KESZTÖLCI HÍRNÖK
Kesztölc Község Önkormányzatának és Szlovák Önkormányzatának lapja

V.évfolyam 4.szám
2011.december

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket,
egészségben, szerencsében gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!
ı sviatky a vel'a úspechov v novom roku vám praje!
Príjemné vianocné
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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Az Iskola u. 86-88.sz előtti partfal helyreállítása
megtörtént.   Az ÉGÁZ és a Vízmű is elvégezte
a szükséges munkálatokat. Az útburkolat
helyreállítását  tavasszal  végeztetjük el.
▪ A Halottak napját és a Mindenszenteket magába
foglaló hétvégén rendbontás nem történt. A
polgárőrség a fent említett hétvégén folyamatos
szolgálatot teljesített a temetőben.
▪ A készülő önkormányzati törvény és az új, tárgyalás
előtt álló köznevelési törvénnyel kapcsolatos
rendezvényen vettem részt Balatonfüreden, ahol az
illetékes miniszterek, államtitkárok tájékoztatták a
polgármestereket.
▪ Átadtuk a gyerekeknek községünk első közterületi
játszóterét. Sajnos az idősebb korosztály is
előszeretettel használja a 3-10 éves korosztály
számára épített játékokat. A Polgárőrség és a
környék lakóinak segítségét kértem a játszótér
állagmegóvásában.
▪ Az elmúlt év csapadékos időjárásának köszönhetően,
több, évtizedek óta nem működő forrás aktivizálódott.
Ennek következtében a községet elkerülő szőlészeti
úton („Hungaroringen”) állandó vízátfolyás alakult
ki. Ezt a vízátfolyást ciszterna építésével és az út alatt
elhelyezett cső bekötésével levezettük az útról. Így a
fagyok beálltával is biztonságosan lehet közlekedni  
ezen a szakaszon is.
▪ Lakossági kérésre 2 új közvilágítási lámpatestet
helyeztünk el az Ady E. utcában és a Cseresznyéshát
út felhajtójánál.
▪ Az átadás előtt álló, megújult Művelődési Házban
az eszközök felszerelése és beüzemelése folyik. A
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat jelentős részt
vállalt a berendezésben.  
-  szekrény a foglalkoztatóba – 302.500 Ft
-  lambéria 218.100 Ft
-  lambériához kellékek 13.580 Ft
-  festék 23.180 Ft
-  karnisok (9 db szett) 48.260 Ft
-  szekrény a népviseletnek 43.900 Ft
-  1 kanapé (a két régi helyett) 75.000 Ft
-  vezeték a mikrofonoknak 45.000 Ft
-  Adventi dekorációs világítás 15.950 Ft
-  Összesen 785.470 Ft + sötétítő függöny a
   foglalkoztatóba, a könyvtárba, irodába és
   az e-Magyarország helyiségére.

▪ Képviselőinknek köszönet a társadalmi munkáért:
- adventi udvar dekorálása, előkészítése az adventi
vasárnapokra; - lambéria lakkozása; - a CBA bejárat
átalakítása miatt áthelyezték a községi karácsonyfa
tartóját a parkolóban. Asztalosainknak köszönet
a társadalmi munkában végzett lambériázásért,
fogasok felszereléséért.
▪ A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
a beérkezett pályázók közül, Dorog és Térsége
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
intézményvezetőjének Tóth Jánosné pályázatát
támogatta, így ő lett az intézmény vezetője.
▪ Oktatási Társulás ülésén
- PÁIÓBK iskoláinak tantárgy felosztását ,
- Pilisi Közoktatási Társulás 2011. I-III. negyedéves
   beszámolóját,          
- 2011. évi költségvetés módosítását
- Közbeszereztetési szerződést
- Belső ellenőr 2012. évi ellenőrzési ütemtervét
      tárgyalta és fogadta el a társulás tagsága.
▪ Közmeghallgatáson
tájékoztattuk
a
község
lakosságát önkormányzatunk működéséről.
▪ Rendben lezajlott a hagyományos Kelemennapi búcsú. A vidámparkos vállalkozó és az
önkormányzat között   kialakult jó munkakapcsolat
eredményeképpen a vállalkozó 2 – 2 óra ingyenes
szórakozást biztosított óvodásainknak pénteken,
iskolásainknak szombaton.
▪ Megkezdődtek a tárgyalások a rendezési
terv módosításával kapcsolatban. Mivel a
Környezetvédelmi Zrt-nek rekultivációs kötelezettsége van, így korábbi működési területén be
kell fejeznie a rekultivációt. Ennek első lépése a
Rendezési terv vonatkozó részének módosítása.
▪ Részt vettem a megyei szlovák önkormányzat
adventi estjén Sárisápon.
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Előterjesztés Kesztölc község Önkormányzatának 2011. III. negyedévi pénzügyi beszámolójáról
Az
előterjesztéshez
mellékelt
táblázatok
az
önkormányzat tényleges bevételeit és kiadásait
részletezik 2011. szeptember 30-ig. A kiadási és bevételi
előirányzatok rendezése, a költségvetés módosítása a IV.
negyedévben fog megtörténni.
Adóbevételeink közül a gépjárműadón mutatkozik
elmaradás, viszont iparűzési adóból több folyt be a
tervezettnél, a többi adónem esetében a várakozásoknak
megfelelő bevételt könyvelhettünk el.
A központi költségvetésből több mint 3 millió forintot
kaptunk az előző év elszámolásakor érvényesített
pótigényünk alapján. Az összeget beruházások
finanszírozására állítottuk be a költségvetésünkben.
A beruházások önrészére fordítottuk azt a 10 MFt
településfejlesztési hozzájárulást is, mely bevétellel az
eredeti költségvetésünk nem számolt.
Ingatlan értékesítésből szeptemberig 100.000 forint
folyt be, de az utolsó negyedévben 6 MFt bevétel
várható, mely szintén beruházási kiadásokra nyújt majd
fedezetet.
Sajnos a pályázati pénzek lehívása hosszabb átfutási időt
igényel, valamint támogatási kérelem csak a számlák
kifizetése után nyújtható be, így kénytelenek voltunk
támogatás megelőlegezési hitelt felvenni a Művelődési
Ház, Egészségház projektekre. A játszótér hitelkérelme
folyamatban van.
A központi költségvetésből és a TB alapból a jogszabályi
ütemezésnek megfelelően havonta folyósítják a
támogatást és az önkormányzatot megillető személyi
jövedelemadót.
A közfoglalkoztatásra és a jövedelempótló támogatásokra
havonta igényeljük a támogatást a tényleges kifizetések
után.
A Szlovák Önkormányzat 1.879 ezer forint feladat alapú
támogatást nyert a működés általános támogatása mellé,
így az idén több mint 2 millió forintból gazdálkodhatnak.
Személyi jellegű kiadásaink és járulékaik teljesítésének
alakulása az időszaknak megfelelően történt, dologi
kiadásainknál az utak üzemeltetése és a köztemető
fenntartása szakfeladaton kiadási többlet mutatkozik,
mert előre nem látható feladatokat kellet megoldanunk.
A kiadás rendezésére előirányzat átcsoportosítás
szükséges.
Megtakarítás

