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Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!
Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov!
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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Januárban tárgyaltam a községi közvilágítás
karbantartásáról
az
eh-szer
képviselőjével.
Elfogadhatatlan ajánlatnak tartottam a közvilágítási
hibák javítására vonatkozó 14 napos határidőt. Több
alkalommal is előfordult, hogy a közvilágítás nappal
sem kapcsolt ki. Mivel a tárgyaláson nem tudtunk
megállapodni, és március 20-ig levélben sem kaptam
semmilyen jelzést, így új szolgáltatót bíztunk meg a
közvilágítás karbantartásával.
▪ Testületünk koncepciójának egyik fő eleme az
energiatakarékosság. Ennek megfelelően több
árajánlatot kértünk közvilágítási eszközök cseréjére.
Az új lámpák 40-60%-al kevesebb energiát
használnak fel mint a jelenleg üzemelő lámpák,
karbantartási igényük minimális.
▪ Bátor Botond tartományfőnök és a Budapesti
Pálos Baráti Kör meghívására február 15-én a
Kesztölci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal
közösen rendhagyó bemutatkozó estét tartottunk
a
Sziklatemplomban.
Röviden
bemutattam
községünk történelmét, vázoltam az önkormányzat
koncepcióját, majd a nemzetiségi önkormányzat
tájékoztatta a megjelenteket rendezvényeinkről,
hagyományainkról. A vetítettképes előadás után
agapéra hívtuk meg a baráti kör tagjait, ahol
megkóstolhatták a kesztölci pogácsát, kapucníkot és
a farsangi fánkot, s mindezt leöblíthették jó kesztölci
borral.
▪ Február 17-én a Magyar Pálos Rend Tartományfőnöki
Hivatala és a Pécsi Pálos Baráti Kör felkérésére
Pécsett tartottunk bemutatkozó estet, agapéval
egybekötve. Mindkét bemutatkozón részt vett a
szlovák önkormányzat elnöke és a Pávakör két tagja:
Kochnyákné Ági és Kochnyák Sándor kesztölci
szlovák dalokat adtak elő. Mindkét bemutatkozó
nagyon jól sikerült. Bátor Botond Tartományfőnök
Úr levélben is megköszönte bemutatkozásunkat.
▪ Február 20-án Veszprémben tárgyaltam az
MVH képviselőivel a felújított Művelődési Ház
ellenőrzésével kapcsolatban.
▪ Február 21-én – húshagyó kedden – hagyományainknak megfelelően a Pávakör és az aktivisták
részvételével „eltemettük a nagybőgőt”.
▪ Február 22-én Leányvár, Piliscsév és Kesztölc
jegyzőivel és polgármestereivel
tárgyaltunk
Czunyiné dr.Bertalan Judit kormánymegbízott
asszonnyal az iskolák állami fenntartásba vételéről.

▪ Február 25-én rendeztük a hagyományos
„Vállalkozók és segítők találkozóját” a felújított
Művelődési Házban. Örömmel állapítottuk meg,
hogy a megjelentek száma évről évre növekszik.
Ezen a fórumon ismertettem eredményeinket és
terveinket.
▪ Február 27-én helyszíni bejárást tartottunk a
Magyar Közút szakembereivel a Bisztro melletti
kereszteződésben. Az önkormányzat részéről
felmerült egy esetleges körforgalom kiépítésének
igénye is, sajnos ezt az útfenntartó nem támogatta.
▪ Március 5-én a Habbeton vezetőjével bejárást
tartottunk az Iskola utcában. A fagyok elmúltával
befejezik az utca burkolatának helyreállítását.
▪ Március 10-én hálaadó szentmisén búcsúztunk
el a közég nyugállományba vonuló plébánosától,
Tarnóczi Ferenc Főtisztelendő atyától. Az atya 41
évig volt Kesztölc lelkipásztora.
▪ A hagyományoknak megfelelően emlékeztünk
meg nemzeti ünnepről. Köszönet a színvonalas
műsort előadó Kincses József Általános Iskola
pedagógusainak és diákjainak.
▪ Nagy sikere volt az immár hagyományosnak
mondható Cseh Tamás emlékestnek. Köszönet a két
fő szervezőnek és előadónak – Kara Istvánnak és
Kara Dávidnak.
▪ Március 17-én a községi temetőben a temető bal
oldalán gépi földmunkával új sírhelyeket alakítottunk
ki.
▪ Március 20-án Rédén részt vettem a TÖOSZ
által szervezett kormányzati találkozón, ahol
a Belügyminisztérium és a KIM munkatársai
tájékoztatták a megye polgármestereit az új
önkormányzati törvényről.
▪ A megállapodásnak megfelelően az ESTIVIL
Kft 5 db led-es közvilágítási lámpát helyezett ki a
Szabadság térre.
▪ Közvilágítási oszlopot helyeztünk el a játszótér
mellet és a Cseresznyéshát utcában.
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Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(I.26.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 23/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:
1.§.
A
23/2005.(XII.15.)
önkormányzati
rendelet
(továbbiakban: rendelet) 2. mellékletének helyébe a
rendelet 1. melléklete kerül.
2.§
A rendelet a következő 3. melléklettel egészül ki:
3. melléklet
Épületek
Polgármesteri Hivatal
Klub
Idősek Klubja
Óvoda
Iskola főépület
Iskola napközi
Orvosi rendelő és szolgálati lakás
Tűzoltószertár
Sportöltöző
GESZ épület
Ravatalozó
Épületekhez kapcsolódó telkek
Polgármesteri Hivatal
Klub
Idősek Klubja
Óvoda
Iskola főépület
Iskola szolgálati lakás
Orvosi rendelő és szolgálati lakás
Tűzoltószertár
Sportöltöző

Kesztölc községben nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű vagyon:
1. Művelődési Ház: 1201. hrsz.
2. Művelődési Ház udvara az Erdész házzal: 1203. hrsz.
3. Helytörténeti Ház: 586. hrsz.
4. Falumúzeum: 599/1. hrsz.
2.§.
A rendelet 2012. február 15-én lép hatályba, és 2012.
február 20-dikán hatályát veszti.

Szabadság tér 11.
Szabadság tér 14.
Esztergomi u. 27.
Cseresznyéshát u. 2.
Iskola u. 68, hrsz. 1204 és melléképület
Iskola u. 68.
Szent István u. 16.
Szabadság tér 5.
Szabadság tér 1.
Temető

hrsz.: 1063
hrsz.: 608
hrsz.: 993
hrsz.: 1304/3
hrsz.: 1204
hrsz.: 1203
hrsz.: 695
hrsz.: 1059
hrsz.: 5002
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Kesztölc község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Bevételek
Közhatalmi bevételek /igazgatási szolg. díj, bírság/
Szolgáltatások ellenértéke /közterület, sírhely,hirdetés HPV/
Egyéb sajátos bevétel /biztosítás visszav. területf. hj./
Bérleti díjak /búcsú, terembérlet, ingatlan bérlet/
Továbbszámlázott szolg. /áram, vízdíj, gázdíj/
Kiszámlázott tev. ÁFA
Intézményi működési bevételek (5+6…+9)
Helyi adók: kommunális adó
Helyi adók: iparűzési adó
Átengedett központi adó: gépjárműadó
Átngedett központi adó: SZJA helyben maradó része 8%
Átengedett központi adó: jövedelemkülönbség mérséklése
Átengedett központi adó: talajterhelési díj
Átengedett központi adó: egyéb
Átengedett központi adó: pótlék
Önkormányzat sajátos működési bevételei (8+9+….15)
Üzemeltetési, igazgatási és sport-és kult. feladatok támog.
Lakott külterületekkel kapcs. feladatok támogatása
Pénzbeli szociális juttatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása (17+18+19)
Támogatás értékű működési bevétel TB alaptól
Támogatás értékű működési bevétel társulástól (mozgókönyvtár)
Támogatás értékű működési bevétel fejezeti kez. ei-ból (Műv. Ház)
Támogatás értékű működési bev. elk. állami pénzalapból (közcélú f.)
Támogatás értékű működési bev. központi kvtési szevtől (mezőőr))
Működési célú támogatásértékű bevétel (21+22+…25)
Támogatás értékú beruházási bev. fejezeti kez. ei-ból (Egház)
Támogatás értékű felújítási bev. fejezeti k.ei-ból (M.H.,játszótér)
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (27+28)
Támogatás értékű bevétel összesen: (20+26+29)
Tárgyi eszköz (föld) értékesítése
Tárgyi eszköz (épület) értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Üzemeltetésből származó bevétel
Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
Felhalmozási bevételek (31+32+…35)
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (1+7+16+26+29+36)
Önkormányzat költségvetési támogatása (20)
Költségvetési bevételek (37+38)
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (D25-B39)
Költségvetési hiány
Költségvetési többlet
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybe vétele
Hitel felvétele államháztartáson kívülről
Tárgyévi bevételek összesen (39+43)
Foglalkoztatottak létszáma
Ebből közfoglalkoztatott
(adatok EFt-ban)

200
310
28 648
200
700
327
30 185
7 700
9 000
11 700
24 232
63 959
2 200
0
400
119 191
10 967
16
6 486
17 469
3 578
640
3 133
723
600
8 674
18 387
44 086
62 473
88 616
601
1 000
0
0
307
1 908
222 631
17 469
240 100
-59 205
59 205
6 744
246 844
18 fő
3 fő
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
19.
20.
21.
22.
25.
44.
45.

Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások ÁFÁ-val
Dologi jellegű kiadások
Kamatkiadás beruházási célú hitel után
Dologi kiadások (3+4+5)
Támogatás értékű működési kiadás kistérségnek
Támogatás értékű kiadás közoktatási társulásnak
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT. kívüli iskolaeü.
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT. kívüli nonp. szervek
Társadalom, szoc.p. juttatások, támogatások
Egyéb működési célú támogatások összesen (7+8+…11)
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatásai (ösztöndíjak)
Működési kiadások összesen: (1+2+6+12+13+14)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen: (18+19+…21)
Költségvetési kiadások: (15+22)
Hitel törlesztése államháztartáson kívülre
Tárgyévi kiadások összesen: (25+44)

5

49 840
12 539
33 347
3 758
2 184
39 289
4 878
42 689
109
2 490
4 821
54 987
5 000
650
162 305
18 590
0
0
0
18 590
180 895
65 949
246 844

(adatok EFt-ban)

A PÁIÓBK Alapító okiratának módosítása a Kincses József Általános Iskola vonatkozásában
A 2012. évi költségvetés előzetes tárgyalása során
merült fel, hogy milyen takarékossági intézkedések
tehetők meg a fenntartott intézmények vonatkozásában.
A PÁIÓBK Kincses József Általános Iskola
épületeinek felülvizsgálata során megállapítást nyert,
hogy az Erdészházként ismert 1202. hrsz. ingatlan
nincs kihasználva, fenntartási költsége magas.
Javasoljuk, hogy az épület kiürítésével, használatának
megszüntetésével csökkentsük a költségeket.
A 1202. hrsz. a PÁIÓBK Alapító okiratában, mint
intézményi vagyon szerepel, így annak Alapító okiratát
is javasoljuk módosítani.

Határozati javaslat:
Kesztölc község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
1202. hrsz.-ú gazdasági épület és udvar megnevezésű
ingatlan kerüljön ki a PÁIÓBK Kincses József
Általános Iskola kezeléséből.
Jelen határozatával felhatalmazza a Társulási Tanácsot,
hozzon döntést a PÁIBK Alapító Okiratának e tárgyban
történő módosításáról.
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Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. (II.8.) önkormányzati
rendelete a munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjazásáról
Kesztölc község Képviselő-testülete, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében
eljárva, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. §
Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjköteles
és kérelemre engedélyezhető. A kérelmet írásban, a
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell
benyújtani. A díj befizetését a kérelem benyújtásával
egyidejűleg kell igazolni.
2. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjköteles
és kérelemre engedélyezhető. A kérelmet írásban, a
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell
benyújtani. A díj befizetését a kérelem benyújtásával
egyidejűleg kell igazolni.
(2) Meg kell tagadni a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés engedélyezését, amennyiben az
anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a
házasságkötés létesítésének helyszínére való szállítása
és a hivatali helyiségbe történő visszaszállítása, az

anyakönyv helyszínen történő biztonságos kezelésének
feltételei és az esemény méltó körülményei nem
biztosíthatók.
3.§
A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésért fizetendő díjat a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
4. §
Hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt díjazás
illeti meg. A díj mértékét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
5. §
(1) Ez a rendelet 2012. február 9-dikén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az 5/2011.(IV.1.) önkormányzati
rendelet a munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés díjazásáról
Kérelmezők által fizetendő díj
Hivatali időn kívüli házasságkötés: 6.000.Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés: 30.000.Anyakönyv-vezető díja: nettó 2.500.-Ft/megkezdett óra

A község szociális helyzete (Horváth Zoltánné beszámolója)
Kesztölc állandó lakosainak száma: 2.692 fő
A segélyezettek száma átlagban az állandó lakosok
4-8%-a , folyamatos növekedést mutat.
Az elmúlt évek gazdasági válsága a falu szociális
segélyezésében is jelentős növekedést hozott. Sok
család került anyagilag rossz, néha már kilátástalan
helyzetbe.
A lakosok egy része komoly anyagi problémákkal
küzdött az elmúlt évben is. Sok család a svájci frank,
és euró alapú hitelek nagyon magas árfolyama miatt
már nem tudja a törlesztő részletek fizetni, és ezért
várható a kilakoltatás is.
Ugrásszerűen megnőtt az aktívkorúak ellátását
igénylők száma. Ők azok a lakosok, akiknek a
munkaügyi központ által biztosított ellátása már lejárt.
A munkaügyi központ által fizetett ellátás már csak
három hónapig jár. Ezután a kérelmező, - ha a szociális

törvényben foglaltaknak megfelel - foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban, vagy rendszeres szociális
segélyben részesülhet.
Az elmúlt években 30 fő alatti volt a kérelmezők
száma. 2011-ben összesen 74 fő kapta ezt a támogatási
formát, ami azt jelenti, hogy egyre többen vannak azok
akik nem tudnak munkahelyet találni, így csak az
önkormányzat által biztosított támogatást kaphatták,
illetve a közcélú munka programban vettek részt.
Sajnos a kérelmezők egyre nagyobb hányadát teszik ki
a 20-30 éves korosztályból kikerülők, illetve az 50
év felettiek.
Ezzel arányosan emelkedett meg a lakásfenntartási
támogatást igénylők száma is. 2011. szeptembertől
a lakásfenntartási támogatást azok a családok
igényelhetik, ahol a család egy fogyasztási egységre
eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugellátás 250%-át. (71.250.-)
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Egyre több személy került nehéz helyzetbe, mert nem
tudta fizetni a közüzemi számlákat. A lakásfenntartási
támogatás összegét ilyen esetben közvetlenül a
közüzemi szolgáltató részére utaljuk át.
Amennyiben a kérelmező rendszeres támogatást kapott
az önkormányzattól, abban az esetben úgynevezett
védendő fogyasztói státuszt kaphatott, mely alapján a
szolgáltató nem kapcsolhatta ki őt bizonyos ideig a
szolgáltatásból.( gázszolgáltató, áramszolgáltató)
Településünkön is egyre többen rendelkeznek előre
fizető mérőórával. Ezeket az órákat az áramszolgáltató
cég juttatja el a lakosoknak. Használatuk hasonlóan
működik mint a kártyás telefonok. A fogyasztó
bizonyos összeget befizet, és addig használhatja az
áramot, míg ez az összeg el nem fogyott a kártyáról.
Ezzel a módszerrel nem tud további hátralékokat
felhalmozni a szolgáltató cég felé..
A szociális támogatások két nagy csoportja, a
rendszeres, és az átmeneti támogatások.
A rendszeres támogatások abban az esetben kerülnek
megállapításra, ha a kérelmező a szociális törvényben
előírt feltételeknek megfelel. (1993. évi III. törvény a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.) Az
átmeneti támogatás egyszeri pénzösszeggel nyújt
segítséget a kérelmező részére.
Rendszeres támogatások:
1. Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély
A munkanélküli ellátásból kikerült 55.-dik életévüket
betöltött személyek részére
rendszeres szociális
segélyt biztosítunk, ha a családban az egy fogyasztási
egységre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 90%-át.
2011. évben 11 fő igényelte, és kapta meg ezt a
támogatási formát.
A kifizetett összeg: 2.273.000.-forint.
A segély megállapítása jegyző hatásköre
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
A munkanélküli ellátásból kikerült 55 év alatti
személyeknek állapítható meg, akik az önkormányzat
által szervezett közfoglalkoztatásban nekik fel nem
róható okból nem vesznek részt. Ez tulajdonképpen
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azt jelenti, hogy ha az önkormányzat nem tud munkát
biztosítani ezeknek a személyeknek, akkor ezt a
rendszeres támogatást kapják.
Amikor munkalehetőség adódik, akkor a támogatás
szünetel, és a kérelmezők közcélú munkásként
dolgoznak.
2011-ben 63 fő részére állapítottunk meg ilyen
támogatást.
Azok a személyek akik egészségi állapotuk alapján
bevonhatók voltak a közfoglalkoztatásba 30
munkanapot kellett dolgozni ahhoz, hogy a segély
összegét a továbbiakban is megkaphassák.
A kifizetett összeg: 4.728.000.-forint.
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján.)
Azoknak a gyermekes
családoknak kerül
megállapításra, ahol a család egy főre eső jövedelme,
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
130%-át, egyedülállónál 140%-át.
A rendszeres kedvezményben részesülő gyermek
után nem kell étkezési térítési díjat fizetni az óvodai
ellátásnál, illetve az ált. iskola 1-8 tagozatán. Ezen
kívül az általános iskolás gyermek ingyen kapja meg
a tankönyveket.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek évente két alkalommal pénzbeli
ellátásban részesülnek. Ennek összege 5.800.-forint
gyermekenként.
2011-ben 51 család 112 gyermeke részesült ebben a
támogatásban.
A megállapítás a jegyző hatásköre
3. Lakásfenntartási támogatás
Normatív lakásfenntartási támogatásban 65 család
részesült 2011-ben. A támogatott családok 3.095.000.forint lakásfenntartási támogatást vehettek fel, vagy
került utalásra az elmúlt évben.
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Az egyénileg megállapítható összeg családonként
változó. Függ a család egy fogyasztási egységre eső
jövedelmétől, és hogy hány fő lakik a családban.
Átlagosan 2.500.- és 9.500.- forint került megállapításra.

