiegészítést csak
a pályázók 20-30 %-a kapja –
3. intézményi rész – maximum 5.000 forint volt –
A települési önkormányzat által megállapított, és
esetenként a megyei önkormányzat által kiegészített
ösztöndíjrészt a Támogató ugyanannyi, de maximum
5.000 forinttal kiegészíti.
Az ösztöndíjat 10 hónapra kell megállapítani, illetve
végzős hallgatóknál 5 hónapra.
Például: települési önkormányzat által biztosított rész
3.500 Ft, a megyei önkormányzat kiegészíti 1.500
forinttal, így a hallgatónak havi 10.000 forint ösztöndíjat
sikerül biztosítani.
Az ösztöndíjak elbírálásakor a szociális rászorultság
lehet csak szempont, a tanulmányi eredmény nem. Az
elbírálás helyben történik, de a pályázók bírálati anyagát
továbbítjuk a Megyei Önkormányzathoz Tatabányára.

Év

Pályázók
száma

Önkormányzati
ösztöndíjrész

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

12
11
7
14
22
16

250 000
350 000
317 500
477 500
500 000
500 000

Azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel
rendelkező fiatalok nyújthatják be a pályázatot, akik
nappali tagozatos felsőfokú tanulmányaikat – beleértve
a mesterképzésben és a felsőfokú szakképzésben
résztvevőket is - már megkezdték – ez az úgynevezett
„A” típusú pályázat - , vagy 2012. évben szándékoznak
megkezdeni – „B” típusú pályázat .
Nem jogosultak ösztöndíjra:
▪ katonai vagy rendvédelmi felsőoktatási intézmények
hallgatói
▪ középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevők
▪ doktori képzésben résztvevők
▪ külföldön tanulók
A pályázat kiírásának
2011. október 1.

a

határideje

várhatóan:

A pályázatok benyújtásának a határideje várhatóan:
2011. október 30.
A pályázatok elbírálásának a határideje várhatóan:
2011. november 23.
Beküldési határidő a megyei önkormányzat részére
várhatóan: 2011. december 1.

Megyei
önkormáynzat
kiegészítése
40 000
55 000
0
70 000
225 000
130 000

Hallgatói ösztöndíj
összesen

1 főre eső átlagos
támogatás

580 000
810 000
635 000
1 095 000
1 450 000
1 260 000

48.333
73.636
90.714
78.214
65.909
78.750

Statisztikai adatok (adatok Ft-ban)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
csatlakozást támogatni szíveskedjenek.

hogy

a

A 2012. évi költségvetés terhére javaslom 500.000 Ft
ösztöndíjkeret megállapítását, ez megfelel az előző
években elfogadott összegnek.

A pályázatok elbírálására javaslom a Szociális
Egészségügyi és Sport Bizottságot.
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Tájékoztató
Az „ÖREG FALU” útjainak védelme érdekében
a Képviselő – testület 2011. június 29-i ülésén
súlykorlátozás bevezetésének vizsgálatát rendelte el.
A vizsgálat alapján takarékossági okokból felmerült,
hogy ne minden utca elején és végén (sőt még a
becsatlakozó utcáknál is kellene akkor) kerüljön tábla
kihelyezésre, hanem a település olyan útszakaszán,
ahonnan a többi utca megközelítése már csak a
kihelyezett tábla után lehetséges.
Ilyen út a Szent István és Esztergomi út Szabadság
tér felőli csomópontja. Mindkét út azonban a Magyar
Közútkezelő Nonprofit Kft. kezelésében van. Ezen az
úton forgalmi jelző táblát csak a kezelő engedélyével
lehet kihelyezni. A kapcsolatot az út kezelőjével
felvettük.A Magyar Közúttal az egyeztetés megtörtént.
helyszíni előzetes egyeztetés a Testületi ülés időpontjára
megtörténik.

A csomópontba javasolt tábla elhelyezése esetén a
CBA – hoz történő áruszállítás folyamatos biztosítása
érdekében állandó jellegű engedélyt kell részükre
kiadni! Az Önkormányzati utak esetében eseti engedély
kiadásának lehetőségét célszerű biztosítani.
A súlykorlátozási táblák javasolt helye:
Magyar Közútkezelő esetén:
▪ Esztergomi u.
▪ Szent István u. mindkét esetben a Szabadság téri
csomópont felől
Önkormányzati út esetében:
▪ Kosári u. (Esztergomi út felől)
▪ Dózsa Gy. u. a szőlők felőli bejövetelnél
▪ Iskola u Cseresznyéshát út felőli vége
▪ Klastrom u. (Klastrom u. felőli irányból)
▪ Kossuth L. u. (sportpálya felől)
▪ Dózsa Gy u. (Klastrompuszta irányából)

"Ófalu" útjainak súlykorlátozási forgalomtechnikai terve
Jelmagyarázat:
1 Közútkezelő Nonprofit Kft. kezelésében
2 Önkormányzat kezelésében
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Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi I. féléves tevékenységéről
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján, 2005.
május 11-én, Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog,
Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp,
Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny települések
részvételével megalakult a Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulás (a továbbiakban: Társulás), mely a Dorog
Térségi Társulás jogutódja.
A Társulás szervei, tisztségviselők, ülései
A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulás
polgármestereiből álló Társulási Tanács.
A 2010-2014-es önkormányzati választási ciklus
idejére a Társulás elnökének megválasztotta Dr.
Tittmann Jánost, Dorog Város Polgármesterét,
elnökhelyettesének pedig Kollár Károlyt, Sárisáp
község polgármesterét. A Társulás Pénzügyi-Ellenőrző
Bizottsága elnökének Balogh Miklóst, Nagysáp község
polgármesterét, tagjainak pedig Gaál Lajost, Kesztölc
község polgármesterét és Steiner Tamást, Dág község
polgármesterét választotta meg.
A Társulás munkaszervezeti feladatait a kistérségi
székhely
település
önkormányzata
képviselőtestületének hivatala látja el. A munkaszervezet vezetője
Dorog Város Önkormányzatának jegyzője Kecskésné
Patos Szilvia.
A Társulás az alábbi térségi feladat- és hatáskörök
ellátásáról gondoskodik:
a.) közoktatási feladatok;
b.) egészségügyi feladatok;
c.) szociális feladatok;
d.) gyermekjóléti feladatok;
e.) belső ellenőrzési feladatok;
f.) területfejlesztési feladatok;
g.) gyermekvédelmi szakellátási feladatok;
h.) mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok;
i.) adósságkezelési szolgáltatás feladat;
A szociális feladatokat (támogató szolgálat,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) a
Társulás által alapított és fenntartott Dorog és Térsége
Szociális Alapellátó Szolgálat útján látja el.
A Társulás a kistérség minden településén
szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz
csatlakozó központi ügyelet feladatait a Központi
Háziorvosi Ügyelet útján.

A Társulás a családsegítést, a gyermekjóléti
szolgáltatást, a helyettes szülői hálózat, valamint az
adósságkezelési szolgáltatást a Társulás által fenntartott
Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat útján látja 2007 óta.
A pedagógiai szakszolgálati feladatokat (gyógytestnevelés, pályaválasztási szaktanácsadás, logopédiai
ellátás) a Társulás a Dorogi Óvoda, Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata és egyéb szolgáltatók útján
látja el.
Területfejlesztési feladatok ellátása keretében a
Társulás összefogja, koordinálja a kistérség gazdasági,
kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztési
programjait, meghatározza a fejlesztési célok prioritásait.
A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési
feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként
jár el. A Kistérségi Területfejlesztési Tanács
működésére a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakat kell
alkalmazni. A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak
ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal,
az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a
kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt
társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági
szervezetekkel.
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet alapján gondoskodik a belső ellenőrzési feladat
ellátásáról.
A társulás 2008. júliusától ellátja a térség 10
településén (Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl,
Kesztölc, Máriahalom, Sárisáp, Tokodaltáró, Úny) a
mozgókönyvtári szolgáltatást.
A mozgókönyvtári szolgáltatási feladatokat a
nyilvános könyvtárral nem rendelkező – de könyvtári
szolgáltatóhely kialakítását biztosító – településeken
a nyilvános Dorogi Arany János Városi Könyvtárral
kötött szolgáltatási szerződés alapján látja el. A
feladatellátás érdekében gondoskodik a megrendelt
könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek
biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a
könyvtári szolgáltatóhely közötti információ cseréről,
a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást
biztosító szállítóeszköz működtetéséről.
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A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet alapján gondoskodik a belső ellenőrzési feladat
ellátásáról.
A társulás 2008. júliusától ellátja a térség 10
településén (Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl,
Kesztölc, Máriahalom, Sárisáp, Tokodaltáró, Úny) a
mozgókönyvtári szolgáltatást.
A mozgókönyvtári szolgáltatási feladatokat a
nyilvános könyvtárral nem rendelkező – de könyvtári
szolgáltatóhely kialakítását biztosító – településeken
a nyilvános Dorogi Arany János Városi Könyvtárral
kötött szolgáltatási szerződés alapján látja el.
A feladatellátás érdekében gondoskodik a megrendelt
könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek
biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a
könyvtári szolgáltatóhely közötti információ cseréről,
a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást
biztosító szállítóeszköz működtetéséről.
Közoktatási feladatellátás: A dorogi kistérség területén
jelenleg az alábbi módon kerül ellátásra.
▪ Csolnok és Környéke Közoktatási Intézmény
fenntartó Társulás (Csolnok, Dág, Sárisáp,
Annavölgy, Úny)
▪ Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás
(Epöl, Bajna, Nagysáp)
▪ Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsődék
Közössége (Leányvár, Kesztölc, Piliscsév)
▪ Tokod-Tokodaltáró Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény Általános Iskolája, Óvodája, Bölcsődéje.
(2011. júliusában megszűntették)
▪ Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
A Társulási Tanács a 2011. év I. félévében 4 alkalommal
ülésezett.
2011. február 10-i társulási tanácsi ülés
A Társulási Tanács a 2011. év első társulási tanácsi
ülésén elfogadta a társulás 2011. éves költségvetését.
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi
bevételeinek és kiadásainak főösszege

A közgyűlés a társulás - 2011. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét:		
423.161 eFt-ban
- támogatások összegét:
251.197 eFt-ban
- támogatásértékű bev. össz.: 126.841 eFt-ban
- saját bevételek összegét:
39.623 eFt-ban
- pénzforg. nélküli bev. össz:
5.500 eFt-ban
					állapítja meg.
b.) kiadási főösszegét		
423.161 eFt-ban
- társulási folyó kiadások ö: 422.661 eFt-ban
- a tartalékok összegét:
500 eFt-ban
					állapítja meg.
Napirend előtt tájékoztatót adott Krasula János a Dorogi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője a térségben
megszaporodott lakásbetörésekkel kapcsolatban.
2011. február 24-i társulási tanácsi ülés
Elfogadásra került a társulás 2010. évi költségvetésének
IV. negyedéves módosítása.
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2007.
januárjától felvállalta a Fetáz Bt. által a sajátos nevelési
igényű gyermekek szállítását. Az akkori pályáztatás
eredményeként 80 forint/km áron végezte a gyermekek
szállítását. A 2010. évben a vállalkozó 115 ft./km.
+ áfa (bruttó: 144 ft.) áron szállított. A 2011. évre
vonatkozóan 130 ft/km + áfa (bruttó 163 ft) emelést
hagyott jóvá a társulás.
A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat alapító okiratában az intézményvezető
kinevezési rendjéről szóló pontban szerepeltetni kellett
az 5 éves kinevezési időtartamot, ezért szükségessé
vált az alapító okirat módosítása.
Tokod Nagyközség képviselő-testülete az 1./2011.
(I.31.) számú képviselő-testületi határozatában
foglaltaknak megfelelően igénybe kívánta venni az
idősek nappali ellátását, valamint a szociális étkeztetést
2011. április 01-től. A térségi szociális alapellátást
biztosító Dorog és Térsége Szociális Alapellátó
Szolgálat alapító okirata, valamint szakmai programja
ennek megfelelően módosításra került.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bek. b.) pontja
és a 140./C. §-ában bekövetkezett változások miatt a
települések szociális rendeleteinek, valamint a társulási
megállapodás módosításának konzultatív jellegű
megtárgyalására került sor.
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A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási
tanácsa figyelembe véve Dr. Gordos Géza ügyvéd
úr tájékoztatását úgy határozott, hogy a Dr. Für és
Dr. Pető Gyógyító Betéti Társaság és társa alperesek
ellen kártérítés megfizetése iránti peres eljárás további
folytatásától eltekint.
2011. április 28-i társulási tanácsi ülés
A „Rendőrség Napja” alkalmából a társulás a Dorog
Városi Rendőrkapitányság 2 fő dolgozóját jutalmazta,
azután pedig tájékoztatót tartott Krasula János a Dorogi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője a körzeti
megbízotti csoportok kialakításáról.
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás az
Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-a alapján elkészítette a társulás
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót, melyet a társulási tanács jóváhagyott t az
alábbiak szerint.
A társulási tanács a társulás – beleértve költségvetési
szerveit – 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót az alábbiak szerint ( 2. sz. melléklet)
jóváhagyta:
Támogatások:			
Támogatásértékű bevételek:
Saját bevételek:		
Pénzforgalom nélküli bevételek:
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.:
Összes bevétel:			