mutatkozik

viszont

az

átadott

pénzeszközöknél, mert a tervezettnél kevesebb
hozzájárulást kell fizetnünk a Pilisi Közoktatási
Társulásnak és a Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulásnak. Ennek oka, hogy pótlólagos állami
támogatásban részesültek intézményeink. Az idei
tényleges feladatmutatók alapján lehetőség volt júliusban
pótigényt benyújtani a társulásoknak, illetve a 2010. év
után is részesültek még támogatásban.
A harmadik negyedévre beruházásaink nagy része
megvalósult, az Egészségházban októbertől már
megkezdődött az orvosi rendelés, védőnői tanácsadás,
a gyógyszertár is átköltözött. A fogorvosi rendelő
várhatóan decemberben fog megnyílni. A kifizetett
számlákat benyújtottuk a VÁTI felé, várjuk kérelmünk
kedvező elbírálását.
A Művelődési Ház műszaki átvétele is megtörtént, az
ünnepélyes megnyitásra december 16-án kerül sor. A
pályázatban elszámolható kiadások számláit sikerült
kifizetnünk, így a támogatási kérelmet a teljes lehívható
összegről októberben benyújtottuk a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
A 2010. évi vis maior károkat helyreállítottuk a Dózsa
György utcában, az Esztergomi utca 14. szám mögött és
a Klastrom utcában. A beruházásokhoz kapcsolódó vis
maior támogatásokat lehívtuk és elszámoltuk. A Magyar
Államkincstár az elszámolásunkat elfogadta.
A 2010. évi vis maior károk helyreállítása az Iskola
utcában is sor került, hátra van még az Iskola utca 86-88
számok előtt ez évben keletkezett károk helyreállítása,
mely át fog húzódni 2012. évre.
Az Iskola utca 2010. évi támogatás elszámolására
hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be a Magyar
Államkincstárhoz, mert lévén ugyanazon a szakaszon
omlott tovább a partfal, ezért műszaki okok miatt a
befejezés (aszfalt helyreállítása) csak a 2011. évi kár
helyreállítása után lehetséges.
Hosszabbítást kértünk az Ady Endre utca
partfalomlásra is. Itt tulajdonos váltás miatt nem
sikerült még megegyeznünk a helyreállítandó terület
megközelítéséről.
A községben működő, vagy a községhez valamilyen
módon kötődő non-profit egyesületek részére a 2011.
évre tervezett támogatásokat kifizettük.
A szociális segély, lakásfenntartási támogatás,
ápolási díj, közfoglalkoztatás kiadásokra a fedezet
bevételi oldalon rendelkezésre áll, az előirányzatokat
decemberben rendezzük.
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Kiadások és bevételek összesített 2011. III. negyedévi előirányzata és teljesítése

3 223
576
38 153
6 700
2 640

2011.évi
tényleges
teljesítés
32 730
8 322
20 463
4 095
0
2 122
576
25 242
5 233
2 400

109
4 469
650
1 987
151 667

109
10 329
650
2 463
158 565

0
82
11 096
488
0
112 849

75,23%
107,43%
75,08%
0,00%
71,17%

221 086

Felújítás ÁFÁ-val
Beruházás ÁFÁ-val
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási kiadások

113 159
400
113 559

69 629
109 177
400
179 206

55 818
93 822
400
150 040

80,16%
85,94%
100,00%
83,72%

32 910
24 721
1 000
58 631

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( I.)

265 226

337 771

262 889

77,83%

279 717

10 575

10 575

0,00%

76,05%

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terh. járulékok
Dologi kiadások
Dologi kiadások ÁFA
Különféle költésvetési bef. köt.
Egyéb folyó kiadások
Kamatkiadások
Támogatásé.m.k.intézményi társ.
Támogatásé.m.k.többc.kist.társ.
Műk.célú pe.átad.non-prof.szervnek
Műk.c.pe.átadás egyházaknak
Műk.célú pe.átad. háztartásoknak
Műk.célú pe.átad. vállalkozásnak
Szociálpolitikai juttatások
Ellátottak pénzbeli j.
Pénzforg. nélküli kiad.(tartalék)
Működési kiadások

Hiteltörlesztés
Átfutó kiadások állományváltoz.(aktív)
Finanszírozás kiadásai
Pénzforgalmi kiadások

2011.évi
2011.évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
45 971
46 733
11 538
11 828
26 580
26 392
8 884
8 769
3 210
576
38 653
6 700
2 290
50

10 575

10 575

0
2 011
2 011

275 801

348 346

264 900

Kiadások (adatok EFt-ban)

Teljesítés
%-a
70,04%
70,36%
77,53%
46,70%
65,84%
100,00%
66,16%
78,10%
90,91%

2010.évi
tényleges
teljesítés
91 054
23 704
43 989
8 981
2 288
2 408
26 624
7 043
2 221

109
12 087
578

-2 610
-2 610
277 107
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Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Áru-és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb sajátos bevétel*
Továbbszámlázott bevételek
Bérleti díjak
Intézményi ellátási díjak
Műk. kiad.kapcs. ÁFA visszatér.
Kiszámlázott term./szolg. ÁFA
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA
Kamatbevételek
Kisebbségi Önk. támogatása
Működési célú pénzeszköz átvétele váll.
Sajátos működési bevételek
Helyi adók
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Átengedett központi adók
Pótlék, bírság
SZJA helyben maradó része
SZJA jövedelemkül. mérséklésre
Gépjárműadó
Egyéb központi adó
Termőföld bérbeadása
Egyéb
Talajterhelési díj
Egyéb sajátos bevétel**
Támogatás értékű műk.bevételek
Tám.é.műk.bev.közp.költségv.
Tám.é.műk.bev.TB.alaptól
Tám.é.műk.bev.elk.áll.pénzal.
Tám.é.műk.bev.többcélú kistérségi társ.
Előző évi költségvetési kiegészítés
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási saját bevételek
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése
Üzemeltetésből származó bevétel
Támogatás értékű felhalm. bevételek
Egészségház pályázat
Felhalmozási célú pe. átvétel áh. k.
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.:

2011.évi
2011.évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
58 843
62 155
0
250
100
47 530
50 842
500
620
7 200
7 230