Méltányos közgyógyellátást igényelhet az a személy
aki
szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége
meghaladja a helyi szociális rendeletben szabályozott
összeget.

Ez a támogatás nőtt a legjobban a tavalyi évhez
viszonyítva.

Az így kiállított igazolványok után az önkormányzatnak
fizetési kötelezettsége van. Ez az összeg maximálisan
45.000 forint igazolványonként. (megállapított gyógyszerkerettől függ )

A megállapítás
hatásköre

2011-ben a

szociális bizottság

9 fő kapta egy éves időtartamra.
A megállapítás a jegyző hatásköre.

4. Ápolási díj
Alanyi jogon járó ápolási díjban 5 személy részesült.
Az ápolási díj bruttó összege 29.500.- forint, melyből
nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Az ápolási díjban részesülők részére 2.213.000.- forint
került kifizetésre.
A megállapítás a jegyző hatásköre.
Méltányos ápolási
megállapításra.

díj

2011-ben

nem

került

5. Közgyógyellátási igazolvány
A közgyógyellátási igazolványt három módon adhat
ki a jegyző
Alanyi jogon részesülő személyek azok akik a
szociális törvény alapján alanyi jogon kapják meg
az igazolványt. ( pl.: I-II rokkantak, akik után a szülő
magasabb összegű családi pótlékban részesül, ..)
56 fő jogosult kapta ezt a támogatási formát
Az alanyi jogon kiállított igazolványok két évre
kerülnek megállapításra.
Normatív alapon az a személy részesülhet közgyógyellátásban akinek a családjában az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegét, egyedülállónak a 150%-át,
és az egészségügyi pénztár által megállapított gyógyszerkerete legalább 2.850.- forint. ( a nyugdíjminimum
10%-a .)
8 fő kapta meg mely ezt a közgyógyellátást egy évre.

6. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Akkor jogosult
az ügyfél igénybe venni, ha
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága más
módon nincs biztosítva. Akkor nem biztosított a
jogosultsága, ha nem rendelkezik munkaviszonnyal,
vagy az önkormányzattól sem részesül rendszeres
támogatásban.
A megállapításnál a család egy főre eső jövedelme nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 120%-át,
egyedülállónál a 150%-át.
Az egészségügyi szolgáltatás szociális rászorultságáról
egy éves időtartamra hatósági bizonyítvány kerül
kiállításra.
Ez a támogatási forma természetbeni támogatás,
hiszen az ügyfél részére nem pénzbeli támogatás
kerül megállapításra., hanem mentesül az egyébként
fizetendő egészségügyi szolgáltatásra jogosító díj
megfizetésétől.
16 fő részesült egészségügyi szolgáltatásra jogosító
hatósági bizonyítványban 2011-ben
A megállapítás a jegyző hatásköre.
Eseti támogatások
1. Átmeneti segély
Átmeneti segélyt 64 esetben fizettünk ki a település
rászorult lakosainak.. Ez a tavalyi évhez viszonyítva
csökkenő tendenciát mutatott.
ebből :
egyszer részesült segélyben: 48 fő
kétszer: 11 fő
háromszor/ vagy többször: 5 fő
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Az átmeneti segély összege. 1.000.- és 10.000.- forint
közötti összeg. Rendkívüli, különösen krízishelyzetbe
került ügyfél részére 20.000.- forint adható.
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jogosultak erre a támogatásra. Településünkön 7 fő
részesült benne.

A kifizetett összeg : 590.000.- forint volt

A támogatás alap összege 7.000.- forint, de maximálisan
28.000.-forint adható.

Megállapítás a szociális bizottság hatásköre.

A megállapítás a jegyző hatásköre.

2. Súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedésével kapcsolatos támogatás
Közlekedési támogatás évente egy alkalommal kerül
kifizetésre. Azok a személyek igényelhetik akik az
orvos igazolása, és a család jövedelmi helyzete alapján

3. Temetési segély
Temetési segélyt
1
lakos részére fizetett az
önkormányzat. Ennek összege alap esetben 10.000.-/fő.
Megállapítás a polgármester hatásköre.

A község egészségügyi helyzete (dr. Bús János beszámolója)
A beszámolómban Kesztölc község alapellátásának
utolsó egy évét és a jelenlegi helyzetet kívánom
ismertetni. 2011. október 1-től az új rendelőben
dolgozunk, kezdeti kisebb problémák után kellemesen
belaktuk.
Nagyon köszönjük az Önkormányzat
segítségét.
Halálozás 2011-ben 34 fő volt, ebből otthon 15,
kórházban 19 fő. A kórházi orvosokkal a kapcsolatunk
jó. A kórházi kapacitások szűkülnek, a várólisták
hosszabbodnak. Az egészségügy katasztrófa felé
halad. A pénzhiány immár évek óta jellemző ezen a
területen, de most a helyzet már alig tartható. Tavaly
1100 orvos, tehát egy évfolyamnyi ment el külföldre
nagyrészt az anyagi megbecsülés hiánya miatt. A
kórházakban is egyre kevesebb a szakorvos, a nővér
és általában az egészségügyi dolgozó. Itt, Dorog és
környékén a körzeti ellátás még szinte érintetlen,
de az ország válságrégióiban már súlyos a helyzet.
Rövidesen fel kell készülni a körzetösszevonásokra.
Kórházi részlegek leépítése is várható. Mi még bírjuk
valahogyan. A szegényedés a lakosság körében is egyre
láthatóbbá válik. A szociális feszültségek sokszor az
egészségügyön csapódnak le. Az ÖNO dolgozóival
jó a kapcsolatunk, sokszor segítünk egymásnak.
Nemegyszer betegmegőrzés igénye is felmerülne,
ami megoldhatatlan. Súlyos gondunk még a hatalmas
méretű adminisztráció, amit tisztességesen csinálni
szinte lehetetlen.
Közvetlen halálokokat tekintve szív- és érrendszeri
ok 42%-ban, daganat 21%-ban, elöregedés 24%ban, alkoholizmus 9%-ban szerepelt a múlt évben.
Öngyilkosság egy volt.