243.649 E/Ft
145.373 E/Ft
41.054 E/Ft
33.326 E/Ft
- 14.504 E/Ft
448.898 E/Ft

Társulás folyó kiadásai:		
418.095 E/Ft
Felhalmozási kiadások:		
5.232 E/Ft
Tartalékok:			
18.921 E/Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad:
- 966 E/Ft
Összes kiadás:			
441.282 E/Ft
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési
beszámolójának elfogadásával a társulás szabad
pénzmaradványa - 12.240 E/Ft - az általános
tartalékalapba került.
A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a társult
önkormányzatok pénzügyi terheinek csökkentése
érdekében 8.000 E/Ft-ot az általános tartalékalapból
átcsoportosít a Dorog és Térsége Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat intézmény működésének
finanszírozására, ezáltal csökkentve az önkormányzati
hozzájárulások összegét.
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A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom
Megyei Igazgatósága levélben fordult a kistérséghez,
melyben arról tájékoztatta, hogy a megyénkben
szeretnék elindítani a Buzánszky Kistérségi Utánpótlás
Nevelési Programot, melynek célja a kistérség
tehetséges gyerekeinek bevonása, kiválasztása és
versenyeztetése. A program fővédnökei: Buzánszky
Jenő az Aranycsapat játékosa és Popovics György a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke. A
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa
a Komárom-Esztergom Megyei Buzánszky Kistérségi
Utánpótlás –Nevelési Program megvalósítását a 2011.
évben az általános tartalék keret terhére 300.000.-ft-tal
támogatta.
2011. január 29-én egy kisebb földrengés okozott
károkat Komárom-Esztergom Megye több településén.
A Megyei Közgyűlés Elnöke azzal a kéréssel fordult
a társuláshoz, hogy a térségi szolidaritás jegyében
a megyei katasztrófa alapba történő befizetésével
lehetőség szerint támogassa a károsultakat. A Társulási
Tanács 200.000.- forint támogatást szavazott meg.
A társulási tanács meghallgatta és elfogadta az általa
fenntartott és működtetett intézményeinek (a Dorog
és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat, a
Központi Háziorvosi Ügyelet) 2010. évben végzett
szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját. Továbbá
beszámolót fogadott el a térségi mozgókönyvtári
szolgáltatás, a belső ellenőrzés, valamint a nevelési
tanácsadás és gyógytestnevelés feladatok 2010. évben
végzett ellátásáról.
Máriahalom község Önkormányzata 2011. márciusában
jelezte a társulás felé, hogy a Polgármesteri Hivatal
címe Béke u. 15-ről Széchenyi Ferenc u. 31-re
változott. Mivel a költségvetési szerv alapító okirata,
valamint szakmai programja is tartalmazza a székhely
címeket, ezért ennek megfelelően módosításra kerültek.
Továbbá, Máriahalom község Önkormányzatának
Képviselő-testülete által meghozott 16/2011. (03.16.)
számú határozata alapján, valamint Bajna község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghozott
21./2011. (03.30.) számú határozata alapján a Dorog és
Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által biztosított
szociális étkeztetés feladat ellátást mindkét település
2011. április hótól igénybe kívánta venni, ezért sor
került az intézmény alapító okiratának, valamint
szakmai programjának módosítására is.
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2011. június 30-i társulási tanácsi ülés
Dr. Némethy Józsefné a Dorog és Térsége Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének
jubileumi jutalom átadására került sor.
A Társulási Tanács határozott arról, hogy Dr.
Némethy Józsefné a Dorog és Térsége Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének előrehozott
öregségi nyugdíjra való jogosultságára tekintettel
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő
megszűntetésére vonatkozó kérelmének helyt ad,
közalkalmazotti jogviszonyát 2011. december 23.
nappal a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Tv. 30§. (1.) bek. d.) pontja, valamint a 37./B
§ (1) bek. c.) pontja alapján felmentéssel megszünteti. A
társulási tanács az intézményvezetői munkavégzés alóli
felmentését 2011. augusztus 23-tól 2011. december
22-ig terjedő időszakban engedélyezte. Az álláshely
betöltéséig az intézményvezetői feladatokat Erősné
Meszes Mónika intézményvezető helyettes látja el. A
felmentési időszakhoz igazodva a Dorog és Térsége
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői
álláshelyre vonatkozóan pályázatot ír ki.
Elfogadásra került a Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves
módosítása az alábbiak szerint:
A 2/2011. (02. 10.) sz. társulási határozat III. rész 5.
pont (1) bekezdésben foglaltak helyébe a következő lép:
A közgyűlés a társulás - 2011. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét:		
456.398 eFt-ban
- támogatások összegét:
251.197 eFt-ban
- támogatásértékű bev. össz.: 121.172 eFt-ban
- saját bevételek összegét:
43.954 eFt-ban
- pénzforg. nélküli bev. össz: 40.075 eFt-ban
					állapítja meg.
b.) kiadási főösszegét		
456.398 eFt-ban
- társulási folyó kiadások ö: 440.898 eFt-ban
- a beruházások összegét:
0 eFt-ban
- a tartalékok összegét:
15.500 eFt-ban
					állapítja meg.
A társulási tanács megtárgyalta és elfogadta a társulás
2011. II. féléves munkatervét az alábbiak szerint:
Július: nincs társulási tanácsi ülés
Augusztus: nincs társulási tanácsi ülés

Szeptember 29. (csütörtök) 8:00 óra
Társulási tanácsi ülés
▪ A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi
költségvetésének I. féléves teljesítése
Elkészítő: Pénzügyi vezető
Előadó: Társulás elnöke
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Október 27. (csütörtök) 8:00 óra
Társulási tanácsi ülés
▪ A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi
költségvetésének III. negyedéves módosítása
Elkészítő: Pénzügyi vezető
Előadó: Társulás elnöke
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
▪ 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv
Elkészítő: Belső ellenőr
Előadó: Munkaszervezet vezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
▪ Azbesztalapú palatető cserére beérkezett pályázatok
elbírálása
Elkészítő: Munkaszervezet
Előadó: Társulás elnöke
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
▪ Pályázati felhívás azbesztalapú palatető cserére a
2012. évben
Elkészítő: Munkaszervezet
Előadó: Társulás elnöke
November 24. (csütörtök) 8:00 óra
Társulási tanácsi ülés
▪ A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi
költségvetésének III. negyedéves teljesítése
Elkészítő: Pénzügyi vezető
Előadó: Társulás elnöke
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
▪ A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi
költségvetési koncepciója
Elkészítő: Pénzügyi vezető
Előadó: Munkaszervezet vezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
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December 15. (csütörtök) 8:00 óra
Társulási tanácsi ülés
▪ A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I.
féléves munkaterve
Elkészítő: Munkaszervezet
Előadó: Társulás elnöke
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A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási
tanácsának soron következő munkaterv szerinti ülését
2010. szeptember 29-én tartja.
A munkaszervezet ellátja a társulás működésével
kapcsolatos napi feladatokat.

▪ Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményvezetőjének kinevezése
Előkészítő Munkaszervezet
Előadó: Társulás elnöke

Összefoglaló beszámoló Kesztölc községben
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények 2010. évi tevékenységéről (II. rész)
A gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer
együttműködése
A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak
megfelelően a gyermekek veszélyeztetettségének
felderítésére, és megelőzésére jelzőrendszert működtet,
akik a szolgálat koordinálásával évente felmérik a
településen élő gyermekek helyzetét.
A településen a jelzőrendszer által nyilvántartott
veszélyeztetettek száma 10 fő, szolgálatunknál
valamennyi gyermek gondozásban áll.
A törvényi előírásoknak megfelelően, szolgálatunk
a jelzőrendszer tagjaival a tárgy évben hat
alkalommal tartott szakmaközi esetmegbeszélést a
gyermekvédelem területén lévő egységes szemlélet
kialakítására, a gyermekek egy-egy csoportját érintő
veszélyeztető tényezők megszüntetésére
A családgondozók munkáját, a háttérszolgáltatásként
működtetett pszichológiai, jogi, fejlesztő pedagógiai és
gyógypedagógiai szaktanácsadók segítik.
A pszichológiai tanácsadást a társult 15 településen
összesen 111 fő, 235 alkalommal, ebből Kesztölcről 7
gyermek vette igénybe.
▪ 2 gyermek (2 család) a szülők közötti gyermeknevelési
konfliktusok, az apai, ill. anyai kapcsolattartás
kialakítása érdekében,
▪ 3 gyermek iskolai magatartási problémái,
▪ 2 gyermek családi konfliktus (szülő-nagyszülő).

A fejlesztő gyógypedagógus segítségét összesen 19
gyermek, 177 alkalommal, ebből Kesztölcről 1 fő
(6 alkalom) vette igénybe (vizsgálat, felzárkóztatás,
korrepetálás, fejlesztés céljából).
A bázisintézményben szervezett korrepetálási
lehetőséget, heti 2 alkalommal összesen 79 gyermek
vette igénybe.
A nyári szünidőben, heti 3 alkalommal az osztályozó
vizsgára való felkészítésen (matematika, magyar
irodalom, kémia, fizika, földrajz, történelem) 35
gyermek vett részt. Kesztölcről nem volt jelentkező,
mert az iskola helyben vállalja a gyermekek felkészítését
Jogi tanácsadást 5 érintett gyermek esetében 15
alkalommal vették igénybe válás, gyermekelhelyezés,
gyermektartásdíj, hagyaték, ingatlannal kapcsolatos
ügyekben.
Szolgálatunk által szervezett
prevenciós tevékenységek
A gyermekjóléti szolgálat feladata a prevenciós,
bűnmegelőzési programok szervezése, lebonyolítása, a
gyermekkori és fiatalkori bűnelkövetések megelőzése,
csökkentése, valamint a bűntettek fajtáinak,
következményeinek megismertetése, a mérlegelési
képesség, és a felelősség erősítése.
A „Biztonság szigete” bűnmegelőzési programban 21
tanuló (4. osztály tanulói) vett részt ebben az évben.
A „Ne Tedd” bűnmegelőzési programban a 7. osztályos,
a „Tiszta fejjel” dokudráma megtekintésében a 8.
osztályos tanulók vettek részt.
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A 4. osztályos tanulóknak környezettudatos foglalkozást tartottunk, ahol a tudatos vásárlás és szelektív
hulladékgyűjtés mellett a szemétnek vélt anyagokat
felhasználva interaktív foglalkozás keretében különféle
hulladékból nagyon kreatív módon bábokat, játékokat,
ajándéktárgyakat és modelleket készítettek a gyerekek.
Bekapcsolódtunk az iskola nyári napközijének
foglalkozásaiba. Az egyik napon többféle kézműves
tevékenységgel
ismerkedhettek,
a
másikon
társasjátékokkal játszhattak a gyermekek (33 - 36
gyermek részvételével).
A nyári szünetben 2 esetben szerveztünk kirándulást a
térségi családgondozókkal közösen. Az egyik esetben
a Gete hegyre kirándultunk, amelyen összesen 35
gyermek vett részt, Kesztölcről 2 fő.
A térségi családgondozókkal, vonattal utaztunk
Solymárra a Szarka-várba és a Paprikás patakhoz.
Összesen 36 gyermek, Kesztölcről 4 fő vett részt a
programon
Magatartás problémákkal küszködő fiatalokkal
kiscsoportos foglalkozások keretében, prevenciós
jellegű filmeket néztünk meg csavargás, szipózás,
hajléktalanság,
alkohol,
lopás
témakörben.
Beszélgettünk a fiatalokkal a bűnmegelőzésről és a
szabadidő hasznos eltöltéséről (2 alkalom).
Az év folyamán szolgálatunk által szervezett
programokon összesen 124 gyermek vett részt a
településről.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is volt központi
finanszírozású szociális gyermekétkeztetés a nyári