3 363

3 363

2011.évi
tényleges
teljesítés
12 878
0
571
10 255
195
143

1 560

Teljesítés
%-a
20,72%
0,00%
571,00%
20,17%
31,45%
1,98%

46,39%

22

2010.évi
tényleges
teljesítés
12 441
1 430
2 957
1 016
152
3 865
245
2 748
28

115 764

0
115 764

132
86 822

75,00%

122 073

5 500

5 500

5 709

103,80%

6 500

6 500

7 948

122,28%

5 864
1
6 717

500
26 824
63 290
12 000

500
26 824
63 290
12 000

443
18 267
43 101
10 657
30

88,60%
68,10%
68,10%
88,81%

538
29 993
64 967
12 133

0

0

700
450
5 042
200
3 442
600
800

700
450
8 785
3 404
3 442
1 139
800

552
115
10 972
6 351
2 576
1 445
600

78,86%
25,56%
124,89%
186,57%
74,84%
126,87%
75,00%

731
1 129
8 169
2 832
3 476
1 074
787

40 332

55 089

17 000

5 490

5 490

100
5 490

34 842
0
219 981

49 599
0
241 793

11 189
221
127 672

29 973

100,00%
22,56%
52,80%

4 144
5 490
1 400
18 761
178
172 656
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Megnevezés
Normatív állami hj. lakosságsz. kötött
Normatív állami hj. feladatmutatóhoz k.
Működési célú közp. előirányzat (étk.)
Felhalmozási célú közp. ei.
Támogatott előadóművészek
Kieg .tám. Közoktatáshoz
Szoc.feladatok kieg. Támogatása
Vis maior támogatás /lehívott/
Egyéb központi támogatás (bérkomp.)
KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.ÖSSZ.:
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A) (II.)
Költségvetési  kiadások és bevételek
egyenlege (I.-II.)
Költségvetési hiány (I.>II.)
Pénzforgalom nélküli bev.(C)
előző évi pénzmaradvány
Értékpapír értékesítése  (B)
Hitel felvétele
Átfutó bevételek állományváltoz.(passzív)
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (D)
Pénzforgalmi bevételek (A+D)
Tárgyévi bevétel .: A+C+D
Pénzkészlet változása
Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet tárgyidőszak végén
Foglalkoztatottak létszáma:

2011.évi
2011.évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
7 431
7 431
13 342
13 342
668
163

2011.évi
tényleges
teljesítés
5 673
9 085
163

Teljesítés
%-a
76,34%
68,09%
100,00%

2010.évi
tényleges
teljesítés
5 243
46 567
19 096

3 000
0
7 835
32 336
563
58 655

100,00%

21 441

3 000
0
6 040
41 530
668
72 174

129,72%
77,86%
84,28%
81,27%

91 559

241 422

313 967

186 327

59,35%

264 215

23 804

23 804

76 562

23 804
17 479

23 804
17 479

13 245
17 479

0
0

14 315
6 338

15 502
100,00%

15 502
5 388

27 593
16 900

16 900

16 900
258 322
275 801

16 900
330 867
348 346

0

0

14

14

63 738
10 620
74 358
260 685
278 164
-4 039
13 916
9 877
14

439,99%
78,79%
79,85%

-10 674
16 919
281 134
297 196
4 027
9 889
13 916
45

Bevételek (adatok EFt-ban)

* Műv. Ház felújítás + még nem lehívott vis. m.   ** adószámlára befutó bevétel (szabálysértés)

Adóügyi beszámoló
Az adóbeszedési tevékenységről minden évben
beszámolunk a gazdasági-, pénzügyi bizottság és a
képviselő-testület előtt. A beszámolóban szerepeltetett
adatokhoz néhány információ közlését tartjuk
szükségesnek.
A helyi Önkormányzatok
önkormányzati pénzügyek
fektette le:

Európa Chartája az
következő alapelveit

A helyi önkormányzatok jogosultak saját pénzügyi
forrásokra, amelyek felhasználásáról szabadon
rendelkezhetnek. Pénzügyi forrásaiknak arányban kell
állniuk az Alkotmányban és a jogszabályokban előírt
feladataikkal. A helyi önkormányzatok pénzügyi
forrásai legalább egy részének a helyi adókból és
díjbevételekből kell származnia, amelyek mértékét a
törvényi kereteken belül jogukban áll meghatározni.
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Helyi adózás az Európai Unióban
A közteherviselés nemzetközi mutatószámai a
központi adók túlsúlyát mutatják. A helyi adók közül
az angolszász országokban a vagyoni jellegű adók,
az építmény- és a telekadó jellemző. A skandináv
országokban a jövedelemre épülő pótadók vannak
túlsúlyban, míg az országok harmadik csoportjában az
iparűzési adó teszi ki a helyi adók jelentős részét.
Országgyűlés 2004. január 1-vel módosította a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvényt.
A települési önkormányzatok számára biztosított helyi
szuverén adóztatási jogok, illetve a helyi adópolitika
kialakításának alapvető előírásai nem változtak.
Az adókat jelenleg is egy korszerűtlen DOS-os
programmal dolgozzuk fel, amit a MÁK KEM Területi
Igazgatósága bocsát rendelkezésünkre, illetve ellenőriz.
Az alapprogramot folyamatosan módosítják a törvényi
előírásoknak megfelelően. Adót évente kétszer zárunk
és egyeztetünk a Kincstárral. A zárási összesítőket,
táblázatokat kinyomtatva papíralapon és 2006-tól az
e-adat rendszeren is meg kell küldenünk Tatabányára.
A telefonos kapcsolat egyre nehezebb, hiszen 74
önkormányzat tartozik egyetlen informatikushoz, aki
csak a programhoz ért, szakmai kérdésekben nem
tud felvilágosítást adni. Idén például, a féléves zárást
követően került sor programmódosításra, melynek
következtében a teljes zárást ismét el kellett végezni.
A nehézségek ellenére eddig minden zárásunk jól
sikerült. Önkormányzatunk technikai felszereltségét
idén is felmérték, azzal a céllal, hogy majd a bevezetésre
kerülő új, Windows – alapú adóprogrammal (melyre
jó 10 éve várunk), a rendelkezésre álló számítógépen
megfelelően tudjunk dolgozni.
Önkormányzatunknál az adóigazgatási tevékenység
a bevezetett helyi adók úgymint magánszemélyek
kommunális adója, gépjárműadó, helyi iparűzési adó,
valamint a földbérbeadásból származó jövedelem,
talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság, egyéb
bevételek, idegen bevételek, államigazgatási illeték
nyilvántartását, előírását, ill. beszedését foglalja
magába.
1. Magánszemélyek kommunális adója
A
magánszemélyek
kommunális
adója
Önkormányzatunknál 2003. évben került bevezetésre.
Mértéke 5.000 Ft/ ingatlan. 2011-ben a kivethető
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legmagasabb adómérték 17.245,70.- Ft. Képviselőtestületünk a bevezetés óta egy alkalommal -2008-banhajtott végre adóemelést, amikor is a hétvégi házak
után megállapított 2.500.- Ft-ot 5.000.- Ft-ra emelte,
ill. a pincéket és a beépített külterületi ingatlanokat is
bevonta az adótárgyak körébe.
2011-ben az adózók száma 1275. A területtel nem
rendelkező, belvíz következtében beszakadt pincék
adóját 1 évre méltányosságból elengedtük. Az
adófelderítés folyamatos.
Sajnos több olyan adózónk van, akinek hátraléka az idei
évben 10.000 Ft fölé emelkedett, ők vagy a szociális
helyzetük, vagy negatív adózói magatartásuk miatt
nem fizetik be az adót. Az adóhátralékok behajtása
érdekében fizetési letiltásokat nyújtottunk be. Azoknál
az adózóknál, akiknél letiltásra nincs lehetőség
végrehajtó közreműködését kérjük.
2. Gépjárműadó
Mértéke 2006.12.31-ig a gépjármű súlyától függött.
2007-től a tehergépjárműveknél nem változott, a
személygépjárműveknél a teljesítmény és az évjárat
függvényében sávosan változik. Az adókedvezmények
folyamatosan szűkülnek. Nem jár már kedvezmény
a muzeális és a katalizátoros gépjárművek után.
A mozgáskorlátozottak 13.000.- Ft-ig jogosultak
adókedvezményre. Amennyiben több autó van
a birtokukban, 1 db-ra mégpedig a legkisebb
teljesítményűre vehetik igénybe ezt az összeget.
2011-ben az adótárgyak száma 933 db, az adózók
száma: 811 fő. Nem fizető adózók esetében elrendeltük
a gépjárművek forgalomból történő kivonását.
Jelenleg 18 ügy van folyamatban. A kivonatás nem
mindig vezetett eredményre, mivel az általunk vélt
tulajdonos időközben értékesítette gépjárművét. A
tulajdonosváltozásról adóhatóságunk csak a követő
év januárjában szerez tudomást az Okmányiroda által
rendelkezésre bocsátott BM nyilvántartásból.
3. Helyi iparűzési adó
A helyi adók közül - súlyát tekintve - ez a legfontosabb
és a legváltozatosabb helyi adó.
Rendeletünkben meghatározott mértéke:
▪ Állandó tevékenységnél az anyagköltséggel
csökkentett árbevétel 2%-a,
▪ Ideiglenes jelleggel végzett tevékenységnél 1.000.Ft/nap.
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Komárom-Esztergom
Megyének
községünkhöz
hasonló lakosságszámú települései közül egy település
(Dömös) kivételével mindenhol a törvény által
megengedett 2 % az állandó tevékenységgel végzett
iparűzési adó mértéke. Az önkormányzatok az EUcsatlakozási versenyfejezet lezárásához szükséges
alkuk miatt nem adhatnak   egy-egy vállalkozásnak
kedvezményeket, legfeljebb egységesen csökkenthetik
a kivetett adó kulcsát.
Adókedvezményt önkormányzati rendeletünk nem
állapít meg.
Az ideiglenes tevékenység esetén az adómérték felső
határa 5.000.- Ft/nap lehet. A felső érték bevezetése
nem indokolt, mivel a vállalkozások szívesebben
jelentkeznek be községünkbe adóalanyként, elkerülve
így a magasabb átalányt előíró önkormányzatokat.
A Nemzeti Adó és   Vámhivatal   úgy tűnik végleg
elállt az adó központosításától. A tavalyi év ezzel
kapcsolatos sok munkája feleslegesnek bizonyult.
Ennek köszönhetően nem kell határozattal előírnunk
a fizetendő adót, azt a vállalkozás a bevallásában
saját maga kiszámolja. Újként bejött viszont az
adóelőleg-kiegészítési kötelezettség bevalláson történő
benyújtása. Mivel a nagy adózók csak telephellyel
rendelkeznek közigazgatási területünkön, az előleg
bevallása, az adóalap kötelező megosztása miatt előre
kiszámíthatatlan. A késedelmes bevallókat mulasztási
bírsággal sújtottuk
2011-ben adózóink száma 183-ra csökkent, annak
ellenére, hogy a törvényváltozás a vezetékes
szolgáltatóknak is adófizetési kötelezettséget írt elő,
ezáltal nőnie kellett volna az adózók létszámának. A
változás-bejelentést elmulasztó vállalkozások száma
ismét növekedett.   Önkormányzatunk felé fennálló
tartozásának behajtását átadtuk a NAV végrehajtójának.
Nem sok esélyünk van a kintlévőség behajtására, mivel
időközben elindították a felszámolási eljárást.
Sajnos, egyre több vállalkozás szűnik meg, vagy
válik fizetésképtelenné. A 2010. évi 11.540 ezer Ftos adóelőírás 2011. évre 10.200 ezer Ft-ra csökkent.
A magas kintlévőséget az évekkel ezelőtt megszűnt,
majd eltűnt vállalkozások behajthatatlan, törölhetetlen
tartozása okozza.
A legtöbb esetben a Cégbíróság és a NAV is tehetetlen,
tőlünk kérnek be adatokat pl. a Majorban bejegyzett,
majd köddé vált vállalkozásokról. Az adó alapjának
egyszerűsített meghatározására továbbra is lehetőség

van, bár alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés
megnehezítette.
4. Talajterhelési díj
Az ÉDV ZRT adatszolgáltatása alapján történik a díj
kivetése. Bevallási és befizetési kötelezettsége csak
annak van, aki a rendelkezésre álló szennyvízcsatornahálózatra ráköthetne, de mégsem teszi meg. A
fogyasztási adatokkal előzetesen kitöltött bevallásokat
időben kipostázzuk. A bevallási és a befizetési határidő
egyaránt március 31.-e. A bevallásra és díjfizetésére
kötelezettek száma évről-évre csökken, mivel egyre
többen kötnek rá a csatornahálózatra. 2011-ben 100 db
bevallást küldtünk ki, melyből 92 érkezett vissza.
5. Pótlék, bírság
A késedelmi pótléktartozás az előző évről meghaladja
a 2,5 M Ft-ot. Az adóbírságból származó hátralékunk
a következőképpen oszlik meg: magánszemélyek
kommunális adójára jutó bírság. 11.500.- Ft, iparűzési
adóra jutó bírság: 93.080.- Ft. A késedelmi pótlék
behajtása nagyon nehéz, mert a már megszűnt, de
még nem rendezett, felkutathatatlan   vállalkozás
adótartozásának késedelmi pótléka évről-évre
magasabb összeggel növeli a befizetési kötelezettséget.
6. Földbérbeadásból származó jövedelem
Ebben az évben bevallás nem érkezett.
7. Egyéb bevételek
Ez a bevételünk a rendőrség és a saját szabálysértési
hatóságunk által kiszabott bírságok beszedéséből
keletkezik. A helyszíni és a közigazgatási bírságok nem
válthatók át közérdekű munkává. A helyszíni bírság
bevétele teljes egészében az Önkormányzatunkat illeti,
a közigazgatási bírság 30§-a a mienk. A rendőrség
által kiszabott bírság átváltható közérdekű munkává.
Az átváltást idén 16 olyan elkövető kérte, akik nem
rendelkeznek bejelentett munkahellyel, letiltható
jövedelemmel. Munkabérből, illetve nyugdíjból
történő letiltással 9 esetben éltünk.
8. Idegen bevételek
Ide tartoznak azok az adók módjára történő behajtások,
melyeket idegen szervek: pl. Okmányiroda, Földhivatal,
Gerecse-Pilis Vizitársulat, más önkormányzatok
kérnek tőlünk. A sok adminisztrációval járó munka
ellenére a bevétel teljes összegét tovább kell utalnunk a
végrehajtást kérő szerveknek.
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Ide tartozik még az államigazgatási illetékek
beszedése.   Egy   külön számlán vezetjük a kiadott
adó- értékbizonyítványokért és az adóigazolásokért
beszedett összegeket. Egy bizonyítvány kiadása 4.000.Ft, az adóigazolásé 2.000.- Ft. A számla egyenlegét
negyedévente utaljuk a Kincstárnak.
Összegzés
Az év közbeni változások feldolgozása során 416
gépjárműadós és 85 magánszemélyek kommunális
adója határozatot adtunk ki. A határozatok ellen
fellebbezés nem érkezett.
Közlekedési szabálysértési bírságok behajtására
irányuló lezárt ügyeink száma 59 db, 38 van még
folyamatban.
Az adóbefizetés elmaradása miatti felszólítások, a
talajterhelési és az iparűzési bevallások bekérésére