A cukorbetegség és a magas vérnyomás már évek
óta népbetegség. Jelenlegi betegszámunk 1795 fő, ez
átlagosnak mondható. 2011-ben 9292 beteget láttunk
el, (2010-ben 9559-et) havi átlagban 774-et, ebből 479et lakáson, ennek havi átlaga 40 fő. Szakrendelésre
680 főt irányítottunk. A fenti számok némi csökkenést
mutatnak az előző évihez képest. A betegforgalmat
növelő tényező a gondozás, csökkentő tényező a
munkanélküliség.
A körzeti ápolónő 2011-ben 387 esetben látogatott
meg 147 beteget. A mindennapi tevékenysége mellett
fokozott figyelmet fordít a nehezen mozgó idősekre.
2011.-ben 11.360 táppénzes napot utaltunk ki, ez
némi csökkenést mutat. Körzetemben folyamatosan
végezzük a krónikus betegek gondozását. Eszerint
jelenleg 352 magas vérnyomásos, 76 szív-és érrendszeri,
38 légzőszervi, 112 mozgásszervi, 40 emésztőszervi,
146 cukorbeteg, 46 idegrendszeri, és 28 daganatos
beteg szerepel a nyilvántartásunkban.
A központi ügyelet komoly gondokkal, de működik.
A legfőbb panasz, hogy sok esetben sokat kell várni
az orvosra. Ez nem csoda, hiszen kb. 40.000 emberre
van egy orvos, így nem is várható javulás. Az ügyelet
sürgős hívásainak kb. 30 %-a indokolatlan, ami sokba
kerül és a személyzet erejét is erősen igénybe veszi.
Minden probléma, anyagi gond ellenére munkakedvünk
a régi, bízunk a szebb jövőben.
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A község gyermek-egészségügyi helyzete (dr. Kéninger Anna beszámolója)
Beszámolómban
Kesztölc
község,
gyermekegészségügyi helyzetéről nyújtok tájékoztatást
Önöknek.
Néhány adat az elmúlt egy évben végzett munkámról.
Jelenleg az általam ellátottak száma 868 fő , ez 2012.
márciusi adat .
Kor szerinti megosztásban:
0-1 éves korig: 44 fő
1-4 éves korig: 133 fő
4-14 éves korig: 454 fő
14-18 éves korig: 237 fő
0-3 éves korig
Ezen
korosztály
folyamatos
követése,
a
szaktanácsadáson, a védőnővel közösen történik.
Féléves korig kéthetente, majd egyéves korig havonta
jelennek meg. Kórházból való hazaérkezésükkor,
1,2,3,6 hónapos. 1; 2; 3 éves korban statusz (súly,
magasság, mell- és fejkörfogat, belszervi fizikális
vizsgálat, mozgásszervek vizsgálata, vérnyomás,
vizelet) vizsgálatukat végezzük.
2; 3; 4; 15, 18 hónapos korban illetve 6 éves korban
kötelező védőoltásokat (Pentaxim, MMR, Prevenar)
kapnak. A gyermekek vizsgálata során észlelt
bármilyen eltérés (szívzörej, csípő-rendellenesség,
urológiai, sebészeti, bőrgyógyászati) esetén megfelelő
diagnosztikai és szakorvosi vizsgálatra irányítom őket.
Ennek a betegségek korai felismerésében így az időben
elkezdett kezelésnek nagy jelentősége van a gyógyulás
szempontjából. Gondolok itt pl.: csípőficamra, rejtett
heréjűségre.
Tanácsadáson 2011-ben 237 gyermek jelent meg.
2008.októbertől egy új védőoltás a Prevenar/
pneumococcus elleni/ is ingyen elérhető a 2006.10.01.
után született gyermekek részére akik ezt kérik.
Örömmel számolhatok be arról, hogy ez a korosztály
100 százalékosan átoltott lett.
3-6éves korig
2011/12-es tanévben 50 óvodás vizsgálatát (súly,
magasság, belszervi fizikális, mozgásszervek, vizelet,
vérnyomás) végeztük.

6-14 éves korig
Az iskolás korosztály szűrését módszertani levélben
előírt program szerint végezzük. Itt már 2011/12-es
tanévben elvégzett vizsgálatokról tudok beszámolni
64 gyermeket (2,4,6,8osztály) vizsgáltam meg. Ez
a magasság, súly, vérnyomás, belszervi fizikális,
mozgásszervek, vísus, színlátás, vizelet általános
vizsgálatából áll.
A hatodikosok kétszerre Di-Te és Trivalens (kanyaró,
mumpsz, rózsahimlő) a hetedikesek
Hepatitisz B
elleni kötelező védőoltásban részesültek.
Itt jegyezném meg, hogy mindkét intézmény
óvoda és iskola vezetőjétől és dolgozóitól minden
segítséget megkapunk a szűrővizsgálatok zavartalan
lebonyolításához. Ezért köszönet nekik.
A szűrések során azt tapasztalom , hogy már a
gyermekek körében is jelentkeznek a magyar felnőtt
lakosságra jellemző betegségek éspedig az elhízás, a
rossz fogak és az ortopédiai elváltozások.
2011-ben 53. gyermek részesült az ÁNTSZ-től
ingyenesen kapott influenza elleni védőoltásban.
A betegrendelést napi két órában, váltogatva délelőtti
és délutáni időben végzem. A csecsemő-tanácsadást
csütörtök délelőtt egy órában, az iskola-egészségügyi
munkát csütörtök reggel két órában végzem.
2011-ben 5654 gyermek jelent meg a rendelésen,
lakáson 135 gyermeket láttam el. Szakrendelésre 414,
kórházba 5 gyermeket utaltam és 5 gyermeket kezeltek
kórházban.
A betegrendeléseket főleg az óvodás és az kisiskolás
korosztály látogatja. Jelentősebb betegforgalom a késő
őszi, téli és a kora tavaszi időszakban van. A betegek
jelentős része felső és alsó légúti hurutos, valamint
gyomor- bélrendszeri panaszok miatt keresnek fel. A
tavaszi hónapokban pedig egyre szaporodik a légúti
allergiás panaszok miatt jelentkezők száma.
A dorogi székhelyű központi ügyelet, amely délután
16 órától másnap reggel 8 óráig látja el a betegeket. A
hétvégi ügyelet péntek délután 15 órától, hétfő reggel
8 óráig folyamatosan működik. Ebben a munkában én
is részt veszek. Munkatársaimmal a kapcsolatom jó,
munkájukkal meg vagyok elégedve.
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A községi védőnői munka (Salánkiné Radovics M. Ildikó beszámolója)
A védőnői munka sokrétű, munkamódszerünk a
gondozás. Célunk a családok egészségének megőrzése,
a betegségek megelőzése, egészséges gyermekek
születésének és nevelésének elősegítése.

A várandós gondozás célja: A gyermeket váró anya
egészségi állapotának, teherbíró képességének nyomon
követése, a terhesség alatt kialakuló kóros állapotok
megelőzése, azok korai felismerése és kezelése.

A védőnői munka főbb területei:
1. Nő -, és anyavédelem;
2. Újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek gondozása
családlátogatásokon és szaktanácsadásokon;
3. A 3 – 6 éves gyermekek ellátása családlátogatásokon, szaktanácsadásokon és az óvodában;
4. A 7 – 18 éves korú tanköteles gyermekek, tanulók
gondozása családlátogatáson, tanácsadáson és az
iskolában;
5. Szociális
munka:
Segély
intézése,
környezettanulmány készítése, veszélyeztetett
gyermekek és családok fokozott gondozása;
6. Mentálhigiénés tevékenység: Egészségnevelő órák
tartása az iskolában és az óvodában, drog -, alkohol -,
dohányzás megelőzés;
7. Karitatív tevékenység, vöröskeresztes munka.

A tanácsadás heti egy alkalommal a Tanácsadó
helyiségben történik: Súlymérést, vérnyomásmérést,
vizeletvizsgálatot,
magzati
szívhangvizsgálatot,
haskörfogat mérést végzünk, felhívjuk a kismama
figyelmét az esedékes szakvizsgálatokra, a szakorvosi
kontrollvizsgálatok fontosságára.