szünidőben a rászoruló gyermekek részére. A
településen 28 gyermek kapott meleg ételt, június 15től augusztus 31-ig. A gyermekek a helyi étteremből
ételhordóban vihették el az ebédet.
Szolgálatunk közreműködésével tartós élelmiszer
adományban 48 gyermek családja részesült.
Javaslatok a következő évre
Szorosabb és összehangoltabb együttműködés a
középiskolákkal a növekvő indokolatlan iskolai
hiányzások csökkentése, megszűntetése érdekében.
▪ Az iskolai agresszió visszaszorítása a Gyermekjóléti
Szolgálat, a jelzőrendszer és a szülők szoros
együttműködésével. Azonnali jelzés és az időben
történő kezelések.
▪ A „Ne tedd” bűnmegelőzési program folytatása,
iskolai keretekben.
▪ A „Tiszta fejjel” program keretében, a „Hiszem, ha
látom” diszkó balesetek megelőzésére szolgáló és a
felelős közlekedésre felhívó, dokudráma bemutatása
a 8. osztályos és idősebb korosztály számára.
▪ „Kiabál” elnevezésű társasjátékkal a drog,
bűncselekmény, áldozattá válás, és iskola – szabadidő
témaköreinek feldolgozása.
▪ Településszintű összefogással tovább folytatni a
prevenciós gyermekvédelmi tevékenységet.
Munkánkhoz nyújtott segítő támogatásukat köszönjük!

A gyermekjóléti szolgálat által végzett tevékenység 2010. évi mutatói
Kesztölc község területén
Állandó lakosok száma: 			
▪ 18 év alatti lakosok száma:		

2678 fő
560 fő

A szolgáltatást igénybevevők száma:
(ügyfélszám forgalmi napló alapján)

502 fő

A szolgálat gondozási eseteinek száma a településen:
▪ alapellátásban gondozott gyermekek száma 31 fő
▪ alapellátásban gondozott családok száma
20 cs.
▪ védelembe vett gyermek:		
8 fő
▪ védelembe vett gyermekek családjai:
3 cs.

Összesen:
▪ veszélyeztetett gyermekek száma:
▪ veszélyeztetett gyermekek családjai:
A szolgálat gondozási eseteinek száma a
kapcsolatfelvétel módja szerint:
▪ gyermek kezdeményezte		
▪ szülővel közösen kezdeményezte		
▪ jelzőrendszer által kezdeményezett
▪ gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett
▪ hatóság által kötelezett			

39 fő
23 cs.

0
1
8
3
0
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A jelzőrendszer által küldött jelzések száma:
▪ egészségügyi szolgáltató		
1
▪ közoktatási intézmény
		
14
▪ rendőrség				
4
▪ állampolgár által			
2
▪ jegyző, gyámhivatal			
3
▪ pártfogó felügyelői szolgálat		
3
A gyermekjóléti tevékenység a kezelt probléma típusa
szerint:
▪ anyagi (megélhetési, lakhatási stb.) gond 31
▪ gyermeknevelési nehézségek		
21
▪ magatartászavar, tanulási problémák
16
▪ szülők, család életvitele			
18
▪ szenvedélybetegségek			13
▪ családi konfliktus			13
▪ szülői elhanyagolás			
10
▪ gyermekintézménybe való
beilleszkedési nehézség			
8
▪ fogyatékosság, retardáció		
7
▪ családon belüli bántalmazás		
4
A településen végzett szakmai tevékenységünk
fontosabb mutatói:
▪ családlátogatások száma			
324
▪ segítő beszélgetések száma		
276
▪ tanácsadás				138
▪ információnyújtások száma		
69
▪ hivatalos ügyekben való közreműködés
92
▪ közvetítés más szolgálathoz, szakintéz.hez 92
▪ konfliktuskezelés			
20
▪ szakmaközi esetmegbeszélés		
6
▪ esetkonferencia			
5
▪ első védelembe vételi tárgyaláson		
való részvétel száma			
2
▪ elhelyezési tárgyaláson való részvétel
1
▪ védelembe vétel felülvizsgálati
tárgyaláson való részvétel		
1
A gyermekjóléti szolgálat háttér szolgáltatásait
igénybevevő gyermekek száma:
▪ fejlesztőpedagógai ellátás		
1 fő
▪ pszichológiai tanácsadás, foglalkozás
7 fő
▪ jogi tanácsadás				
5 fő
▪ prevenciós célzatú szabadidős tevékenys. 124 fő
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Kesztölc községben szervezett - település szintű szabadidős programok 2010-ben
Művelődési Ház által szervezett programok közül
néhány:
▪ Néptánc (csak az 1. félévben)
▪ Asztalitenisz
▪ Csuhé-szakkör
▪ Gyermekszínjátszó
▪ Ifjúsági és felnőtt színjátszó
▪ Tini filmklub (csak az 1. félévben)
▪ Tini tábor
▪ Községi gyereknap
▪ Nyári játszóházak
▪ Garabonciás tábor (a Községi Klubban, a Kesztölcért
Egyesület szervezésében)
▪ Festő tábor gyerekeknek
▪ Nemzetközi festő tábor ifjaknak és felnőtteknek
▪ Játszóház, kézműves foglalkozások
▪ Hagyományőrző műveltségi vetélkedők
▪ Jeles napokon, nemzeti ünnepeken helyi szokások átörökítése, hagyományápolás (pl. nagybőgő temetése)
▪ Szüreti Napok
▪ Magyar Kultúra Napja többfordulós vetélkedősorozat
(az iskolával közös szervezésben)
▪ Mikulásváró, Mikulásjárás
▪ Virágvasárnapi és adventi kézműves foglalkozások
▪ Szlovák önkormányzat rendezvényei
▪ Kiállítások különböző témakörökben
▪ Lélekvirágok kiállítás (a helyi lakosok alkotásaiból)
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett programok
▪
▪
▪
▪

„Ne Tedd!” bűnmegelőzési program
„Tiszta fejjel” bűnmegelőzési program
Környezettudatos foglakozás
Nyári Napköziben 2 alkalommal foglalkozás
- kézműves foglalkozás
- társasjátékozás
▪ Kirándulás 2 alkalommal több településsel közösen
- Csolnok, Gete- hegy
- Solymár, Szarka-vár
▪ Kiscsoportos foglalkozások magatartásproblémás fiúknak
▪ Adventi Játszóház
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A Családsegítő Szolgálat 2010. évben végzett tevékenységének mutatói
Kesztölc község területén
A családsegítő szolgálat tevékenységi köre a településen
élő felnőtt lakosság azon körére terjed ki, akik
mentálhigiénés, szociális problémákkal küzdenek,
krízishelyzetben lévő segítségre szorulók.
Feladata elsősorban szociális, életvezetési tanácsadás,
az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli
és természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás
elősegítése, a családban jelentkező működési zavarok
esetében családgondozás kezdeményezése. A tartós
munkanélküliek esetében egyéni esetkezelés keretében
a munka világába történő visszajuttatás a fő feladat.
Az adósságterhekkel küzdők adósságaik kezelésével
kapcsolatos tanácsadást, ügyintézési segítséget
vehetnek igénybe, amennyiben vállalják az
együttműködést, amelynek célja a közüzemi tartozások
felhalmozásának megelőzése.
Szolgálatunk jelzőrendszert működtet az egyének,
családok
szociális
helyzetéről,
problémáiról
folyamatos információáramlást biztosítva, lehetővé
teszi a különböző intézmények, szervezetek közötti
kapcsolatot.
A helyben nem elérhető szolgáltatásokat közvetítjük
(Áldozatsegítő Szolgálat, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
bentlakásos
intézmények,
kórházak
szociális
munkásai, hajléktalanokat ellátó intézmények, stb.).
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
Szolgálatunk célja a problémák időben történő
felismerése és azok mihamarabbi enyhítése,
megoldása, amennyiben az egyén, család testi vagy
lelki megrendülése, társadalmi ellehetetlenülése
bekövetkezik.
A 2010. év legfőbb mutatói:
▪ 2010-ben a családsegítő szolgálatnál összesen 142
fő fordult meg, ebből 73 fő első alkalommal kereste
fel szolgálatunkat. Együttműködési megállapodás
alapján 31 főt gondoztunk problémájának megoldása
érdekében.

▪ A legtöbben ügyintézéshez kértek segítséget
(29 fő), információt kértek (27 fő), lelki-mentális
(25 fő) ill. anyagi problémákkal (19 fő) keresték
fel szolgálatunkat, számottevő volt még a családikapcsolati (9 fő), életviteli (9 fő) ill. foglalkoztatással
kapcsolatos (9 fő) nehézségekben való segítségkérés.
A közüzemi díjtartozások rendezése továbbra is
fennálló probléma sok családnál.
▪ Együttműködésre kötelezett rendszeres szociális
segélyben részesülő, 55 év feletti, munkaerőpiacról
kiszorult gondozottunk összesen 7 fő volt.
▪ Az év folyamán 3 fő hajléktalannal álltunk
kapcsolatban, kiket ismerős, ill. rokon fogadott be
hosszabb-rövidebb időre. Utcán éjszakázó személyről
nincs tudomásunk.
▪ Szolgálatunk ingyenes jogi tanácsadását 24 fő kereste
fel, ebből 6 esetben gyermekelhelyezés, 4 esetben
gyermektartásdíj, 4 esetben ingatlannal kapcsolatos
ügyben, 2 esetben házasság felbontása, 1 gáz
visszakapcsolás, 1 örökösödés, 1 vagyonmegosztás,
1 rokkantosítással kapcsolatos, 1 kártérítés, 1 eltartási
szerződés megtámadása, 1 adóssággal kapcsolatos
és 1 gondnokság alá helyezés ügyében.
▪ A településen működő mobil jogi tanácsadóhoz
2 esetben irányítottuk ügyfeleinket: 1 ingatlan és 1
kártérítés ügyében.
▪ Pszichiáter szakorvos segítségét 8 fő vette igénybe:
pszichózis, depresszió, öngyilkossági gondolatok,
demencia illetve szenvedélybetegség kapcsán. 2 fő
esetében gondnokság alá helyezés vált indokolttá.
▪ Környezettanulmányt 9 esetben bírósági (3 házasság
felbontása,
3
gyermekelhelyezés
és
3
gyermektartásdíj ügyben), 4 esetben gyámhivatali
(2 gondnokság alá helyezés, 1 utógondozói ellátás, 1
belföldi jogsegély ügyben) felkérésre készítettünk.
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Kesztölci Családi Napközi Közhasznú Egyesület - Manócska Napközi (kivonat)
A Manócska napközi 2003-tól várja az 1-3 éves korú
gyerekeket. Ez egy új formája volt akkor a gyermekek
napközbeni ellátásának. Megyénkben addig csak
két ilyen napközi működött. Munkánkat a működést
engedélyező
hatóságok,
szakmai
bizottságok
rendszeresen ellenőrzik.
Családias környezetben, gondoskodó felnőttek
biztosítják a nyugodt, derűs légkört az apróságok
számára. Napi rendszerességgel, illetve akár néhány
órában is részt vehetnek a gyerekek a foglalkozásokon.
Alkalmanként „Manócska délután”- t szervezünk a
volt napköziseknek. Úgy érezzük a szülők megelégedve
fogadták kezdeményezésünket. Megismerve szakmai
prog-ramunkat sokan íratják be gyermeküket
napközinkbe, helybeliek és a környező településekről
egyaránt.
Az elmúlt 5 évben az ország számos területéről
érkeztek hozzánk vendégek szakmai konzultációra.