irányuló felszólítások száma meghaladja az 500-at.
Az adóbevételek beérkezése nem minden esetben
automatikus. Az adózók 80 %-a önként teljesíti
befizetési kötelezettségét, nekik a szokásos évi kétszeri
értesítésen kívül nem kell küldenünk semmiféle
figyelmeztetést.  Eddig 6 db ügyet adtunk át behajtásra a
végrehajtónak. A MEP-től 18 adós munkahelyét kértük
le, és amelyiküknek volt munkahelye elindítottuk a
letiltást. Köztemetés ügyben 1 esetben indítottunk
letiltást.
A felszámolás alatt lévő vállalkozásoktól nem
kíséreltünk meg behajtani, mivel a felszámolóbiztosok  
részére előzetesen fizetendő összeg nagyon magas, az
eredmény pedig, az adósságsorolás miatt igen kétséges.  
A táblázat a 2011. 11. 22-ig feldolgozott adóbevallásokat, illetve az addig beérkezett befizetéseket
tartalmazza.

Adózók
száma
1275
185

2011. évi
terv
5.500.000
6.500.000

Gépjárműadó

811

12.000.000

13.326.000

11.071.000

7.971.000

Késedelmi pótlék

1173

500.000

3.129.000

452.000

3.015.000

Mulasztási bírság

38

104.580

17.800

123.800

Egyéb bevétel

27

450.000

482.655

486.600

0

Talajterhelési díj
Összesen

86

700.000

565.700
34.040.935

591.900
26.774.300

248.300
20.726.100

Adónem
Magánszemélyek kommunális adója
Helyi iparűzési adó

2011. évi
'11.10.30-ig
előírás
befolyt bev.
6.233.000  
5.818.000
10.200.000
8.337.000

Fennálló
tartozás
2.346.000
7.022.000

Kesztölc község Önkormányzatának 15/2007.(XI.28.) számú rendelete
a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról és a fizetendő díj mértékéről
A 2000. évi XLIII. törvény 23.§.-ban kapott
felhatalmazás
alapján  
Kesztölc
község
Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
A helyi közszolgáltatás a települési szilárd kommunális
hulladék szállítására terjed ki.
2.§.
(1) A települési szilárd kommunális hulladékszállítást
végző
szolgáltató
neve:
Saubermacher
Magyarország Kft. Esztergom Schweidel u. 9.

(2) A települési szilárd kommunális hulladék
szállítására szerződött szolgáltató - Kesztölc Község
közigazgatási területén, valamint Klastrompuszta
üdülőterületen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője, bérlője vonatkozásában -  
az e rendelet szerint szervezett kötelező
közszolgáltatás alapján valamennyi tulajdonos
tekintetében köteles tevékenységét rendszeresen
ellátni.
3.§.
(1) A rendelet hatálya Kesztölc község közigazgatási
területén lévő magánszemélyekre terjed ki.
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(2) A   jogi személyek és a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek akkor kötelesek igénybe
venni a helyi közszolgáltatást, ha egyéb módon nem
gondoskodnak a települési hulladékuk kezeléséről
vagy igénybe vétele környezeti szempontból
lényegesen kedvezőbb
4.§.
A szolgáltatás igénybevétele kötelező.
5.§.
(1) A települési szilárd kommunális hulladék
összegyűjtéséről és saját költségen történő
elszállításáról az    gondoskodik, akinél az
keletkezett. Ha ez nem állapítható meg, elszállítása
az ingatlan tulajdonosának, használójának,
kezelőjének, bérlőjének kötelezettsége.
(2) A település területén hulladéklerakó hely nincs. A
települési
szilárd
kommunális
hulladék  
elszállításáról a kijelölt napon az Önkormányzat
gondoskodik.
(3) Az összegyűjtés és elszállítás költsége az ingatlan
tulajdonosát, használóját, kezelőjét, bérlőjét terheli.
6.§.
(1) A szolgáltatás ellátásának rendje:
a) települési szilárd kommunális hulladékszállítás
heti egy alkalommal - hétfői napon - történik.
b) az Önkormányzat évi egy alkalommal
lomtalanítást szervez.
(2) A szolgáltatás ellátásának módja:
Szerződtethető edényméret
(heti egyszeri ürítés)
60 literes edény
120 literes edény

a) Az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője a
keletkezett települési szilárd kommunális
hulladék zárt edényben köteles az út szélére
kihelyezni úgy, hogy ne okozzon balesetveszélyt.
Alkalmanként, szerződésen felüli hulladékmennyiség elszállítására bekötött – a szolgáltató
által térítés ellenében biztosított - zsákban is
kihelyezhető hulladék.
b) A szállítást vállaló szolgáltató dolgozója köteles:
1. A szerződésben meghatározott mennyiségű
kihelyezett hulladékot elszállítani.
2. A hulladéktároló mozgatásakor kiszóródott
szemetet eltakarítani.
3. A lakosság által kirakott, tartós tárolás céljára
szolgáló hulladékgyűjtő állagát megóvni.
(3) A szolgáltatásért fizetendő díj mértéke:
3,924 Ft/liter + ÁFA /ürítés.
(4) Az éves díjkalkuláció alapjául szolgáló adatokat az
1. számú függelék tartalmazza
(5) Legkisebb szállítási egység: 60 literes kuka  
(6) Díjfizetés rendje: negyedévente, a szolgáltató által
kibocsátott csekken.  
Záró rendelkezések
7.§.
A rendelet 2008. január 1-én lép hatályba, mellyel egy
időben hatályát veszti a 3/2007(IV.1.), a 4/2006.(III.28.)
számú rendeletekkel módosított 18/2005(XII.25.)  
számú rendelet a Települési szilárd hulladék kezelésére
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról
1