Várandós anyák száma: 43 fő
Ebből fokozott gondozást igénylők száma: 7 fő
Tanácsadáson a megjelenések száma: 182
Várandós látogatások száma: 134
Nővédelmi tanácsadáson megjelenések száma: 16
Nővédelmi látogatások száma: 144
Szült anyák száma: 19 fő
Az év folyamán született csecsemők száma: 20 fő
Koraszülöttek száma: 0 fő
Ikerszülés: 1
Tervezett otthonszülés, csecsemőhalálozás: 0
Tanácsadáson az összes megjelenés: 277
Védőnői látogatások száma: 354

Óvoda – és iskolaegészségügyi munka: Az óvodában
és az iskolában havonta végeztem a tisztasági és
tetvességi szűrést, szerencsére, csak 1 – 2 alkalommal
találtam fejtetűt. A 3 – 6 éves gyermekek védőnői
szűrővizsgálata a Tanácsadóban történik a szülővel
való előzetes megbeszélés, egyeztetés után. Az iskolai
munka keretében megtörtént a 2., 4., 6. és 8. osztályosok
szűrővizsgálata, illetve a 6. osztályosok kampányoltása
(MMR, Boostrix oltás). Oltási elmaradás nem volt. A
tanév II. félévében tartjuk a felső tagozatosok részére az
egészségnevelő, felvilágosító előadásokat: Egészséges
életmód;
dohányzás,
drog,
alkoholfogyasztás
káros hatásai. A felső tagozatos lányoknak az első
menstruációról december elején tartottam meg az
előadást, összevontan az 5. – 6. és a 7. – 8. osztályban.

12 – 35 hónaposok száma: 46 fő
Fokozott gondozást igénylők száma: 1 fő
Tanácsadáson az összes megjelenés: 96
Látogatások száma: 186
3 – 6 évesek száma: 108 fő
Fokozott gondozást igénylők száma: 9 fő
Tanácsadáson a megjelenések száma: 96
Védőnői látogatások száma: 199
Gondozott családok száma: 161
Dohányzás a családokban: 50
Gyermekelhanyagolás: 3 családban volt

A csecsemőgondozás célja: A csecsemők zavartalan
testi –, lelki - és szociális fejlődésének elősegítése,
az anyatejes táplálás fontosságának hangsúlyozása.
A tanácsadáson a csecsemők súlyát, hosszát, fej – és
mellkörfogatát mérjük, a gyermekorvossal közösen
tartott tanácsadásokon végezzük a státuszvizsgálatokat
és kapják meg a gyermekek az életkorhoz kötött kötelező
védőoltásokat. Az önálló védőnői tanácsadáson azok a
gyermekek jelennek meg, akiknek a választott orvosuk
máshol van, illetve csak súlyellenőrzésre jöttek.

Április elején Dorogon részt vettünk a városi
elsősegélynyújtó versenyen, ahol a csak fiúkból álló
csapat a 10. helyet szerezte meg 22 csapat közül.
Májusban részt vettem az iskola gyermeknapi
akadályversenyén, az egyik állomás elsősegélynyújtási
elméleti és gyakorlati feladat volt. Novemberben az
iskolában újraindítottam az elsősegélynyújtó szakkört,
a gyerekek szívesen járnak.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
munkatársaival folyamatosan tartom a kapcsolatot,
esetkonferenciákat tartunk, ruha -, illetve játékgyűjtést
szervezünk.
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A fogászat első két hónapjának működése (dr. Gergely Ákos beszámolója)
2012-ben nyitottuk meg az egészségházban az OEP
finanszírozott fogorvosi szolgáltatást.
Sokan a mai napig nem tudják, hogy elérhető
Kesztölcön a fogorvosi ellátás. Ezt javítandó tervezem,
hogy a közeljövőben egy minden családhoz eljuttatott
szórólapon tájékoztatom a lakosságot a lehetőségről.
Az óvódás és iskoláskorúak szűrését a következő hónap
során fogjuk megoldani.
A rövid két hónap alatt csak szubjektív benyomások
alapján tudok a fogászati helyzetképről nyilatkozni. Az
elmúlt 20 év fővárosban eltöltött fogorvosi működés
egy egészen más beteganyaghoz és igényekhez
szoktatatott, és el is kényelmesített. Itt Kesztölcön
egészen más a helyzet. Az elmúlt két hónap jórészt a
tűzoltásról szólt.
Számomra feltűnően sok fogeltávolítás és az utolsó
lehetőségkénti foggyökérkezelés volt. A felnőtt lakosság
fogazati állapota messze elmarad a budapestitől, pedig
csak 40 km van a két település között. Ezt csak azért
fontos megemlíteni mert ez utalhat arra, hogy a fogak
egészségével kapcsolatos igényesség fejlesztendő
szemléletmód kellene legyen Kesztölcön.
Ugyanis a megtartsuk a fogat vagy kihúzassuk és
akkor nincs több probléma kérdés gyakran merült fel

a rendelésen úgy, hogy erősen kellett befolyásolni a
pácienseimet azért, hogy jó döntést hozzanak, és a fog
megmentése mellett döntsenek.
Sajnos a fiatal korosztálynál szintén hasonló
hozzáállását tapasztaltam, és elkeserítően rossz
fogazatú óvodás korú gyerekeket hoztak hozzám az
elmúlt időszakban.
Remélhetően az összkép ennél jóval jobb, és a
szűrések után kicsit elégedettebb leszek, de minden
esetre szükséges és meg is teszem, hogy a fiatalok
szájegészségéről valamiféle előadások keretében minél
többet és minél több szempont alapján beszéljek.
Ismertetni kell a fogak és a szájüreg állapotának hatását
az általános egészségre. A különböző betegségek és
a szájüreg kapcsolatára, a táplálkozás, a dohányzás,
a stressz hatására a szájüregi szervek állapotára. A
társadalmi elvárások alakulása a fogatlanság a rossz
szájhigénié esetében..
Mindenképpen célom, hogy a kesztölci fogászaton
minden kesztölci találja meg az igényeinek és
lehetőségeinek leginkább megfelelő magas szintű
ellátást
Amint a családommal kesztölci lakos leszek,
lehetőséget látok arra, hogy akár minden nap lehessen
fogorvosi kezelést igénybe venni Kesztölcön.

Beszámoló a szabálysértésekről (Horváth Zoltánné beszámolója)
2011-ben a szabálysértések száma csökkenő tendenciát
mutat szeptember 31-ig.
Ez a csökkenés azonban abból adódik, hogy a
20.000.-forint alatti tulajdon elleni szabálysértések
ügyében
a
legtöbb
esetben
az
illetékes
rendőrkapitányság jár el. Mivel a tulajdon elleni
szabálysértések nagy része más településen történik,
ebben az esetben adatszolgáltatási kötelezettségünk
van a szabálysértésben eljáró hatóság felé.
Fenti időszak alatt 14 esetben indítottuk meg a
szabálysértési eljárást.
A szabálysértések legnagyobb csoportjába a közoktatási szabálysértést elkövetők tartoznak. Ezt a
szabálysértést a kk. és fk. gyermekek szülei követeik
el, hiszen a gyermekek ezért még nem vonhatók

felelősségre. Ezt a középfokú tanulmányokat folytató
gyerekek sokszor ki is használják. Mivel a településről
eljárnak, a szülőnek azt mondják, hogy az iskolában
vannak, és csak az iskola értesítésekor derül ki, hogy a
gyermek több esetben hiányzott a tanításról.
2011-ben azon
gyermekek szülei akik ezt a
szabálysértést elkövetik, még egyéb szankciókra is
számíthatnak. Amennyiben a gyermek igazolatlanul
50 órát hiányzik az iskolából, a szülőnek folyósított
iskoláztatási támogatás ( régen családi pótlék)
megvonásra kerül. Jelenleg településünkön még
nincs ilyen gyermek akinél az iskoláztatási támogatás
megvonásra került volna, de már több gyermek
hiányzása közel volt az 50 órához. Sajnos ezek a
szülők, és a legtöbb esetben a gyermekek is, nem
motiválhatók, hogy tartsák be a törvényben előírtakat.