(Székesfehérvár, Budapest, Debrecen, Sárvár, stb.)
Megtisztelt minket Kerecsend polgármestere, jegyzője,
óvodavezetője, védőnője egy tájékoztató jellegű
tapasztalatszerzésre.Náluk is gondot jelent a bölcsődés
korosztályú gyermekek elhelyezése, ők is egy hasonló
napközit szeretnének nyitni. Nekünk is az volt a célunk,
hogy kezdeményezésünkkel segítsünk azoknak a
kisgyermekes családoknak ahol az anyukának a
gyermek 3 éves kora előtt kell visszamenni dolgozni.
Napközink biztos pontja lett a kisgyermekes
családoknak településünkön. 2005-től közhasznú
egyesületként szülők, más magánszemélyek, egyéb
támogatók, adózók 1%-a, pályázatok segítségével
tartjuk fenn napközinket.
2010-ben 16 kisgyermek volt beíratva napközinkbe.
A gyerekek napi részvétele foglalkozásainkon, heti
rend beosztása alapján történik. Hátrányos helyzetű
kisgyermekünk nem volt.

Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsődék Közössége
Kiserdei Óvoda „Horička” (kivonat)
Minden új óvodás, aki a harmadik életévét betöltötte,
felvételt nyert. Igyekeztünk, hogy beszoktatásuk az
új környezetbe, minél zökkenő mentesebb legyen. Ez
nem volt nehéz, mivel óvodánk gyermekközpontú,
nevelés centrikus, óvónőink igen kreatívak és az
egyéni igényeket is figyelembe veszik. Óvodánkban
logopédus is foglalkozik a gyerekekkel.
Óvodánkba járó gyermekek száma 96, beírt
gyermeklétszám 106. Folyamatosan érkeznek a
gyermekek 3. életévük betöltésétől.
Az óvoda megítélése szerint óvodánkban:
▪ hátrányos helyzetű gyermek
23 fő
▪ halmozottan hátrányos gyermek 0 fő
▪ veszélyeztetett gyermek
0 fő
▪ SNI gyermek 			
1 fő
▪ nagycsaládos 			
27 fő

szülőkkel. Tanácsokkal, javaslatokkal látjuk el őket.
Szükség esetén javasoljuk számukra a rendszeres
gyermekvédelmi támogatást. Az érintett gyermekekre
az óvónők különös módon figyelnek, érvényesül az
egyéni bánásmód elve és egyéni fejlesztési tervet
készítenek a lemaradások pótlására. Sajnos nem
minden esetben partner a szülő, időnként hosszabb
ideig, kitartóan kell keresni az óvónőnek a megoldást
a problémára. A probléma jelzése mindig írásban
történik. A gyermekvédelmi szolgálat minden jelzést
fogad. A probléma jellegére, a veszélyeztetettség
mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó döntést
hoz a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.
Kapcsolatunk a gyermekvédelmi feladatokat ellátókkal
rendszeres, problémamegoldó.

A gyermeklétszám 2011. január 1-jén 96 fő, ebből
▪ 19 fő fizeti a térítési díj 50%-át
▪ 21 fő térítésmentesen étkezik.

Legfontosabb feladatunk a szülőkkel való jó kapcsolat
kialakítása és annak megtartása. A jó kapcsolatot a
szülői értekezleten, nyílt napokon, fogadó órákon és,
ha szükséges, naponta ápoljuk. Az aktívabb, ügyesebb
kezű szülők a munkadélutánokon is tanácsot, javaslatot
kaphatnak az óvónőktől.

A hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett
és nagycsaládosokat nyilvántartásba vesszük.
Közös látogatást teszünk a családoknál, felmérjük a
gyermekek otthoni körülményeit és beszélgetünk a

A szabadidő hasznos eltöltéséhez ezeket a programokat
ajánlottuk:farsangi jelmezbál, Föld napján virágültetés,
kihívás napja, gyermeknapi sportvetélkedő, majális,
szüreti felvonulás, Mikulásváró, adventi játszóház.
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Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsődék Közössége
Kincses József Általános Iskola - Gyermekvédelmi beszámoló (kivonat)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tanulói létszám:			
130 fő
Alsó tagozatos:				
68 fő
Felső tagozatos:			
62 fő
Hátrányos helyzetű tanuló: 		
7 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 15 fő
Veszélyeztetett tanulók száma: 		
10 fő
A látogatott családok száma: 		
38 fő
Fejlesztő pedagógus 8 fővel foglalkozik.
Az erre fordított órák száma hetente:
3 óra
Korrepetálásra jár: 			
60 fő
Az erre fordított idő hetente:		
8 óra
Napközisek létszáma: összesen: 		
49 fő
▪ 1. csoport (1-2. osztály):		
16 fő
▪ 2. csoport (3-4. osztály): 		
33 fő

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaival heti rendszerességgel tartjuk a
kapcsolatot.
Problémás és sürgős esetben az Igazgatónő, az
osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelősön
kívül a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaival közösen megyünk a családhoz.
Az elmúlt időben sok problémánk akadt néhány
tanulóval. Minden esetben megoldást kerestünk arra,
hogy a felmerülő problémákat megoldjuk. Többször
konzultációkon vettünk részt, elbeszélgettünk a
tanulókkal, a szülőkkel, írásban jelzést készítettünk és
segítséget is kaptunk a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattól, így a lehető legrövidebb időn belül
orvosoltuk a kialakult nehézségeket.
A megelőzést tarjuk az egyik legfontosabb célunknak.
A szabadidő hasznos eltöltésére sok programot
ajánlottunk az elmúlt évben. Több alkalommal
szerveztünk színházlátogatást alsó és felső tagozatos
diákok számára. A diák- önkormányzati napok
keretén belül valamint a népi hagyományőrző

szakkörön a gyerekek kreativitásukat is fejleszthették.
Minden évben több alkalommal szervezünk
múzeumlátogatásokat, osztálykirándulásokat nem csak
a környékünkre, hanem az ország más területeire is. A
tanulásban lemaradók korrepetálásokon, felzárkóztató
órákon pótolják be a hiányzó tananyagot.
Az iskolában tartottunk Luca-napi vásárt, felkereshették
a Művelődési Ház szervezésében az adventi vásárokat,
különböző programokat, pl. asztalitenisz edzéseket,
különböző táborok, foglakozások adtak lehetőséget a
szabadidejük helyes kihasználására.
Szerveztünk klub délutánokat, Mikulás ünnepséget,
farsangi bált, közösségépítő délutánokat, sport
versenyeket.
Lehetőség nyílt a versenyeken való részvételre, országos
levelező versenyre is, több esetben első helyezést
értünk el, eljutottunk a szlovák országos versmondó
versenyre, ahol szép eredménnyel büszkélkedhetünk.
Az alsó és felső tagozatos tanulók eljutottak
Szlovákiába, ahol jutalomból nyár elején és ősszel
táborozáson vettek részt. A nyári programok közül
kiemelkedő volt a balatoni (Reziben) szervezett üdülés
valamint a hagyományos nyári napközis tábor.
A védőnő rendszeresen ellátogat az iskolánkba, aki
fontos jelzőrendszeri résztvevő, hiszen a problémákkal
küzdő gyerekek először nála jelennek meg.
Rendszeresen részt
esetmegbeszéléseken.

veszünk

továbbképzéseken,

További célunk a prevenció mellett a hatékony
együttműködés, a veszélyeztetett tanulók létszámának
csökkentése, gyors helyzetfelismerés és problémák
esetén mielőbbi megoldás.

A Saubermacher Esztergomi Fióktelepe Vezetőjének tájékoztatója
a Hulladék Gazdálkodási Törvény várható változásairól
Várható változások a hulladékkezelés szabályozásában
A hulladékgazdálkodás területén az elkövetkező
években jelentős változások fognak bekövetkezni.
A múlt év decemberében került parlament elé a
Hulladékgazdálkodási törvény (Hgt.) módosítása,
mely akkor nem került elfogadásra. Mivel a módosítás

végrehajtására Magyarország az Uniótól a múlt
év decemberi határidőt kapta, így várható, hogy
hamarosan ismét az országgyűlés elé kerül a tervezet.
A Hgt. mellett az Országos Hulladékgazdálkodási
Tervet is módosítani kell, mely 2020-ig határozná meg
a végrehajtandó feladatokat.
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Előzmények
2002-es Országos Hulladékgazdálkodási Tervben még
2008-ra kívánták megvalósítani az előírásoknak nem
megfelelő lerakók bezárását. (Ez tolódott ki másfél
évvel.) A terv szerint 2008-ra az ország területén
mindössze 100 db regionális hulladéklerakót tartottak
engedélyezhetőnek (a korábbi 2600 helyett !), ami
képes megoldani az országban keletkező hulladékok
végső ártalmatlanítását. A megnövekedett lerakói
távolságok áthidalására átrakóállomások hálózatát
kívánták kialakítani. A meglévő lerakók egy részének
bővítésével, ill. új lerakók építésével tervezték
megvalósítani a szükséges 100 lerakó biztosítását.
Ezen terv gyakorlati megvalósítására az országban több
regionális hulladékgazdálkodási társulás is létrejött,
melyek egyike a Komárom-Esztergom megyében
létrejött Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás,
vagy az Esztergomot is magába foglaló Közép-Duna
Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás.
A létrejött társulások nem mindegyike tudta
megfelelő időre elérni kitűzött céljait, melyeket Uniós
pályázati forrásokból kívántak megvalósítani. Volt
ahol a pályázatok beadása csúszott éveket, volt ahol
lakossági tiltakozás akadályozta meg a tervezett lerakó
megépítését.
Ezen előzmények vezettek oda, hogy, 2011-re az
országban, a tervezett 100 lerakó helyett mindössze
75 lerakó működik, melyből kevesebb mint 20 lerakó
az, amely uniós forrásokból megvalósított, új lerakó, a
hozzá tartozó kiszolgáló berendezésekkel, eszközökkel.
Ezen új létesítmények mindegyike sem tartozik a
„sikertörténetek” közé. Olyan rendszerek is kialakításra
kerültek, melyek nem oldják meg véglegesen a
hulladékok sorsát.
Azon beruházások, ahol mechanikai-biológiai
hasznosító berendezés közbeiktatásával, a hulladékok
égetésére készítették elő a hulladékot, nem tudták
megoldani a hulladékok végső ártalmatlanítását.
Időközben a hulladékégetők létesítése kikerült
a támogatott beruházások köréből, ill. az ezzel
szembeni hazai lakossági ellenérzések is akadályozzák
az égetőművek üzemeltetését. Az így megépített
mechanikai-biológiai hasznosító művek, végpont
nélküli hulladékkezelővé váltak, ahol drága
technológiával állítják elő azokat a bálákat, melyek majd
egy jövőbeni, még meg nem épült hulladékégetőben
kerülhetnek energetikai hasznosításra.
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Ma, egyre világosabban látszik, hogy a 2002-ben
kitűzött célokat nem tudtuk megvalósítani. Nincs az
országban elég, megfelelő kapacitással rendelkező
hulladéklerakó, mely hosszútávon képes lenne fogadni
az országban egyre nagyobb mennyiségben keletkező
hulladékokat. A meglévő hulladéklerakók jelenlegi
kapacitásai mindössze még néhány évre elegendőek, a
kevés számú új lerakó pedig nem alkalmas arra, hogy
az egész ország hulladékát fogadni tudja.
Ezért elengedhetetlenné vált, hogy a jelenlegi lerakásra
alapozott hulladékkezelési technológia helyett
olyan rendszerek kialakítására törekedjünk, aminek
létrejöttével nem jut az ország Nápoly sorsára.
Hulladékgazdálkodás jövője
A
várhatóan
ősszel
elfogadásra
kerülő
Hulladékgazdálkodási törvény változásának fő
irányvonala,
a
hulladékok
újrafelhasználását
célozza meg.
Ennek érdekében határidőket és
elérendő hasznosítási arányokat fogalmaz meg az
új szabályozás. 2020-ig a háztartási papír-, fém-,
műanyag-, és üveghulladékok újrafeldolgozásának
mértékét országos szinten legalább tömegében 50%-ra
(!) kell növelni. Az építési-bontási hulladékok esetében
a hasznosítási aránynak tömegében, országos szinten
legalább 70 %-nak kell lennie, amibe nem tartozhat
bele a –jelenleg többfelé alkalmazott- gödörfeltöltéssel
járó „rekultivációk”.
A biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget
a hulladéklerakóban 2016. júl. 1-re az 1995. évi szint
35%-ára kell csökkenteni.
Ezen célok elérése érdekében 2015. jan. 1-től a
közszolgáltatást kiterjeszti a papír- üveg- műanyag- és
fémhulladékok házhoz menő gyűjtésére, valamint a
biohulladékok és veszélyes hulladékok begyűjtésére és
kezelésére is.
A tervezet a jelenlegi gyakorlat szerinti hulladék
ártalmatlanítással kapcsolatban is igen szigorú
előírásokat fogalmaz meg:
▪ Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet,
amelynek hasznosítására műszaki vagy gazdasági
lehetőségek nem állnak rendelkezésre. Az
ártalmatlanítás körébe tartozik a hulladéklerakóban
történő lerakás (ez a jelenlegi, leggyakrabban
alkalmazott eljárás), a termikus ártalmatlanítás és a
kémiai, biológiai vagy fizikai eljárás.
▪ Hulladéklerakóban előkezelés nélkül hulladék nem
ártalmatlanítható.
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A lerakásra kerülő hulladékok után pedig „lerakási
adót” kell majd fizetni, ezzel ösztönözve a szelektív
gyűjtést és a lerakás kerülését.
A Hgt. módosítása után a jelenlegi szinte összes
végrehajtási rendelet is módosulni fog.