Módosította a 18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 1-től

Edényzet egyszeri
ürítési díja
   235.-Ft + ÁFA
   471.-Ft + AFA

Edényzet negyedéves
ürítési díja
  3.061.-Ft + AFA
  6.121.-Ft + AFA

Edényzet éves
ürítési díja
  12.243.-Ft + AFA
  24.486.-Ft + AFA

240 literes edény

   942.-Ft + AFA

12.243.-Ft + AFA

  48.972.-Ft + AFA

1.100 literes edény

4.316.-Ft + AFA

56.113.-Ft + AFA

224.453.-Ft + AFA

Közszolgáltatás díja : 2012-ben az Önkormányzat
rendelete szerint 3,924 Ft/l+ áfa= 4,984 Ft/liter - a
standard 120 l-es edényre vonatkozóan
A 1.100 literes edény bérlet díja:  3 .700.- Ft/db/hó
Az 5 m3 edény bérleti díja: 6.600.-Ft/db/hó
  60 l-es zsák ára: 320 Ft
120 l-es zsák ára: 630 Ft
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Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(XII.1.) önkormányzati
rendelete a szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról
Kesztölc község Önkormányzatának Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésébe kapott
felhatalmazás alapján, és az 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésbe foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
(1) Kesztölc község érdekeltségi területén a
szennyvíztisztító üzem illetve a csatornahálózat
üzemeltetõje az ÉDV Zrt. Dorogi Kirendeletsége.
(2) A települési folyékony hulladék kezelésére
szerzõdött szolgáltató az 1.§-ban megjelölt
területen valamennyi tulajdonos tekintetében
köteles tevékenységét folyamatosan ellátni.
2.§.
(1) A csatornahasználati díj :
a) Lakossági fogyasztók esetében:
385.-Ft + ÁFA /m3
b) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok esetén:
690.-Ft +ÁFA /m3.
(2) A díjmeghatározás alapja a vezetékes ivóvízmennyiség leolvasásából számolt vízfogyasztás.

(3) A természetes személyek a nyári időszakban, április
1-től szeptember 30-ig, a fogyasztott víz 80%-ának
megfelelő díjat kötelesek fizetni, téli időszakban
100%-ot.
(4) Gazdálkodó szervezetek egész évben a fogyasztott
víz 100%-ának megfelelő, teljes díjat kötelesek
fizetni.
(5) A díj beszedésére az ÉDV Zrt. jogosult.
3. §.
(1) A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. a szennyvízcsatorna használati díjának
megállapításáról
szóló
14/2009.(XII.9.)
önkormányzati rendelet, a 16/2007.(XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
2. a szennyvízcsatorna használati díjának
megállapításáról
szóló
14/2008.(XI.26.)
önkormányzati rendelet, a 16/2007.(XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
3. a szennyvízcsatorna használati díjának
megállapításáról szóló 16/2007.(XII.12.)
önkormányzati rendelet.

Előterjesztés könyvvizsgáló megbízására
Az éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálói
feladataival évek óta az ASC Adószakértő és PénzügyiGazdasági Tanácsadó Kft. vezetője, Stamler Jánosné
volt megbízva. Munkájával az eddigiekben meg
voltunk elégedve, az előző évihez képest díjazását
nem emelte így javaslom, hogy a feladattal továbbra
is a Stamler János vezette céget bízzuk meg. Az éves
könyvvizsgáló díj: 320.000.-Ft+áfa.

Határozati javaslat:
Kesztölc község önkormányzata megbízza az ASC
Adószakértő és Pénzügyi- Gazdasági Tanácsadó
Kft-t (2890. Tata Országgyűlés tér 3. képviseletében:
Stamler Jánosné ügyvezető), hogy 2012-ben, a
határozat mellékletét képező szerződés szerint végezze
el a könyvvizsgálói feladatokat.
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Kesztölc község Önkormányzata képviselő-testületének /2011.(.) önkormányzati
rendelete a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete
az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
kötelezően előírt szakigazgatási szervek véleményének
kikérésével  a következőket rendeli el:

1

1.§
A helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet)  19.§ (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3)A gazdasági-kereskedelmi területekre vonatkozó
részletes előírások:

A

B

C

D

építési
övezet

Telekalakításra vonatkozó
előírások

Építmények elhelyezésére
vonatkozó előírások

Építményekre
vonatkozó előrások

Legkisebb telek

Legkisebb

2

Terület
m2

3

Szélesség Mélység
m
m

Legnagyobb

Építési
mód

Előkert
m

Zöldfel.
%

Beépít.
%

Ép. mag.
m

Szintter.
mut.
0,5

4

Gksz-1

2500

50

60

SZ

5,0

30

35

6,0

5

Gksz-2

K-1ha

80

100

SZ

10

30

30

K-6,0

6

Gksz-3

5000

50

60

SZ

10

30

40

6,0

1,0

7

Gksz-4

1,5 ha

100

150

SZ

10

25

40

12

0,8

8

Gksz-5

1,5 ha

100

150

SZ

10

20

40

12

0,8

2.§
A Rendelet 19.§-a a következő (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:

(6) A Gksz-4 övezetben közút vagy magánút kialakítása
esetén kétoldali, nagy lombkoronájú fasor telepítése
kötelező.”

„(4) A Gksz-4 és Gksz-5 kereskedelmi, szolgáltató
területen
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású
gazdasági tevékenységi célú épület,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül
a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakosok,
c) igazgatási, egyéb irodaépület,
d) üzemanyagtöltő és
e) sportépítmény
helyezhető el.

3.§
A Rendelet a következő 49/A §-sal egészül ki:

(5) A Gksz-4 és Gksz-5 övezetekben a minimálisan
kialakítható telekméret 1,5 hektár, kivéve az út és
közművek számára kialakításra kerülő telkeket.