KESZTÖLCI HÍRNÖK - VI.évfolyam 1.szám - 2012.április
A szabálysértések egyre nagyobb részét teszik ki az
illegálisan szemetet lerakók. Itt sokszor tehetetlen a
hatóság, mivel nem derül ki a szabálysértő kiléte.
Ezeket
a
szabálysértéseket
nagyon
nehéz
megakadályozni.
Az illegális szemét
lerakást
próbáljuk úgy megakadályozni, hogy a település
határában több földúthoz sorompókat helyeztünk ki.
Az ott gazdálkodó tulajdonosok kulcsot kaptak, hogy
az ő részükre biztosítva legyen a bejárat.
Ezen szabálysértést elkövetők egyike már több esetben
helyezett ki illegálisan szemetet a falu több pontján.
Ez az ügy most a városi bíróságra került, mivel a
szabálysértést elkövető nem volt hajlandó beismerni a
szabálysértés tényét.
Egy másik lakossal szemben is már több esetben
folytattunk le eljárást, de nem tudunk vele szemben
semmilyen hatékony módszerrel fellépni. A lakcímen
közös udvarban két család lakik. Sajnos a hátsó
szomszédnak kell átjárni az első részen is, ami sok
esetben gondott okoz, az útra kihelyezett szemét és
egyéb lom miatt.
Hiába szabunk ki bírságot, attól a szemét ott marad,
és a tulajdonos magatartása is nagyon agresszív,
fenyegető.
2011. január 01-től szeptember 30-ig
szabálysértések elkövetőivel szemben
hatóság intézkedések.

az alábbi
történtek

Közoktatási szabálysértés elkövetése miatt hét
esetben indítottunk eljárást. Itt a szabálysértést
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elkövetett gyermekek szülei figyelmeztetésben
részesültek. Az előző évhez viszonyítva növekedett
a létszáma a szabálysértést elkövető szülőknek.
Közoktatási szabálysértést elkövető szülők gyermekeit
a gyermekjóléti szolgálat családgondozója is
figyelemmel kíséri. Ha szükséges alapellátásban
gondozza a gyermeket, illetve javasolhatja a gyermek
védelembe vételét is.
Szemetelés, illegális szemétlerakás szabálysértés
vétsége ellen négy főnél tudtuk megindítani az eljárást.
Sajnos ennél sokkal több az elkövetők száma, de az
illegális szemétlerakás tényét csak nehezen tudjuk
bizonyítani. Hatóságunk egy fő részére 50.000.forint pénzbírságot szabott ki, mivel nem ez volt az
első ilyen jellegő szabálysértése.
Egyéb jellegű szabálysértés (kutya) miatt három fő
részesült figyelmeztetésben
Ismeretlen tettes ellen egy esetben
szüntettük
meg a szabálysértési eljárást. Ennél az eljárásnál a
rendőrség segítségét kérve próbáltuk kideríteni, hogy
a Lencsehegyi bánya felé vezető területen ki rakott
ki nagyobb mennyiségű állatgyógyászatban használt
ampullát, és gyógyszert. Sajnos az eljárás nem vezetett
eredményre, ezért ismeretlen tettes ellen az eljárás
megszüntetésre került.
Több
esetben
veszünk
fel
jegyzőkönyvet,
-amennyiben társhatóságok megkeresnek- mert az
eljárás lefolytatására nem mi vagyunk illetékesek.
Amennyiben a szabálysértést nem helyi lakos követi
el, az illetékes hatósághoz továbbítjuk a szabálysértés
lefolytatását.

Falugondnoki tevékenység (Siska Gábor beszámolója)
Közmunka program
A 2011-es év a korábbi 8 órás közmunkás munkarend
helyett 4 órásra csökkent, változó létszámú és
összetételű jelentkezőkkel. (3-2 illetve 1 fővel
ciklusonként).
A két hónapos ciklusok, nem feltétlenül szolgálták
a folyamatosságot, hiszen a betanulás (gépkezelés,
napi rutin) és helyismeret, munkafolyamati rutin
megszerzése után már le is telt az alkalmazásuk ideje,
és kezdődött minden előröl. A munka ugyanannyi, de
pl. a fű nem kérdezi, hogy lassabban nőjön e?

A szokásos közterületek tavasztól-őszig tartó nyírása
egy fűkaszával és egy fűnyíróval végrehajtásra került.
(közterek, klastromi és intézményi területek) Ha
ezek mellett a parlagfű irtás is beindult, vagy sürgős
helyreállítási, vagy egyéb munka közbeszólt, az
jelentős elmaradást tudott okozni (szélmalomharc).
A munkaerő képzettségének és hadrafoghatóságának
függvényében lettek ütemezve a munkák. Olyan
munkaerőt is kiközvetítettek és foglalkoztatni
kellett, akinek a gereblye és egyéb szerszámok
teljesen ismeretlenek. A büntetést ledolgozók változó
eredménnyel vethetők be. Folyamatos munkatervezés
esetükben javarészt kizárt, valamint szakmunkáknál
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a munkavédelmi hátterük rendezetlen, kidolgozatlan.
Ez ügyben munkavédelmi segítséget kértem (ez idáig
megoldatlan).
Heti rendszerességgel működik a tisztító körút: Hétfőn
a közterületi szemétgyűjtés, takarítás, a községben
és Klastrompusztán, valamint a temetői konténerek
szemétgyűjtőinek szelektív elszállítása. Pénteken a
hétvégi rendhagyás: Hegyi kocsmától a Papírsárkányig
szemétgyűjtés és takarítás. Szelektív konténerek,
buszmegállók és a főtér hulladékmentesítése.
Hét közben pedig az aktuális, időszakos munka
történt. Hozzá kell tennem ennek sok esetben, már
délután nincs látszata, főként a CBA környékén sok
a szemetelés. A szelektív gyűjtők tekintetében, még
mindig nagyfokú a kulturálatlanság, nem csak oda
nem illő szemetet halmoznak fel, de állati tetemektől
kezdve veszélyes hulladékot is!
Folyamatos volt a murvázás, ideiglenes kátyúmentesítés, tömedékelés a község útjain. A 2012-es évben
remélhetőleg lesz lehetőség hidegaszfalt alkalmazására
is.
Eső esetén belső munkákat végeztünk. (gépkarbantartás, - most köztéri és sörpadok, kukák, csiszolása
festése, valamint jelzőtáblák összeszerelése) Eső,
illetve olvadás után árok-átereszpucolás, időszakos
levélgyűjtés.

hibák megoldásában nagy segítség volt az intézményi
karbantartó (Nagykúti Vilmos).
Kritikus a tető az Óvoda az Iskola és a kisiskola egyes
részein. Gyakori volt a nagy területű cserépcsere az
óvodában, illetve a kúpcserepek pótlása, kijavítása
az iskolában. Ezen hiányosságok jelezve lettek az
intézményvezetők irányába.
Az intézmények karbantartási, szállítási és egyéb
feladatai, a sürgős munkák kivételével előre egyeztetett
módon tervezhetőek voltak. (létszámfüggő). Több
költöztetés is lezajlott (Könyvtár, Művelődési ház és
Klub, Egészségház)
Kapcsolattartás
Kapcsolattartás a Hivatásos Szervekkel és társszervekkel folyamatos. (Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők,
Katasztrófavédelem, Mezőőr, Temetőgondnok). Helyszemélyismereti és penetrációs segítség, valamint
szállítási feladatok biztosítása. Tiltott tevékenység
felszólításra történő nem reagálás jelentése több esetben
megtörtént. Házalók, besurranók kézre kerítésében
való közreműködés. Kárfelszámolás-segítségnyújtás.
Intézkedési területen kívül észlelt szabálytalanságok
továbbítása. (Fa-tolvajok, illegális szemétlerakók).

Intézmények

Kiemelt községi feladatokban az önkéntes tűzoltókkal
és immáron a polgárőrökkel is részt vettünk. (Hétvégi
készenlétek, szolgálatok, rendezvények, egymás
kisegítése. –most hétvégén hajléktalanok, idősek
felkeresése). Létszámhiány esetén az önkéntes tűzoltók
is részt vállalnak a közfeladatokban. (most-hó és
jégmentesítés, útszórás. Esti segélyszállítmány pakolás,
újságkihordás, vízbiztosítás). Gépjármű esetleges
kimaradása (meghibásodása), illetve esővédett szállítás
esetén a szállítási és egyéb feladatokat a tűzoltó
gépjárművel oldottuk meg. Az elmúlt évi országos
Polgári Védelmi morgatópróbával egybekötött
mozgósítási és beavatkozó gyakorlat, lokális szinten
Szivek képviselő úr közreműködésével és helyszíntámogatásával, sikeresen és szabályosan végrehajtásra
került. Felmerülő problémák kezelése sok esetben
délután, este, hétvégén történt, de megoldásuk
biztosított volt. Szélsőséges időjárás okozta kárelhárítás,
műszaki mentés az önkéntes tűzoltókkal közösen
történt. (Viharkárok, beázások, homokzsákolás,
vízszivattyúzás, átköltöztetés-értékmentés, balesetek).