Az így visszagyűjtött hulladékok hasznosítására
várható, hogy a közeljövőben kialakul az a ma még
hiányzó, feldolgozó háttér ipar, ami országhatárokon
belül
képes
a
haszonanyagokból
termékek
előállítására. Ilyen irányú pozitív kezdeményezések
már térségünkben is működnek.

Mindezen előírások betartása, alapjában kell, hogy
megváltoztassa az eddigi hulladékgazdálkodási
gyakorlatot. A fentiek mellett úgy tűnik, hogy
a hulladéklerakás, mint technológia jelentősen
vissza kell, hogy szoruljon és törekedni kell a minél
nagyobb arányú, hasznosítható hulladékfrakciók
visszagyűjtésére.

A várható jogszabályi változásoknak való megfelelés
érdekében lehet, hogy a szolgáltatóknak a jelenlegi
gyűjtési rendjüket és díjszámítási módszereiket is
gyökeresen át kell alakítaniuk. Elképzelhető, hogy
ennek érdekében meg kell változtatni a jelenlegi ürítési
módokat és gyakoriságot és ehhez igazodó többszintű
díjrendszert kell bevezetni.

Tájékoztató a Kesztölci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010-es választások óta eltelt
időszakban végzett munkájáról a települési önkormányzat szeptemberi ülésére
2010. október 3-án megtartott helyi kisebbségi
önkormányzati
képviselő
választást
követően
megtartott alakuló ülésen a régi korábbi négy
képviselőből alakult meg a Kesztölci Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat.
Fuzik János 2002 óta képviselő, jelenleg az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke. Kochnyák Sándor és
Gaálné Kara Valéria 1995-től képviselő. Az elnöki
teendőket Gaálné Kara Valéria 1997 óta látja el, aki
jelenleg a megyei szlovák önkormányzatnak is tagja.
Kain Sándorné 2006 óta képviselő. Önkormányzatunk
képviselői társadalmi megbízatásban látják el
feladatukat, tehát sem fizetést, sem tiszteletdíjat nem
kapnak munkájukért.
Önkormányzatunk alapvető feladata a helyi szlovák
nemzetiség érdekeinek védelme és képviselete,
a kisebbségi közösséget megillető jogosultságok
érvényesítése, a kisebbségi közügyek önálló intézése
települési szinten.
▪ a nyelvművelés, a helyi szlovák kultúra értékeinek és
hagyományainak megőrzése
▪ a helyi szlovák oktatás megtartása, fejlesztése
▪ helyi pályázat útján az alapfokú nyelvvizsga
vizsgadíjának átvállalása, abban az esetben, ha a
tanuló a középiskolai tanulmányainak megkezdéséig
megszerzi azt
▪ ösztöndíj-támogatás a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programban részt
vevő, szlovák nyelvet is tanuló középiskolás diák
számára

▪ együttműködések a különböző partnerekkel a
szlovákságot érintő feladatok megoldása érdekében
▪ a helyi kábelszolgáltatóknál maradjanak meg a
szlovákiai csatornák
▪ elképzeléseink, programjaink egyeztetése a
települési és egyházi önkormányzattal
▪ a helyi szlovák dalkultúra gyűjtése, megőrzése
▪ a helyi kábeltévében rendszeresen bemutatni a helyi
szlovák értékeket
▪ MH-Stúdiósok fotó-és video felvételeinek Internetre
történő feltétele
▪ kapcsolattartás a hazai szlovák önkormányzatokkal
▪ a Pávakör szlovákiai fellépéseinek biztosítása,
szakmai minősítésre való felkészítésének támogatása
▪ az iskolán kívüli szlovák nyelven történő
gyermekfoglalkoztatás(táborok) támogatása
▪ helyi szlovák receptgyűjtemény elkészítése,
folyamatos gazdagítása, a „Gazdinky” helyi
csoportjának megalakítása
▪ évi két „nagyrendezvény” megtartása
▪ szlovák énekes és imádságos misék megtartása
havonta
▪ tájékoztató írások, információk megjelentetése a két
önkormányzat közös lapjában a Kesztölci Hírnök-ben
▪ „Jeles napok , ünnepi szokások” program-sorozat
folytatása
▪ az óvoda, iskola, művelődési ház, idősek klubja
szlovák nyelvű programjainak támogatása
▪ a települési önkormányzattal kialakított rendkívül jó
együttműködés további ápolása
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A kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás
Községünk óvodája kisebbségi nevelést folytató
kétnyelvű óvoda, amely mindkét nyelv fejlesztését
szolgálja. Az óvodapedagógusok mindannyian
rendelkeznek szlovák végzettséggel. Az óvodai élet
tevékenységi formáiban mindkét nyelv használata
érvényesül. A két nyelv használatának arányát a
nevelési programban az óvodai élet kezdetén a
gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg.
A nemzetiségi támogatás 8+4 havi bontásban 2 426
667Ft + 1 213 333Ft = 3 640 000Ft
Iskolánkban a nyelvoktató kisebbségi oktatás
a hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás
formájában valósul meg, amelyben a tanítás nyelve
a magyar nyelv, a kisebbségi nyelv és irodalom
tantárgyat tanítási óra keretében az első évfolyamtól
oktatjuk. Három nevelő szlovák spec. kollégiumi
végzettséggel, egy nevelő pedig spec. kollégiumi és
tanári végzettséggel is rendelkezik.
A nemzetiségi támogatás 8+4 havi bontásban 3 466
667Ft + 1 840 000Ft = 5 306 667Ft
Kisebbségi közügynek számítanak a törvényben
rögzített egyéni és közösségi jogok érvényesülésével,
a kisebbséghez tartozók érdekeinek kifejezésre
juttatásával (különösen az anyanyelv ápolásával,
őrzésével és gyarapításával, valamint a kisebbség
kulturális autonómiájának megvalósításával és
megőrzésével) összefüggő ügyek, illetve ehhez
kapcsolódóan a kisebbségekhez tartozók meghatározott
közszolgáltatások ellátásával összefüggő ügyek.
Önkormányzatunk gazdálkodása
Önkormányzatunk a központi működési támogatásból,
a feladatalapú támogatásra a Wekerle Sándor
Alapkezelőhöz, a Visegrádi Alaphoz, a megyei szlovák
önkormányzathoz, benyújtott nyertes pályázatokból
befolyó összegekből gazdálkodik. Gyakori az
is, hogy nem maga az önkormányzat a pályázó,
hanem valamelyik intézmény. Önkormányzatunk
ezekben az esetekben általában ajánló, ill. támogató
szerepet tölt be. Azonban az így befolyó összeg is a
településen élő szlovák nemzetiség javára fordítódik.
Sikeres pályázatok nélkül nehéz lenne működésünk.
Programjainkat nem csak közösen szerveztük, hanem
közösen is rendeztük a települési önkormányzattal,
így a rendezvények költségeit is megosztotta a két
önkormányzat.
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Ebben az évben eddig befolyt összegek
▪ központi támogatásból
209 000 Ft
▪ pályázati úton
(Wekerle Sándor Alapkezelő)
1 879 499 Ft
(Visegrádi Alap)
1 000 €
Évenként elfogadott munka- és programterv alapján
dolgozunk, az ülésekről jegyzőkönyv készül.
Rendezvényeinket, programjainkat igyekeztünk úgy
szervezni, hogy – képviselő-testületünk, aktivistáink,
a művelődési ház szakköröseinek, intézményeink
dolgozóinak, a stúdiósok önzetlen támogatásának
köszönhetően – a „kétkezi munka bevonásával”
csökkenthetők legyenek a kiadások.
▪ Tagjai vagyunk a Pilisi Szlovákok Egyesülete és
Regionális Kulturális Központjának; valamint a
Duna-Pilis-Gerecse-Vidékfejlesztési Egyesületnek
a kultúra, a hagyományápolás, a gasztronómia és a
turisztika területén.
▪ Részt vettünk a szlovák régiós bálon
▪ Közösen pályáztunk Medvecké, Plavé Vozokany
településsel a Visegrádi Alaphoz
▪ Március 8-án volt a „nagybőgő temetése” a
művelődési házban, melyet az óvodával,
az
iskolával és a művelődési házzal közösen
szerveztünk. Vendégünk volt a Medvecké-ből
érkező „Vozokanka” népdalkör. A délutáni maskarás
felvonuláson 60-70 fiatal vett részt. Az összegyűjtött
„adományokból” képviselőink ízletes vacsorát
készítetek a farsangolóknak, akiknek létszáma estére
120 főre nőtt. Az ATV Hazai turizmus stábja a délutáni
óráktól rögzítette az eseményeket. A táncmulatságot
az éjfél előtt kezdődő „nagybőgőtemetés” zárta.
▪ Képviselő-testületünk tagjai részt vettek a március
15-i megemlékezésen.
▪ A
községi
borversenyen
önkormányzatunk
különdíját Szivek Péter gazdálkodó vehette át.
▪ Április 13-án az Oroszlányi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat kézműves szakkörének tagjai
látogattak hozzánk, s bekapcsolódtak a csuhé-és
kézimunka szakkör munkájába.
▪ A Pávakör virágvasárnap a Passiót magyar,
nagypénteken szlovák nyelven adta elő a templomban.
▪ A virágvasárnapi húsvéti készülődésen a Községi
Klubban közel 70 fő vett részt. Tavaszváró irodalmi
műsorok, pilisi népi gyermekjátékok, tojásfestés,
korbácsfonás, csuhé-nyuszik készítése színesítette a
gyermekek napját. Ezen a napon ért véget a januárban,
az iskolával közösen meghirdetett kulturális
vetélkedő, közel 130 gyermek részvételével.
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▪ Véget ért a községi asztalitenisz bajnokság a Kara
Lajos
Kupa,
amelynek
társrendezője
önkormányzatunk. E játék településünkön több mint
60 éve megszakítás nélkül - hol versenyszerűen, hol
sportszeretetből – az egyik legnépszerűbb sportág.
▪ Május 1-jén a Pávakör részt vett a Bányász
Emlékhelynél tartott majálison.
▪ Rész vettünk a X. Komárom – Esztergom Megyei
Nemzetiségi Gyermekegyüttesek találkozóján és a
Megyei Szlovák Nemzetiségi Óvodai Napon.
▪ Megrendeztük májusban a Mária-zarándoklatot
▪ Gyermeknapon
játékokkal,
sportszerekkel
köszöntöttük az óvodásokat és az iskolásokat
▪ Június 3-án köszöntöttük a pedagógusokat
▪ Június 4-én a Pávakör Plavé Vozokany–ban lépett föl
▪ Pozsonyi egyetemistákat fogadtunk, akik kesztölci
szlovák
hagyományokat,
népszokásokat,
hiedelmeket gyűjtöttek
▪ A június 25-i községi Családi Napnak társrendezője
volt önkormányzatunk
▪ Július 9-én a Községi Klubban a polgármester
úrral közösen fogadtuk az Esztergom-Cambrai
Baráti Társaság küldöttségét. A küldöttség egyik
tagja kesztölci család leszármazottja, sikerült az
unokatestvéreket meglepetésszerűen összehozni. A
Pávakör dalcsokorral köszöntötte a családokat
▪ Júliusban a tatabányai Bányász Képzőművész kör
táborzáró tárlatán énekelt a Pávakör
▪ Önkormányzatunk a megyei szervezésű nyitrai
kiállításra a népviseletbe öltöztetett babát, Gaál
Lajos fotó kiállításra készített fotóit és a kesztölci
képeslapgyűjteményt küldte
▪ A Szent István napi ünnepséget és a Szüreti
Napokat is közösen rendezte a települési és a szlovák
önkormányzat
▪ Augusztus 30-án a Vertigo Színház vendégszerepelt
nálunk
▪ Szeptember 2-án a Pávakör dalcsokorral köszöntötte
 egy kis házi ünnepség keretében a falu bányászait, s
önkormányzatunk koszorút helyezett el az
Esztergomi úton található Bányász Emlékhelynél
▪ Szeptember 3-án Felsőkirályi rendezte a
Polgármesterek Kupája labdarúgó tornát. a kiutazók
biztosítását önkormányzatunk kötötte meg.
▪ Szeptember 3-án érkezett községünkbe vizitációra,
és tartott szentmisét Dr. Erdő Péter. A bíboros
urat a két önkormányzat nevében a szentmise előtt
köszöntöttük.
▪ Szeptember 4-én a szentmise után a Dr. Erdő Péter
megáldotta az átadás előtt álló Egészségházat, ahol a
Pávakör énekelt.
▪ Részt vettünk a Pilisi Falvak Találkozóján
Pilisszentléleken