„49/A.§
(1) A Kk-Kö övezetben a közműlétesítmények és azok
kiszolgáló építményei helyezhetők el.
(2) A kialakítható minimális telekméret 1500
m2, maximális beépítettség 2%, legnagyobb
építménymagasság, a technológiai építmény
kivételével, 6,0 m.”
4.§
A rendelet 2011. november 25. napján lép hatályba, és
2011. november 30. napján hatályát veszti.
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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) megvalósítása a Művelődési Ház épületében
Mindannyian tudjuk, hogy csak azok a települések
maradnak igazán életképesek, amelyek a megvalósított
beruházásokat a közösségépítésre is fel tudják
használni. Az épület 1932 óta színtere volt a helyi
közösségi programok lebonyolításának, azonban már
jó ideje nem tudta ellátni funkcióját, nem felelt meg a
XXI. századi elvárásoknak.
Néhány évvel ezelőtt többször mondogattuk, hogy
a Művelődési Ház épületét lehetetlen lesz felújítani
ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Muhammed Alit
idézve „A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a
kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy
készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban
az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem
vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem
kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló
pillanat. A lehetetlen nem létezik.” Ezért Kesztölc
Község Képviselő-testülete 2008-ban pályázatot
nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére
igénybe vehető támogatás elnyerése érdekében. A
szolgáltatás nyújtására az önkormányzat tulajdonában
lévő Művelődési Házban kerül sor, melynek komplex
felújítására is lehetőség nyílt a pályázat keretében.
Pályázatunk sikeres volt, melynek eredményeként
önkormányzatunk
IKSZT
címbirtokos
lett.
Ez feljogosított bennünket a pályázat második
fordulójában való részvételre, ahol már részletes
tervekkel és ajánlatokkal lehetett pályázni a
konkrét támogatási összegre. 2010. április 9-én
értesültünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal támogatásról szóló döntéséről, mely szerint
önkormányzatunk 52. 733 245- Ft ezen belül 49 599
485- Ft összegű beruházási támogatásban részesült.
Kategóriánkban pályázható legmagasabb összeget
kaptuk, de a gépészetet (elektromos hálózat, fűtés)  már
saját erőből kellett finanszírozni, nem fért a keretbe.
A projekt során sor került a Művelődési Ház teljes  
tetőcseréjére, az épület szigetelésére, külső-belső
vakolására, fűtési rendszerének és villamos hálózatának
korszerűsítésére, a hideg és meleg burkolatok, valamint
az elöregedett és elavult nyílászárók cseréjére.
Akadálymentesített bejárat, mozgássérültek számára
kialakított mosdó, két pelenkázó felszerelése, fedett
babakocsi és biciklitároló került kialakításra. A
elyiségek kialakításakor a többfunkciós felhasználás
volt a fő szempont.

Az alábbi helyiségek kerültek kialakításra:
▪ terasz: 8,11 m²
▪ előtér: 3,85 m²
▪ iroda: 10,45 m²
▪ könyvtár, információs központ: 61,49 m²
▪ e-Magyarország Pont: 22,10 m²
▪ foglalkoztató: 38.00 m²
▪ női WC tusolóval és pelenkázóval: 10,80 m²
▪ férfi WC: 9,40 m²
▪ mozgássérült WC pelenkázóval: 7.13 m²
▪ takarítóeszköz tároló: 2,50 m²
▪ közlekedők: 7,70 és 4,24 m²
▪ folyosó: 7,10 m²
▪ öltözők: 6,86 és 11,76 m²
▪ nagyterem: 116,78 m²
▪ színpad: 42,18 m²
▪ tároló: 13,00 m²
▪ fedett babakocsi és kerékpár tároló: 16,00 m²
A helyiségek korszerű informatikai eszközökkel
történő ellátását is a pályázati összegből valósítottuk
meg. Korszerű számítógépes hálózat került kialakításra,
mely biztosítja a lakosság Internethez való hozzáférését
és a könyvtár informatikai hátterét.
Mi is ez a régi-új létesítmény? Az IKSZT elnevezés
nem egy intézményformát, hanem egy szemléletet, egy
modellt jelöl. Szellemiségében a klasszikus művelődési
művelődési ház, könyvtár, az újabb intézménytípusok
pl.Teleházak tartalmaival kibővülve, szolgáltatásaiban,
eszközeiben, módszereiben gazdagodva, s ezzel
kiteljesítve a közművelődés lehetőségeit.
Az IKSZT a jövőben helyszínt, és feltételeket biztosít
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont
működtetéséhez. Ifjúsági, közösségi, közművelődési
programokat szervez. Ifjúságfejlesztési, közösségfejlesztési folyamatok generál. Elősegíti a lakosság,
a vállalkozások információhoz való hozzájutását.,
e-Magyarország
Pontként
közösségi
internet
hozzáférést, elektronikus közigazgatási végponti
szolgáltatás, informatikai kapcsolat segítségével
mozgó könyvtári szolgáltatást nyújt. Helyszínt biztosít
civil szervezetek számára.
Az eMagyarország Pont egy országos hálózat része.
Az eMagyarország Pontok feladata, hogy segítsék
az állampolgárokat abban, hogy használni tudják a
számítógépet, és bátrabban „navigáljanak” a világháló
gazdag információs kínálata között, ezáltal ők is
hozzáférjenek az információs társadalom nyújtotta

14

KESZTÖLCI HÍRNÖK - V.évfolyam 4.szám - 2011.december

lehetőségekhez, továbbá megismertetni a lakossággal
az elektronikus ügyintézés lehetőségeit és annak
előnyeit.
Milyen ügyeit intézheti a lakosság interneten keresztül?
Lehetősége van állást keresni, néhány kattintással
e-közigazgatási szolgáltatásokat igénybe venni; az
adóbevallását kényelmesen, az Ügyfélkapun keresztül
elektronikusan benyújtani; banki tranzakciókat
bonyolítani sorban állás nélkül, vagy akár online
jelentkezni egy felsőoktatási intézménybe anélkül,
hogy a postára kellene mennie. Csak ki kell nyitnunk az
okmányirodák internetes „ablakait”, hogy számos ügyet
elektronikusan kezdeményezzünk, ill. néhányat teljes
körűen elintézhessünk, vagy szükség esetén időpontot
foglaljunk a személyes látogatáshoz. Sokan nem tudják,
hogy hozzáférhetnek saját társadalombiztosítási
adataikhoz is az interneten keresztül: lekérdezhetik a
“betegéletútjukat”, ellenőrizhetik jogviszonyukat és
TAJ-kártyájuk érvényességét -, hogy csak néhányat
említsünk az elektronikus közszolgáltatások napról
napra bővülő köréből.
eTanácsadó az a személy, aki az eMagyarország
Pontokon, illetve egyéb közösségi szolgáltató terekben
az Internet, az elektronikus ügyintézés, elektronikus
közszolgáltatás előnyeinek megismertetését végzi a
lakosság körében. Munkájával elősegíti az érdeklődők
információs társadalomba történő beilleszkedését.
A szolgáltatások a kötelezően nyújtandókból és az
opcionális szolgáltatásokból állnak.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében
kötelezően nyújtandó szolgáltatások 112/2009.
(VIII.29.) FVM rendelet 7.§ (2) alapján:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;
b) ifjúsági
közösségi
programok
szervezése,
ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a
folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs
pont
működtetése,
fiatalok
közösségi
szerveződésének és részvételének támogatása,
ifjúsági információs pult működtetése;
c) közművelődési programok szervezése;
d) a lakosság és a vállalkozások információhoz való
hozzájutásának elősegítése;
e) mozgó könyvtári ellátás biztosítása;
f) közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan
vagy könyvtárban működő eMagyarország Ponton
(közösségi információs hozzáférési pont).