Intézmények feladatai tekintetében (Önkormányzat,
Iskola, Óvoda, Művelődési ház és Klub, Idősek
Klubja, Egészségház) a fűtés, a vizesblokk dugulás,
illetve a tetőproblémák voltak a leggyakoribbak. Ezen

A községi rendezvények, ünnepélyek előkészületei,
aktív részvétel mellett, a felmerülő problémák
kezelésével, valamint utómunkálataival rendben
lezajlottak.

Télen hó és jégmentesítés. Környezetvédelmi
okokból mellőztük a sót, a só pótló koncentrátum
pedig gyenge hatású és drága. Kizárólag homokkal
(ezért gyakrabban is kell alkalmazni) síkosságmentesítettünk, kézi erővel. A lépcsők, buszmegállók,
járdák jégmentesítésére faforgácsot használtunk.
Gyakori probléma az új játszótér (amit napi szinten
ellenőrzök) nem rendeltetésszerű használata. Az ebből
adódó problémák naplózásra és kijavításra kerültek.
Kihelyezésre került több közlekedési és hirdetőtábla a
térképtartókhoz hasonlóan, illetve kerítés, korlát került
az indokolt helyekre. Rendben lezajlott az e-hulladék
beszállítás és eltakarítás, megelőzve ezzel a plusz
hulladékképződést a községben.
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Mezőőri munka (Molnár István beszámolója)
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy jó döntésnek bizonyult
a sorompók felállítása, hiszen az elmúlt évben a
falopás és az illegális hulladék lerakás nagy mértékben
csökkent, szinte teljesen megszűnt a sorompókkal
lezárt területeken. Igaz, időnként a sorompókat és a
rajtuk lévő lakatokat megrongálják, ragasztót öntenek
bele stb. De ezeket a problémákat megoldjuk, a
megrongált lakatokat kicseréljük.
Javasolnék még egy sorompót állítani a régi szedres út
elejére, a falu felső bejáratával szemben, ugyanis most
ide kezdték el kihordani a hulladékot.
Sajnos egy pár nappal ezelőtt ismét falopás történt.
A rendőrség segítségével sikerült két kesztölci
lakost falopáson tetten érni. A házkutatás során
nagy mennyiségű akácfát találtak az udvarukban.
Beismerték, hogy rendszeresen jártak a falu szélén
lévő akácosokba fát lopni.
Sok bejelentést kapok a falu lakóitól, ami nagy
mértékben segíti a munkámat.
Az elmúlt évben vadásztársaságunk a Pagony
Vadásztársaság nyert egy pályázatot.
A pályázat arról szólt, hogy az önkormányzati
területekről az illegális hulladékot összegyűjtjük és
elszállítjuk a hulladéklerakóba. Az összegyűjtött
szemét helyét pedig rekultiváljuk.

Közbenjárásommal sikerült elérnem, hogy az
egész mennyiség – összesen 28 kamionnyi, ami
420 m3 - a kesztölci önkormányzat külterületéről lett
összegyűjtve.
Az összköltsége ennek a projektnek 3.000.000,- forint
volt, ami az önkormányzatnak egy fillérjébe sem
került. A megvalósulásról egy fotósorozat készült, amit
bárki megtekinthet.
Szeretném ha
lehetőségem nyílna az általános
iskolában egy-két alkalommal előadást tartani a
gyerekeknek. Elbeszélgetnék velük környezetünk
védelmének fontosságáról. Bemutatnék pár fotót, és
trófeát is.
Tavasszal, a jó idő beköszöntével szerveznék a
vadásztársasággal közösen a gyerekekkel
egy
hulladékgyűjtést. Terepjárókkal vinnénk őket a
helyszínekre, és a sikeres gyűjtés végén főznénk
bográcsban egy jó vadételt. Elképzelhető, hogy szülők
is csatlakoznának az akcióhoz.
Még több hasonló tervem
vonatkozóan,amit
remélem
megvalósítani.

is van a jövőre
lesz
lehetőségem

Temetőgondnoki feladatok (Zaj János beszámolója)
2006-ban kerültem az önkormányzat alkalmazásába
mint temetőgondnok. A feladatom, az igencsak
elhanyagolt temető rendbehozatala volt.
A tereprendezés mellett szeméttárolók kialakítása, a
halottasház tűzfalának kijavítása, a szlovák sírhelyek
(fejfák) összegyűjtése és a szemétdombot eltüntetve
a szlovák sírkövek elhelyezése volt. Emellett a
bányászemlékmű felújításában is dolgoztam.
Az erdőrész bozóttalanítása, rendbetartása és a
temetőt körülvevő kerítés bozóttalanítása. A murvás
út karbantartása, parkoló karbantartása. Egy új és egy
mozgássérült parkoló kialakítása volt.

Az urnás temetőnek szánt terület kialakítása és
karbantartása, téli időszakban és kampánymunkák
során faluban lévő intézmények és közterületek
gondozásában is részt vettem.
Az alábbi
munkálatokhoz kérem jóváhagyó
támogatásukat: a temető teraszos kialakítása, az
orosz temető javítása, helyrehozása, a szlovák
sírkövek összegyűjtése, az
illemhely befejezése,
mozgáskorlátozott tábla beszerzése, a halottasház
belső renoválása (tapétázás,festés)
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Siska Gábor beszámolója)
"Istennek dicsőség, egymásnak segítség!” Eme nemes
tűzoltó jelmondat jegyében telt a 2011-es év is az
egyesületünknél. Segítségre szüksége van mindenkor,
mindenkinek, egyre több és egyre szélesebb körű. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, hogy az önkéntesség évének
„bőven” eleget téve, az alakuló „Turul-Mentőcsoportba”
is beválasztottak minket. A csoport több megyei
„kiemelten aktív”egyesület tagjaiból olvad egybe és
látja el megyei, országos és speciális esetben határon
túli feladatait. A szokásos feladatainkon túl, idén is
szépítettük szertárunkat kívül-belül, kibővítettük
a tűzoltó táborunk programjait a tatabányai polgári
védelmi egyesület gyakorlataival, valamint részt vettünk
az országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlaton.
Sajnos szembe kellett néznünk a „kishazánkban” is
nehezebb boldogulást okozó problémákkal. Döntésre
kényszerítette több tagtársunkat is. Nehéz szívvel,
(hiszen a „tűzoltó munkát” csak önzetlenül, szívvellélekkel lehet csinálni) de meg kellet válnunk több képzett
vonulós tűzoltónktól (reméljük csak ideiglenesen),
akiket a megélhetés, vagy hitelspirál okozta zűrzavar
megoldása máshová szólított. A szolgálatokat a csökkent
létszámmal át kellett szervezni, valamint az egyesületi
munkák is lassabban haladtak, mivel több feladat jutott
egy főre, de megoldottuk. A jövő évet, pedig ennek
fényében kell terveznünk. A gépjárművünk a műszaki
állomás szerint, az utolsó műszaki vizsgáját kapta meg,
így a beszerzés egy „ütőképes” céljainknak megfelelő
„tűzoltó gépjárműre” halaszthatatlanná válik.
Folyamatosan alakítottuk a készenléti helységet és a
raktárat, mivel a falak felvizesedése sajnos még mindig
nagy problémát okoz. A technikai felszereléseket
lehetőségekhez
képest
feljavítottuk.
Vonuló
képessé válva teljesítettük az idei év tűzvédelmi-,
segítségnyújtási szolgálatát. Ez hétköznap reagáló
szolgálatot, hétvégén készenléti, ügyeleti szolgálatot
jelent, továbbá a községünk társadalmi, illetve
protokolláris munkáiban való részvételt (vízbiztosítás,
vízelvezetés-szivattyúzás, tűzcsapok karbantartása,
ünnepek biztosítása, stb.) Kisfalunkban a különböző
területoltási feladataink mellett, idén több gyakorlat,
illetve műszaki jellegű beavatkozásra is sor került. A
teljesség igénye nélkül néhány: ágleszakadások utáni
helyreállítások, kémény-kürtőtűz, siklóernyős mentés
a Pilisből, pinceszivattyúzás, kirándulóknak nyújtott
segítség.
Minden év hoz új kihívást, a segélykérések sokszínűsége
a fejlesztéseink iránytűje. Sokszor okozott problémát a
tűzcsapok hiánya, működésképtelensége, de szerencsére