Szombaton kezdődik a 2011. évi népszámlálás. Ennek
kapcsán szeretnék a mai 24 ÓRA c. lap írásából
idézni, melynek Nagy Mária a Komárom-Esztergom
Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke a
következőket nyilatkozta: „Az 1993-as kisebbségi
törvény valamint a kisebbségi önkormányzatok
’94-es megalakulása biztosítja a nemzetiségek
érdekképviseletét, kultúrájuk, nyelvük védelmét.
Az identitástudat megmaradásához azonban aktív
közösségekre van szükség, …” Úgy gondolom, hogy
ma itt Európa közepén Szent Istváni intelmei is
megszívlelendők:
„Mert
amiként
különb-különb
tájakról
és
tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb
nyelvet és szokást, különb-különb példát …hoznak
magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét
emeli,... Mert az egy nyelvű és egy szokású ország
gyenge és esendő.”
Szeretném még Radovics Istvánné képviselő asszony
gondolatait idézni, amelyek a Kossuth Rádió Vasárnapi
Krónika című műsorában hangzottak el 2007-ben.
Az én hazám
„Az én hazám Kesztölc. Kedves, hangulatos falu,
amelyet a Pilis fehér sziklái sűrű erdei vesznek körül.
Eseményekben gazdag történelmi múltja van, közel
950 éves. A hitelesen megtörtént eseményeket,
legendák egészítik ki, amelyek színessé, érdekessé
teszik a falumat.
Helytörténeti munkám során azt tapasztaltam,
hogy kész kincsestárat jelent a legendák, a helyi
elnevezések, a dűlőnevek és a megtörtént események
összehasonlítása.
A valóságban 1250-ben Özséb esztergomi kanonok
Klastrompusztán megalapította, az első magyar
szerzetesrendet a Szent Kereszt tiszteletére, amelyet
Szent Pál első remete rendjének neveztek el. Közel
200 évig ez a kolostor volt a Pálos rend központja. Ide
látogattak az Árpád-házi királyok is – így történhetett,
hogy II. András feleségének, Gertrudis királynőnek
tragikus halálát, ide helyezte a szájhagyomány. A
tatárjárásra emlékeztet a Tatárszállás dűlőnév, van a
környezetünkben Bence kútja, Simon halála elnevezés
is, amely a szomorú tartalmával a Vidám erdő és
a Tündérvölgy szomszédságában helyezkedik el, jelezve azt, hogy elődeinknél a bánat együtt járt az
örömmel.

KESZTÖLCI HÍRNÖK - V.évfolyam 3.szám - 2011.október
Az én hazám az a hely, ahol minden évben mély
tisztelettel könnyezve éneklik az emberek a bányász
himnuszt, emlékeznek a hozzátartozóikra. A lelkükbe
vésődött, miközben a bánya kenyeret adott, életeket is
rabolt.
Az én hazámban szlovákul beszél az, aki akar, és aki
tud. Tudja, a sportpálya a Plesina, alatt található, nem
csodálkozik azon, hogy a Magosi oldalában lévő dűlő a
Boki. különbséget tud tenni a Pánszké és a Rehtorszké
role között, és tudja azt is, hogy a legjobb szőlő a Pri
Urbánku környékén terem, és a kapusznik akkor jó,
ha sok káposzta van benne, és a formája olyan, mint
a butelár.
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Remek dolog az, hogy őseink átörökítették számunkra
azokat az adottságokat, amelyek lehetővé teszik, hogy
a magyar kultúra mellett a szlovák kultúra részesei is
lehetünk.
Ha távol vagyok és felidézem a „Tá kesztucká vezsa”
című dalt, a dallama hangulata haza vezet, a falu
felett őrködő templomhoz, a kedvesekhez a temetőbe,
a végelláthatatlan szőlősorokhoz, a Pilishez, amely
az állandóságot és a halhatatlanságot jelenti nekünk
kesztölcieknek.”

Kesztölc Községi Önkormányzat Sportkoncepciója (kivonat)
A testnevelés és a sport a magyar, az európai és
az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti
egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi
- fizikai nevelésének, a személyiség fejlődésének
nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív
formálója. A testkultúra színvonala, az egészséges,
sportos életmód a nemzet létének, fejlődésének
egyik pillére, és a nemzet minden tagjának egyéni
érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg és
lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk
meg. A Magyar Köztársaság területén élőknek
joguk van a lehető legmagasabb szintű testi-lelki
egészséghez. Ezt elősegítendő, a rendszeres testmozgás
nélkülözhetetlen, melyet az állampolgárok számára
biztosítani kell. A sportról szóló törvény rögzíti: „Az
állam aktív magatartásával elősegíti az állampolgárok
testedzéshez, sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati
érvényesülését”. Ugyanezen jogszabály települési és
térségi feladatokat is megfogalmaz. Egyik ilyen teendő
a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő
sportkoncepció meghatározása. A koncepció jelen
értelmezésben nézőpontok, meglátások, elgondolások,
ötletek egymással összefüggő rendszere, melyek az
térség testnevelésének és sportjának egészére, illetve
annak egyes részterületeire vonatkoznak.
A koncepció
▪ minden részletében megegyezik a sporttörvény azon
előírásaival, melyek a települési önkormányzatokra
vonatkoznak;
▪ hozzájárul az egyetemes magyar sport fejlesztési
céljainak megvalósításához;
▪ támpontot nyújt a települési önkormányzatok,
testneveléssel és sporttal foglalkozó intézmények,

társadalmi szervezetek, vállalkozások részére –
önállóságuk tiszteletben tartásával – elképzeléseik,
terveik kialakításához, megvalósításához;
▪ feltárja és tudatosítja a sport belső értékeit, és
lehetőséget biztosít a kistérség lakosságának a
megközelíthetőségre, hozzáférésre;
▪ reális és politikamentes annak ellenére, hogy fontos
politikai kérdésnek kell tekinteni többek között a
lakosság egészségét, szabadidejének hasznos eltöltését.
Általános helyzetkép
A fejlett piacgazdaságok sportéletében az 1980-as
esztendők közepétől látványos változások történtek.
A változások alapjául a fejlett országokban a nagy
tömegek számára elért, elérhető magas életkor, az
érzékelhetően kibővült szabadidő, s az így adódó
életlehetőségek egészséges, tartalmas megélésének
igénye, általában az egészség megnövekedett értéke
szolgált, de közrejátszott a szabadidős szolgáltatások
iránt kialakult fizetőképes kereslet és a médiákban
gazdagon bemutatott versenysport és sportmozgalom.
A változások lényege, hogy a sporthoz kapcsolódó
tevékenységek alapvetően piaci tranzakcióvá váltak,
a sport üzletté lett, kapitalizálódott. A sport két nagy
szférája, az amatőr (szabadidősport) és a hivatásos
sportmozgalom (élsport, versenysport) egymástól
elkülönülve szerveződtek részpiaccá. A hivatásos
sportban a csere tárgya a (sportoló számára) a
magas szintű megélhetés, vagy (a néző számára) a
sporttevékenység élvezete, szórakozás, az amatőr
sportmozgalomban a fizetési hajlandóság alapja az
egészségmegőrzés, a mozgáslehetőség, s a divatos
eszközök, felszerelések, szolgáltatások használata.
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A változások eredménye, hogy a nemzetgazdaságokban
a gazdasági jelentőségét tekintve fontossá vált a sport,
a társadalom jövedelemszerkezetben vagy csak egy-egy
sportegyesület gazdálkodásában mérhetően jelentkezett
a fizető nézők belépődíja, a versenyek közvetítésének
jogdíja, a vállalatoktól, gazdálkodóktól származó
reklám- és szponzorbevétel, vagy a jelentősebb hazai
- nemzetköz sporteseményt megelőző építő, beruházó
tevékenység… Az állami támogatásra már nem
lehetett alapozni egy változatlan súlyú és összetételű
sportágazatot, és végül a lakosság fizetőképes kereslete
és a szabadidős szokásai is lényegesen módosultak.

▪ a régi, automatizálódott pályák felszámolása, kiiktatódása akarva-akaratlanul külső és belső szabályzók
működésének eredményeképpen folytatódik;
▪ új mechanizmusok kialakítása, bejáratása rendkívül
idő, energia- és munkaigényes, problémáktól terhes,
de az egyedüli járható utat jelentő megoldás.

Az
1989-ben
elkezdődött
rendszerváltozás
következtében megváltozott a sportot körülvevő
társadalmi, gazdasági környezet, melynek következményei azóta is érzékelhetőek.

▪ A magyar sport versenysport központú – élsport –
olimpia centrikus. A nemzetközi rivalizáció óriási.
Meddig vállalható a küzdelem a világ élvonalában
való maradásért, és megéri-e? Az ellenfél
központosított kiválasztási és felkészülési módszereket alkalmaz, a tudomány és technika legkorszerűbb
vívmányait használja, ha kell, megveszi a legkiválóbb
külföldi szakembereket is.
▪ A gazdaságilag fejlett országokban a sport üzlet,
profitot termelő reklámhordozó, a szórakoztató ipar
egyik húzó ágazata.