A Címbirtokosi Okiratban meghatározott alábbi
opcionális szolgáltatások:
a) közösségfejlesztési
folyamatok
generálása,
folyamatkövetése
b) egészségfejlesztési programok megvalósítása
Az intézményegység vezetője Gaálné Kara Valéria.
Feladata (921815 szakfeladaton) az önkormányzat
által
fenntartott
közművelődési
részegységek
vezetése, koordinálása, ellenőrzése. Közművelődési,
könyvtári, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a
településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez,
szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények
szervezése, a kulturális értékek közvetítése, a kulturális
örökség ápolása, kapcsolattartás a társadalmi és civil
szervezetekkel, s számukra közösségi tér biztosítása.
Továbbá:
▪ felel az intézményegységek szakszerű, hatékony és
törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért
▪ biztosítja a működéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket
▪ községi rendezvények szervezése
▪ a könyvtári állomány gyarapítása, a Petrik József
Faluház értékeinek gondozása, a településen
még fellelhető helytörténeti anyagok gyűjtésének,
rendszerezésének koordinálása, nyilvántartása
▪ biztosítja a dokumentációs és információs
tevékenység felügyeletét
▪ megszervezi az ügyfélszolgálati munkát
▪ dönt az intézményi nyilvánosság biztosításáról,
események szervezéséről
▪ részt vesz az intézmény költségvetésének
összeállításában
▪ elemzi a piac és a társadalmi környezet változásait, a
lakosság igényeit
▪ közreműködik helyi fejlesztési tervek, stratégiák
készítésében, a kulturális alrendszerek közötti
kapcsolat szervezésében
▪ adatszolgáltatást végez helyi és országos szerveknek,
hatóságoknak
▪ biztosítja az IKSZT Címbirtokosi Okirat-ban
szereplő kötelező és opcionális szolgáltatások magas
színvonalon történő teljesítését
▪ felügyeli, segíti az IKSZT munkatárs munkáját,
▪ szervezi a nyilvánosság tájékoztatását szakmai és
lakossági igények szerint
▪ művelődő közösségeket szervez, működésükhöz
feltételt biztosít
▪ az állami és helyi ünnepek programjait szervezi,
koordinálja
▪ kapcsolatot tart a közművelődési feladatokat ellátó
civil szervezetekkel
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▪ kiemelten gondoskodik a hátrányos helyzetűek
közművelődési programjairól
▪ részt vesz a település közművelődési rendeletének
és
kulturális
stratégiájának
elkészítésében,
folyamatos gondozásában
▪ kulturális tartalmakat közvetít
▪ a tehetséggondozás közösségi alkalmait szervezi,
▪ a hagyományápolás korszerű formáihoz feltételeket
biztosít
▪ szabadidős és kulturális szolgáltatásokat biztosít
▪ az intézmény működési rendjét, hitelességét
biztosítja
▪ a közművelődési szervezetek PR tevékenységét
összefogja
IKSZT munkatárs Pelczer Ágnes
Feladata:                    
▪ eMagyarország Pont szolgáltatás szakmai hátterének
biztosítása; a szolgáltatások    folyamatos végzése,
az ügyfelek részéről érkező visszacsatolások alapján
azok fejlesztése, bővítése, a szolgáltatások folyamatos
dokumentációja és adminisztrációja
▪ eTanácsadói feladatok ellátása
▪ az IKSZT-be integrált mozgókönyvtári ellátás
igénybevételének elősegítése
▪ az Internet használatával kapcsolatos tájékoztató
programok, előadások szervezése
▪ kézműves és játszóházi foglakozások lebonyolítása
Gondnok, takarító Orbán Csilla
Feladata: Az épület belső tereinek és az ingatlan
területének takarítása, rendben tartása, bérlés során a
termek átadása és átvétele.
Az intézményegység nyitva tartása 2012. január 10-től
a) a Művelődési Ház programjai, szakkörei, klubjai és
az IKSZT szolgáltatásai a meghirdetett időpontokban
b) közösségi információs hozzáférési pont az alábbiak
szerint
hétfő:
15.00 - 21.00
kedd:
12.00 - 18.00
szerda:
12.00 - 18.00
csütörtök:         14.00 - 20.00
péntek:
12.00 - 18.00
szombat:
08.00 - 10.00
vasárnap:
08.00 - 10.00
Rendezvényektől függően változhat!
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A tervezett programok részét képezik majd többek
között az alábbiak:
▪ egészségfejlesztő
programok
keretében:
alkalmankénti vérnyomás- és vércukorszint mérés,
táplálkozási tanácsadás, előadások,  gyógytornák
▪ a fiatalok számára: tini-és ifjúsági klub létrehozása,
kortárs csoportfoglalkozások, színjátszó kör,
hagyományőrző táborok, kézműves tábor
▪ Tudatos Szülő program
▪ játszóházi foglalkozások
▪ könyvtári programok: közösségi információs
hozzáférési pont, mozgókönyvtár heti 12 órás
nyitvatartási idővel, író-olvasó találkozók, könyvtári
baba-mama, ill. gyermek foglalkozások,
▪ vállalkozókkal való kapcsolattartás, tájékoztató
programok szervezése számukra
▪ nyugdíjasklub, receptklub, internet használata az
idősebbeknek,
▪ egyedülállók klubja
▪ természetjárók klubja
▪ színház- és múzeum látogatások megszervezése
▪ „fogyi” klub
▪ „Kötelezők közösen” kötelező olvasmányok filmen
▪ települési ifjúsági önkormányzat létrehozásának
segítése
▪ települési ifjúsági kerekasztal létrehozása
▪ ünnepségek, megemlékezések szervezése pl.: nemzeti
ünnepeink, gyermeknap, családi nap, hagyományőrző
rendezvények
▪ asztalitenisz községi bajnokság, sportbemutató
▪ táncbemutatók szervezése: táncház,  salsa fiataloknak
és idősebbeknek, hastánc
▪ I.(2013-ra
meghirdetett)
süteményfesztivál
szervezésének előkészületei
▪ pályázatok kiírása: a legjobb jelmezek, rajzok, fotók
kategóriájában
▪ bolhapiac
▪ tehetségkutató verseny: Ki mit tud?
▪ 2013.évi ifjúsági diák színjátszók találkozójának
előkészületei (szomszéd települések, járás?)
▪ Föld Napja programok
▪ egyéb szabadidős programok.

Köszöntjük az 55. házassági évfordulójukat ünneplő párokat!

Radovics Gizella és Géber János

Bedő István és Trpilek Mária

Simonek Anna és Kara Antal

Nagy Mária és Zelenák Károly

Újszülötteinknek kívánunk erőt,
egészséget, sok boldogságot szeretteik körében!
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: Polgármesteri Hivatal
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!

Geiszler Antal

(Velmovszki Gabriella és Geiszler István)