az általunk ellenőrzött (takarítás, nyomáspróba) és
regisztrált tűzcsapok jegyzékének, ki lehetett keresni
a legközelebbi működőképes csapot, így nem kellett
felesleges időt elvesztegetniük a hivatásos tűzoltóknak
a rossz csapok próbálgatásával. Éles helyzetben
értékelődik fel ennek jelentősége.
Vonulós parancsnokként arra törekszem, hogy minden
felszerelést biztosítsak feladataink maradéktalan
végrehajtásához. Ennek megfelelően az idei pályázati
lehetőségeket többek között eszközbeszerzésre,
fejlesztésre
összpontosítottam.
Részt
vettünk
bejelentett,
engedélyezett,
szabályos
terület
leégetéseken, megakadályozva a nagyobb, váratlan
káreseteket. Májusban megtartottuk szokásos Flórián
napi koszorúzásunkat a szertár falánál elhelyezett
emlékműnél. A tűzoltóversenyt (június Süttő) követő
harmadik hétvégén került sor az említett, kibővített
programú, klastrompusztai tűzoltó táborra. A nagy
sikerre való tekintettel jövőre, nagyobb létszámmal
szervezzük meg. Folyamatosan havi gyűléseken
próbáljuk a felmerült problémákat kezelni, megbeszélni.
Néha ugyan sikertelenül, mert végesek lehetőségeink
és egyedül korlátainkat nem mindig vagyunk képesek
leküzdeni. A már említett pályázatírások sokaságának
minden évben megvan az eredménye.
Az eszközbeszerzéseken túl, idén tovább szépülhetett
a szertárunk előtere, kocsifelhajtója. Térkővel burkolt,
díszoszlopos faluközpontot is szépítő előkertje,
immáron méltó helyet ad az elődökre való tiszteletteljes
emlékezésre. Köszönettel tartozunk Gaál Lajos
polgármester úrnak, aki biztosított az Önkormányzat
évközi, rugalmas, sokoldalú támogatásért. Továbbá
köszönet a Képviselő Testületnek, illetve a Polgármesteri
Hivatal valamennyi dolgozójának, akik ránk gondolva
fáradoztak, segédkeztek. Decemberben nagygyűlést
tartottunk, ami elengedhetetlen, mert ilyenkor van
idő megbeszélni a fontosabb és nem létfontosságú,
de munkánkat segítő felvetéseket, problémákat is.
Köszönet az esztergomi tűzoltóság parancsnokának,
illetve tűzoltóinak az idei évben nyújtott segítségüket!
Úgy érzem eredményes évet zárhat egyesületünk. A
szoros kapcsolatunk a Hivatásos erők egységeivel
továbbra is töretlen. Az utánpótlás kellően felzárkózott,
bár bővülésük és képzésük továbbra is elengedhetetlen.
A megmentett területek, illetve az egyéb segítségnyújtási
feladataink közvetve és közvetlenül is nagy számot
mutatnak. A jövőben is hatékonyan részt kíván venni az
egyesület községünk kármegelőzési, kárfelszámolási,
protokolláris, illetve társadalmi feladataiban.
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A 2012. év kiemelt eseményei, programjai, rendezvényei
Időpont

Rendezvény

Január 22.

Lélekvirágok kiállítás megnyitója, XVII. Honismereti vetélkedő-sorozat 1. fordulója

Február 15.

Pálos települések találkozója I. (Gellért-hegyi sziklatemplom)

Február 17-19.

Pálos települések találkozója II. (Pécs)

Február 21.

A "Nagybőgő temetése", Farsangoló szlovák vendégekkel

Február 25.

Találkozó a vállalkozókkal, támogatókkal

Március 10.

Községi borverseny

Április 6.

Nagypénteki passió szlovák nyelven a Pávakör előadásában

Április 14/21.

A Föld Napja

Május 19.

Mária-zarándoklat

Május

Részvétel a Komárom-Esztergom megyei Nemzetiségi Együttesek Találkozóján

Május 25.

Községi Gyermeknap

Május 28.

Az Árpád-kori templom és település emlékére litánia a Keresztnél

Június 2.

Pedagógusok köszöntése

Június 10.

A szlovák önkormányzat Úrnapi virágsátrának felállítása

Június 23.

Apák napja - Családi nap a sportpályán

Július 23-27.

Tájképfestők hete Juhász Sándorral

Augusztus 17.

Kenyérszentelés

Szeptember 1.

Bányásznap - Koszorúzás az Esztergomi úti bányász emlékhelynél

Szeptember 8-15.

Kesztölc 950 éves - Emléktábla avatás a Művelődési háznál, kulturális program

Szeptember 9.

Szentmise a Pálos kolostor romjainál

Szeptember 15.

Szüreti felvonulás és bál

Október 1.

Idősek napja

Október 13.

Egészségnap

Október

Őszi tárlat

Október 23.

Fáklyás felvonulás - nemzeti ünnep

November 25-26.

Búcsú

December 2.

Adventi vasárnapok I.

December 5.

Mikulásváró, mikulásjárás

December 9.

Adventi vasárnapok II. - A kék lepelbe öltözött angyal érkezése

December 13.

Lucázás

December 16.

Adventi vasárnapok III. - A piros palástba öltözött, serleges angyal érkezése

December 17.

Pávakör karácsonya

December 31.

Szilveszteri Batyusbál
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Könyvtári és információs szolgáltatás látogathatósága
A könyvtári szolgáltatás csendes, nyugodt igénybe vétele szempontjából vált fontossá a könyvtárhasználat alábbiak
szerinti beosztása:
Kedd

Szerda

Csütörtök
Péntek
Szombat

09.30 - 13.30 felnőttek
14.00 - 18.00 felsősök, középiskolások, felnőttek
09.30 - 11.30 babakönyvtár
11.30 - 13.30 felnőttek
14.00 - 15.30 1-8. osztályosok
15.30 - 17.00 óvodások, alsósok
17.00 - 18.00 felsősök, középiskolások, felnőttek
12.30 - 15.30 1-8. osztályosok
16.00 - 19.00 felsősök, középiskolások, felnőttek
19.00 - 21.11 felnőttek
09.30 - 13.30 felnőttek
14.00 - 18.00 felsősök, középiskolások, felnőttek
07.00 - 13.00

Kesztölc község Önkormányzata hagyományteremtő szándékkal
a 2012 évi Faluszépítő Mozgalom keretén belül meghirdeti a

PÉLDÁS PORTA, TAKAROS HÁZ
akciót.
Célja: tiszta, élhető környezet kialakítása szebbé, egészségesebbé tétele, valamint
annak a közgondolkodásnak a megteremtése, amely számára természetes az
ingatlanok előtti köz- és magánterület folyamatos tisztántartása, szépítése és
megóvása.
Értékelési szempontok:
▪ Utcafront gondozottsága járda, árok tisztasága
▪ Saját kialakítású előkert, kert, virágoskert gondozottsága, parkosítása
▪ Az épületek a kerítés az udvar, harmonikus látványi összhangja
▪ Gyommentes környezet és a helyes állattartás szabályainak a biztosítása
A verseny helyezettjei a „Példás porta, takaros ház” tábla kihelyezése mellett
díjazásban részesülnek.
A mozgalom indítása:
Értékelése:			
Eredményhirdetés: 		

2012.március 15.
folyamatos
2012. augusztus 17. (kenyérszentelő ünnepségen)

A „Faluszépítő Mozgalom” keretén belül várjuk azoknak a lakóknak, utca, vagy baráti
közösségeknek a jelentkezését, akik csatlakoznak a képviselő-testület „Gyarapítsd,
védd és gondozd a közterületeinket” akciójához, melynek célja a fásítás, virágosítás,
pihenőhelyek kialakítása. A következő területek gondozását javasoljuk: Bánk bán
utca Szt. Kelemen tér felé eső rész, Iskola és a Temető utca által bezárt terület
(templomhoz vezető út), Dózsa György utca Mária kegyhely felé vezető szakasza. Az
önkéntes felajánlásokat az önkormányzat is a lehetőségeihez mérten támogatja.

Kívánunk nekik erőt, egészséget,
sok boldogságot szeretteik körében!

ÚJSZÜLÖTTEK

Horváth Milán

(Bácsi Veronika & Horváth József László)

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!

Kutasi Pál

(Csók Emőke Katalin & Kutasi Pál)

Lukács Bálint

(Gál Ilona & Lukács Gábor)

Bekő Zoltán

(Horváth Ildikó & Bekő Zoltán)

Balázs Dániel

(Nagy Ildikó & Balázs Gábor)