▪ csökkent az állami sportirányítás szerepe,
▪ beszűkültek a sport állami finanszírozásának
csatornái;
▪ a sportegyesületek számára a költségvetést biztosító
pénzforrások elapadtak – a szocialista nagyvállalatok,
mezőgazdasági termelőszövetkezetek tönkrementek
vagy átalakultak, a miniszteriális szervezetek (HM,
BM, FM) és önkormányzatok támogatási lehetőségei
korlátozódtak;
▪ csökkent a sport kivételezett szerepe, a törvények a
sportot is beépítették az általános szabályozásba;
▪ a gazdasági visszaesésben a lakosság nagy részének
jövedelme stagnált, illetve csökkent – ezzel párhuzamosan kisebbedett a fizetőképes kereslet a
sportolásra, sportszórakozásra, rövidült vagy eltűnt
sokak életéből a sportolásra fordítható szabadidő.
A leírtak és még számtalan egyéb tényező
eredményeképpen kialakult helyzetben a testnevelés és
sport a forráshiány és ebből adódóan a feltételrendszer
elégtelensége miatt komoly nehézségekkel küzdött és
küzd mindmáig. A rendszerváltozást követő időszak
kormányai nem hagyták magára a válság jeleit mutató
sportot, de az átalakulási folyamatban tevékenységükkel
nem is segítették kellő mértékben. Ezt elsősorban a
sport alappillérei, az egyesületek és a sportági műhelyek
(szakosztályok) sínylették meg. Az ellehetetlenülés
válaszreakciói a megszűnés, illetve az eladósodás
megszokott jelenségekké váltak. Ugyanakkor az állam
szerepvállalásának csökkenéséhez alkalmazkodva
ellentétes előjelű dolgok is történtek. Erősödni kezdtek
a sport demokratikus társadalmi szerveződései,
megjelentek a sportvállalkozások. Egymást követően
alakultak a sportági (club, egy szakosztályos
egyesület) önkormányzati alapon működő életképes
sportszervezetek tudomásul véve azt, hogy

A sport világának átalakulása tehát napjainkban is
zajlik. Tudatos intézkedések előkészítésében, döntések
meghozatalában hiba lenne figyelmen kívül hagyni
néhány objektivitást, melyek alapján önkéntelenül
kérdések fogalmazódnak meg.

A minta adott.
A piaci szféra kialakulása Magyarországon is
megkezdődött e területen is. Milyen gazdasági eszközök
alkalmazása siettethetné ezt a folyamatot?
Szerte a világban erősödő tendencia az egészségorientáció. Fokozott hangsúlyt kap a jó egészségi
állapot megőrzése, a fizikai fittség iránti igény
kibontakozódása. Magyarországon is fejlődik az
egészségtudat, lassan kialakul az igény a rendszeres
testedzés, mozgásgazdag életmód iránt.
Nevelési-oktatási intézmények
testnevelése és sportja
Kesztölc
községben Intézményfenntartó társulás
tagintézményeként 1 óvoda, és 1 alapfokú, képzést
folytató oktatási intézmény működik.
A tanuló-hallgató létszám megközelítően:
100 fő
▪ óvoda:		
▪ általános iskola: 130 fő
Kesztölc község lakosságának hozzávetőlegesen 10
%-a rendelkezik tanulói jogviszonnyal. Ez a korosztály
képezi alanyi oldalról a diáksport, verseny- és
szabadidős sport személyi feltételét.
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Az oktatási intézmények fenntartóinak feladata a
közoktatásban résztvevők szellemi és fizikai terhelési
arányának optimalizálása és ehhez a személyi,
tárgyi és anyagi feltételek biztosítása. A tanulók az
iskolai testnevelési órák keretében tesznek szert
mozgáskultúrára,
ismerkednek
meg
különféle
testgyakorlati
és
sportágak
mozgásanyagával,
szabályaival,
fejlesztik
fizikai
képességeiket
hozzájárulva ezzel a szocializációjukhoz, jellembeli
fejlődésükhöz. Az iskolai testnevelés tehát meghatározó
jelentőséggel bír ezen életkori szakaszban és ezt
követően is.
Kesztölc község iskolájában a szaktanári ellátottság
közel 100 %-os. A tantervi anyagfeldolgozásához
szükséges szaktudással a testnevelők rendelkeznek.
Egyre bővül azon szakemberek száma, akik egyegy sportághoz kötődve a technikai-taktikai
képzés, képességfejlesztés mai modern elméletével
tisztában vannak, edzői munka ellátására alkalmas
készségekkel rendelkeznek. A testnevelő tanár-edzők
(szakosztályoknál tevékenykedő) létszáma azonban a
kistérségbeni helyzetnek megfelelően nálunk is elég
kevés. A tárgyi feltételek általában megfelelőek, ám
a kisebb településekhez hasonlóan lemaradásunk e
tekintetben számottevő. Az óvodai, iskolai szertárak
feltöltése megfelelő sportszerekkel, segédeszközökkel
folyamatos, de nem kielégítő ütemű. Ennek oka
többek között a sportszerek gyors amortizációja
és viszonylag magas fogyasztói ára. A testnevelési
és sportfoglalkozások száma csökkenő tendenciát
mutat. Az iskolák pedagógiai programjaiba foglalt
heti óraszámok különbözőek intézményenként a
használatban levő tanterv típusától függően.
Elérni kívánt célok
A kötelező tanórai testnevelési órák számának lehetőség
szerinti emelése és ehhez a feltételrendszer biztosítása.
Kiemelt feladatok az iskola
testnevelésben és sportban
▪ A fenntartók testnevelő tanárok felvételénél,
alkalmazásánál legyenek figyelemmel az oktatási
intézménnyel kapcsolatos igényekre a település
sportéletét illetően.
▪ Tanári továbbképzéseken, szakmai napokon sportági
és legújabb edzéselméleti ismeretek is kerüljenek a
témák közé.
▪ Ösztönözzék a testnevelő tanárokat sportoktatói,
edzői, szakedzői képesítés megszerzésére.
▪ Testnevelés óraszám emelési törekvések támogatása.
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▪ Testnevelő tanár-edzők erkölcsi, anyagi elismerése.
▪ A tárgyi feltételek folyamatos, a kor követelményeinek
megfelelő fejlesztése.
Diáksport
A diáksport alapfeladata a közoktatásban tanulók
sportfoglalkoztatási és versenyzési rendszerének
kialakítása, működtetése.
A teendőket, a szervezéssel és irányítással járó munkát
a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács és a
város-városkörnyéki diáksport bizottságok (DSB-k)
végzik. Velük napi kapcsolatban áll a KomáromEsztergom Megyei Diáksport Tanács, valamint a
területileg illetékes DSB-k szakmai segítséget nyújtva.
A megyei diáksport szervezet adott oktatási évhez
kapcsolódóan 10-15 sportágban felmenő rendszerű városvároskörnyéki, megyei, országos elődöntő, országos
döntő versenyt bonyolít le. E versenyrendszerben
kb. 1.000 dorogi kistérségi diáksportoló – ezen belül
több tíz kesztölci diák - vesz részt évente. Az iskolai
testnevelési órákon, az iskolai sportkörökben, a
diáksport és társadalmi sportegyesületekben felkészített
fiatalok eredményesség tekintetében a legrangosabb
megmérettetéseken is méltóan képviselik a kistérséget
és benne Kesztölc települést.
A sporttörvény kiemelt figyelmet szentel a gyermekés ifjúsági sportnak. Egyértelműsíti, hogy a diáksport
tevékenység fejlesztése, színvonalának emelése
prioritást kell, hogy élvezzen. A helyi önkormányzatok
kötelező feladataként rögzíti az önkormányzati
iskolai sporttevékenység feltételeinek biztosítását.
Ezen túlmenően a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat számára kötelező feladatként állapítja
meg a diákolimpiai versenyrendszer kialakítását,
működtetését, a diáksportról való gondoskodást
Kesztölc község önként vállalt feladatként jelöli
meg a sport, ezen belül a gyermek- és ifjúsági sport
egyéb jellegű segítését. Ennek tanúbizonyságaként
az Intézményfenntartó Társulás felvette az alapító
okiratába a sporttal kapcsolatos teendők elvégzését.
Elérni kívánt célok
Kesztölc. Községben élő tanulóifjúság egészséges
életmódra nevelésének elősegítése érdekében a
rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a
rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a
versenysport utánpótlás bázisának szélesítése.
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Kiemelt feladatok a diáksport területén
▪ Törekedni kell a diákolimpiai versenyrendszer
versenyeinek magasabb színvonalon történő megrendezésére, melyben a kistérségnek, s ezen belül
Kesztölc Községnek tevékenyen részt kell vennie.
▪ A kistérség diáksportja alakításában résztvevő
szervezetek tevékenységének a korábbiakhoz hasonló,
magas szintű összehangolása a megyei szervezetekkel.
▪ Munkakapcsolat jellegű kontaktus kialakítása
oktatási intézmények testnevelő tanárai és a társadalmi sportegyesületek edzői között az utánpótlás
nevelés komplex feladatának megoldása végett.
▪ A diákolimpiai versenyrendszer mellett olyan
sportágak, mozgásformák programba állítása,
melyekre érzékelhető igény van és a kis tanulólétszámú iskolák számára is nyújtanak versenyzési
lehetőséget.
Szabadidősport
A szabadidősport fogalma azonos az egészségmegőrzés,
egészségvédelem, az egészséges, mozgásgazdag életmód
kialakítása céljából végzett sporttevékenységgel, mely
az aktív pihenést, felfrissülést, felüdülést, örömélményt
jelent az egyén számára. A lakosság egészségi
állapotának fokozatos romlása, korábban az idősebb
korosztályra jellemző megbetegedések fiatalkori
megjelenése riasztó jelzésként szolgál a társadalom
valamennyi tagjának. A központi források jelentős
csökkenése leginkább a lakossági szabadidősport
területén éreztette kedvezőtlen hatását. Ennek
ellensúlyozására számos önszerveződés és vállalkozás
jött létre a közelmúltban.
A Dorogi Kistérségben számos olyan rendezvény kerül
megrendezésre, ahol a hétköznapokon nem sportoló
lakosság is megtalálja a számára legelfogadhatóbb
mozgásformát. A szabadidős sporttevékenységek főként
városi szerveződésű szabadidősport események, de a
község életében is jelentős, egyéni vagy önszerveződő
közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által
biztosított szabadidősport tevékenysége, illetve
gyógyászati célú tevékenység. A vállalkozói
tevékenység következtében számos helyi közösség
jött létre és új divatsportágak jelentek meg: aerobic,
testépítés, stb. Az alacsony jövedelmi viszonyok miatt
viszonylag mérsékelt a kereslet ezek iránt, inkább
rétegigényeket elégítenek ki.
Külön kategóriát képvisel a turisztika, mely egyre
szervezettebb és népszerűbb, a gyalog, kerékpártúrák
sok fiatalt mozgósítanak a kistérségben.

Jelentősen megnőtt községünkben azoknak a fiataloknak
a létszáma, akik teljesítménytúrázással foglalkoznak.
Rendelkeznek a Magyar Természetbarát Szövetség
(arany , ezüst vagy bronz) minősítő fokozatával.
Rendkívül népszerű községünkben az asztalitenisz. A
múltban szakosztályként működött, jelentős sikereket
értek el játékosaink ezen a területen. Napjainkban a
művelődési ház biztosítja a helyet és rendezi a helyi
bajnokságokat.
Ezen kívül kispályás labdarúgó versenyek, kosárlabda,
kézilabda tornák, futóversenyek, atlétikai és ügyességi
versenyek alkotják többségében a szabadidő hasznos
eltöltését, mely rendezvényeket a Dorogi Kistérség
településeinek önkormányzatai kiemelten támogatják,
elősegítve ezzel az egészséges életre való nevelést.
Kesztölc község életében gyakoriak az egész falut
megmozgató tömegsport rendezvények, amelyek
helyszíne a sportpálya és az öltöző. A községi és a
kisebbségi önkormányzat hagyományosan megrendezi
minden évben a családi napot. Több száz embert sikerül
mozgósítani erre a rendezvényre, melynek alapja a
sport. Szülők és gyermekeik vesznek részt különböző
mozgásos sportjátékokban. Kiemelkedő eseménynek
számít a Polgármesterek Kupája melynek keretén belül
a külföldi baráti kapcsolatok futballcsapatai vetélkednek
az első helyezésért. A három napig tartó falunapok
egyik napja szintén a sport jegyében zajlik. A reggeli
futást követi a kerékpárverseny, majd következnek a
játékos sorversenyek, végül a különböző korosztályok
futballmeccseivel fejeződik be a nap.
A sporttörvény a települési önkormányzatok kötelező
feladatául írja elő a helyi sporttevékenység támogatását,
amelyet a tulajdonukban álló sportlétesítmények
fenntartásával, működtetésével oldhatnak meg.
Támogatható még a helyi sporttevékenység a
sportlétesítmények fejlesztésével, új sportlétesítmények
építésével, a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,
a gyermek- és ifjúsági sport, nők és családok sportjának,
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a
fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel
zajló sportrendezvények lebonyolításának segítésével.
Elérni kívánt célok
A lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítani a
rendszeres, könnyen elérhető sportolás lehetőségét és
az ehhez szükséges létesítményeket.
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Kiemelt feladatok a szabadidősportban
▪ Mindenki számára biztosítani kell, hogy a testnevelésés sport adjon lehetőséget a szabadidő célszerű,
hasznos eltöltéséhez.
▪ Az igényekhez kell alakítani az alkalomszerű és
rendszeres sportolási feltételek megteremtését.
▪ Olyan programokat kell ajánlani, ahol a több
generációs családok, fiatalok, nők azonos feltételek
mellett sportolhatnak, regenerálódhatnak.
▪ Nagyobb hatékonysággal kell koordinálni az
önszerveződő civil szervezetek sporttevékenységét,
részt kell venni a kistérségi sportszervezői hálózatban.
▪ A kistérség természeti adottságait figyelembe véve
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a Kesztölc
községen egyre gyakrabban áthaladó, gyalogos-,
kerékpáros-, és lovas turizmusra.
▪ Az önkormányzatok biztosítsanak lehetőséget arra,
hogy a létesítmények és felszerelések bérleti díja, ha
nem is ingyenes, de minden polgár számára elérhető
legyen.
Fogyatékkal élők sportja
A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú,
egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal,
lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán, vagy
egyáltalán nem képesek élni. Esélyegyenlőségük
megalapozására, hátrányaik enyhítésére, a társadalom
szemléletmódjának átalakítására elérkezett az idő. A
Dorogi Kistérségben önálló, fogyatékosokat oktatónevelő iskola nem működik. A Dorogi Kistérség ilyen
jellegű igényeit a szomszédos, Esztergomi Kistérség
elégíti ki. Ott, közel 300 tanulót foglalkoztatnak. A
testnevelés órákon vesznek részt a tanulók, emellett
pedig sportszakkör biztosítja a rendszeres sportolást.
A testnevelés órák megtartásának tárgyi feltételei
biztosítottak. 9x7m-es tornaszobával rendelkezik
az intézmény, ahol kosárpalánk, kisméretű fakapuk,
tornapadok, svédszekrény, szivacsok, bordásfalak,
pingpongasztal állnak rendelkezésre. Mindkét
kistérségre igaz, hogy a fogyatékosok számára
szervezett sportesemények száma igen alacsony, szinte
alkalomszerű. Ennek oka, hogy a vak és gyengén látó,
a szervátültetett, a mozgássérült, a siket és nagyot halló
gyermekek számára nincs önálló intézmény, legtöbb
gyermek integráltan tanul.
A kistérségben több civil szervezet foglalkozik a
fogyatékkal élők szabadidejének hasznos eltöltésével.
Ezen civil szerveződések sportcsoportjai különböző
helyi, megyei, regionális, országos versenyeken,
vetélkedőkön vesznek részt.
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Fogyatékos szervezeteink élnek a lehetőségekkel és
eredményesen vesznek részt a minisztérium által kiírt
különböző pályázatokon.
Kesztölc község oktatási, nevelési intézményeiben
szakképzett gyógytestnevelő foglalkozik a fogyatékos
gyermekekkel, akik így integráltan tanulhatnak, de
sajátos feltételeiknek megfelelően sportolhatnak is.
Elérni kívánt célok:
A Dorogi Kistérségben, ezen belül Kesztölc községben
élő szellemileg vagy testileg sérült emberek részére
tegyük lehetővé a társadalomba történő teljes körű
beilleszkedést, önálló életvitelük gyakorlását. Legyen
lehetőségük kiteljesíteni, összemérni felkészültségüket,
képességeiket.
Kiemelt feladatok a fogyatékkal élők sportjában
▪ A fogyatékosok diáksportja keretein belül biztosítani
kell a diákolimpiai versenyrendszeren kívüli
lehetőségek rendszeres igénybevételét.
▪ Diáksport egyesületek alakítása a pályázati
feltételeknek való megfelelés céljából.
▪ A szabadidősport keretein belül minden korosztály
részére lehetőséget kell teremteni a fogyatékosságnak
megfelelő, azzal összeegyeztethető sporttevékenység
végzésére.
▪ Ösztönözni kell a települési önkormányzatokat, hogy
sportcélú létesítményeiket akadály mentesítsék.
Versenysport
A versenyszerű sportoló az a természetes személy, aki
amatőr, vagy hivatásos sportolóként szakszövetség által
kiírt, engedélyezett, vagy szervezett versenyeken vesz
részt. A versenyszerű sportolói jogállás két kategóriából
áll: amatőr és hivatásos sportoló. Az amatőr sportoló
vagy sportegyesület tagja, vagy sportvállalkozásban
sportszerződés alapján végez tevékenységet. A
hivatásos sportoló sportszervezettel áll jogviszonyban,
jövedelemszerzési
céllal,
foglalkozásszerűen
folytat sporttevékenységet. Kesztölc Községben
a Labdarúgássportág képviseli a versenysportot.
Rendelkezik megyei sportági szakszövetséggel. A
versenyrendszereket a megyei szövetségek működtetik.
A községben működő egyesületek, szakosztályok
száma az elmúlt 10 évben jelentősen nem változott.
Önkormányzatunk rendszeres anyagi támogatásban
részesíti a szomszéd településen működő nemzetközi
hírű judo szakosztályt,mivel községünk fiataljai
jelentős számban vesznek részt a munkájában, és érnek
el kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereket.
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A rendszerváltozás előtt az ún. több-szakosztályos
egyesületek domináltak, az elmúlt évtizedben jellemző
lett községünkben is az 1 sportágra szakosodás,
mely végül meg is állt a futball szakosztály
működtetésében. A versenysportnak keretet adó
sportszervezetek működési kiadásainak fedezéséhez
a önkormányzatunk jelentős mértékben járul hozzá,
alapvető megoldásnak minősül a közüzemi költségek
fedezése. Költségvetésüket pályázati bevételekkel,
alapítványi támogatással, nevezési díjak, stb. egészítik
ki. A község versenysportjának kiemelkedő területe
Kesztölc SE a futball szakosztállyal. Az alapító tagok
és az egyesület szakmai munkájának köszönhetően a
felnőtt a serdülő és az utánpótlás csapatok évről évre
jobban szerepeltek a bajnokságban. Utánpótlás nevelő
munkáknak köszönhetően kölyök, és ifi csapatok is
jelentős helyezést értek el.
A 2010-2011 idényben a felnőtt csapat egy kategóriával
feljebb került a megyei bajnokságban. Az utánpótlás
csapatok közül a Bozsik programban szereplő U-13
korosztálynak első helyezést is sikerült nyernie.
Összességében véve a Dorogi Kistérségen belül
Kesztölc község versenysportjának helyzete – a
település adottságaihoz mérten- kielégítő, ám a
fejlődéshez szükséges anyagi háttér bizonytalan. A
minisztériumi pályázatokból befolyt összeg nagyban
elősegítené a sportágak töretlen fejlődését.

▪ Eredményesség fokozása, exponált sportágakban
felzárkózás a hazai, illetve nemzetközi élmezőnyhöz.
▪ A lakosság látványsporttal kapcsolatos igényének
kielégítése.
Kiemelt feladatok a versenysportban
▪ A sportági szakszövetségek működőképességének
biztosítása.
▪ A legeredményesebb községi sportegyesületek,
szakosztályok, sportolók és edzők alkalmi és
rendszeres anyagi- erkölcsi elismerése, (olimpiai
felkészülési ösztöndíj, eredményességi támogatás,
elismerés, kitüntetés, stb.)
▪ A kistérségben megrendezésre kerülő kiemelt,
országos,
nemzetközi
szintű,
tradicionális,
idegenforgalmi vonzattal és bevétellel is rendelkező
sportrendezvények támogatása, és ezen való
rendszeres részvétel.
▪ A helyi médiák objektív információkkal történő
rendszeres ellátása.
▪ A települési önkormányzattal egyeztetve, a
kiemelkedő eredményességet mutató sportágak
szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.
▪ A szomszédos önkormányzatokkal karöltve az
országos, kistérségi sportági programok kiemelt
kezelése.
▪ Edzők képzésének, továbbképzésének, tapasztalatcseréjének kiemelten kezelése.

Elérni kívánt célok
▪ A funkcionáló sportszervezetek működőképességének
megőrzése.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A

közelgő téli időjárás (havazás, ónos eső és a

lefagyás) miatt fennáll a csúszásveszély a járdákon.
Kérem Önöket, törvényi kötelezettségüknek eleget
téve gondoskodjanak az ingatlanuk előtti járda
takarításáról és síkosság mentesítéséről.
Gaál Lajos
polgármester
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Gyermekorvos rendelési ideje

Orvosi ügyelet (Dorog)

Dr. Kéninger Anna
(Kesztölc, Egészségház)
Mobil: (+36) 30/9977-499
Rendelő: (+36) 33/555-586

Telefon: (+36) 33/441-008

Hétfő		
Kedd		
Szerda
Csütörtök
Péntek

12.00 - 14.00
09.00 - 11.00
14.00 - 16.00
11.00 - 13.00
12.00 - 14.00

Felnőtt rendelés
Dr. Bús János
(Kesztölc, Egészségház)
Mobil: (+36) 70/219-7473
Rendelő: (+36) 33/555-585
Hétfő		
Kedd		
Szerda
Csütörtök
Péntek

07.30 - 12.00
13.00 - 17.00
07.30 - 12.00
13.00 - 17.00
07.30 - 12.00

Dr. Hegedűs Gyula
(Dorog, Bányász körönd 30.sz)
Mobil: +36 30/911-8323
Rendelő:(+36) 33/431-971
Hétfő		
Kedd		
Szerda
Csütörtök
Péntek

07.30 - 11.00
12.00 - 16.00
07.30 - 11.00
12.00 - 16.00
07.30 - 11.00
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hétfő-csütörtök 16.00 - másnap 8.00-ig
péntek
15.00 - hétfő 8.00-ig
Gyógyszertár
(Kesztölc, Egészségház)
Telefon: (+36) 33/555-584
Hétfő		
Kedd		
Szerda
Csütörtök
Péntek

09.00 - 14.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
11.00 - 16.00
09.00 - 14.00

Tanácsadások
Salánkiné Radovics Mónika Ildikó
(Kesztölc, Egészségház)
Mobil:(+36) 30/6322-960		
Telefon: (+36) 33/555-586
Várandós tanácsadás: 				
hétfő		
08.00 - 10.00
Védőnői csecsemő-tanácsadás:		
csütörtök 08.00 - 10.00
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás orvossal:
csütörtök 10.00 - 11.00

Mester Vince

Mester Róbert & Kovács Erzsébet

Varga Kornélia

Varga Krisztián & Kara Rozália Eszter

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!

Kiss Dominik

Kiss Attila & Rózsa Enikö

Kosznovszki Fanni

Kosznovszki Gábor & Maksay Erika

Kubovics Áron

Kubovics János & Varga Regina

Kara Bence

Kara Ferenc & Nebehaj Katalin

