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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ A Tatai Környezetvédelmi Zrt. létrehozta telephelyét
a volt pernyelerakó területén. Az igényesen kialakított
telephely a tervek szerint mintegy 6 év alatt fejezi
be a terület rekultivációját. A rendezési tervben és
az engedélyben foglaltak alapján veszélyes anyagot,
vagy veszélyes anyagból származó terméket a telep
nem használhat fel.

5.§
(1) „Az év embere” kitüntető cím adományozására
alkalmanként, megfelelő jelölt, vagy jelöltek esetén
kerülhet sor, legfeljebb 2 fő vagy 1 közösség részére.
A címet több alkalommal is oda lehet ítélni.
(2) A címmel kitüntetett egy helyi képzőművész
alkotását kapja, oklevéllel kiegészítve.

A tapasztalatok alapján az önkormányzat nem
csak új gazdasági partnerrel lépett kapcsolatba.
A zrt munkatársai tevékenyen részt vesznek a
község rendezvényein
( Apák Napja, Szüreti
Napok), s mindemellett a cég anyagilag is támogatja
rendezvényeinket. Bízunk benne, hogy ez a jó
partnerkapcsolat továbbfejlődik és példaértékű lesz
a későbbiekben ide települő gazdasági egységek
számára.

Az év embere Kesztölc 2013. kitüntető címet Kara
József Zoltán és Kara József Zoltánné részére
adományozta a testület.

▪ Július 5-én, Nyitrán kis küldöttség képviselte
településünket a szlovákiai Cirill és Metód központi
ünnepségén.
▪ Augusztusban tárgyaltam a Nemzetgazdasági
Minisztérium főosztályvezetőjével a község
határában kialakítandó logisztikai
beruházási
területről. A megállapodásnak megfelelően a
Nemzetgazdasági Minisztérium készíti elő a
beruházási terület előterjesztését.
▪ Augusztus 16-án megtartott Szent István napi
ünnepségen adtuk át a „Példás porta – Takaros Ház
2013.” címet három lakóingatlan tulajdonosának:
▪ Kosári u. 18. - Kisföldi Ervin és Kara Adrienn
▪ Szent István u. 67. - Kinter József és Ladányi Rozália
▪ Szent István u. 98. - Kain Pál és Sztupka Ilona
Kesztölcért emlékplakettet
▪ †Velmovszki József és Kati
▪ †Szász Magda és Péter részére.
Az év embere Kesztölc 2013. kitüntető címet
lakossági javaslatra alapította az önkormányzat:
3. „Az év embere” kitüntető cím
4.§ „Az év embere” kitüntető címet azok a személyek
és közösségek kaphatják, akik az adott évben a
nyilvánosság előtt olyan kiemelkedő tevékenységet
folytatnak, amelynek eredménye a falu közösségének
életében pozitív változást idéz elő. A kitűzött cél
teljesítése érdekében saját és mások anyagi, szellemi,
fizikai erőit úgy mozgósítják, hogy közben senki
érdekét nem sértik, a törvény előírásait betartják.

▪ Augusztus 30-án a
Nyugdíjas Bányászok
Hagyományőrző Körével karöltve tartottuk meg
az Idei Bányásznapot. Programunk kapcsolódik a
Dorogi Szénmedence Bányásznapi programjaihoz.
▪ Szeptember 7-én részt vettünk
Felsőkirályi
falunapján, és köszöntöttük a település lakóit és
vezetőit Felsőkirályi első írásos említésének 900.
évfordulóján. A rendezvényen fellépett a Pávakör,
a helyi főzőversenyen küldöttségünk nevében Zaj
Jánosné Brigi és Zaj János készítették az ízletes
harapnivalót.
▪ Szeptember 15-én a képviselőkkel részt vettünk a
Pálos rend szentmiséjén, majd az azt követő agapén a
Művelődési Házban. •
▪ Rendben lezajlottak a kesztölci Szüreti Napok
rendezvényei. A Művelődési Ház a rendezvény
hetében több programot szervezett gyerekek és
felnőttek számára. Sajnos a kapusznik sütő versenyre
csak egy jelentkező volt, így ez a program érdeklődés
hiányában elmaradt.
A Szent Orbán szobornál
tartott szőlőszentelésre vártuk a szőlőtermesztőket és
boros gazdákat. Bízom benne, hogy a jövőben egyre
több boros gazdát köszönthetünk e rendezvényen.
A felvonulás és a műsor rendben lezajlott.
Köszönet a felvonuláson résztvevő gazdáknak,
magánszemélyeknek, lovasoknak és az alkalmi
zenészeknek! A hagyományos felvonulás-kínáló
helyeken a vendéglátók Juhász Sándor családja és
segítői, Horváth Zoltán családja és segítői, a Kusztos
és Peligán családok, valamint segítőik, Szlovák
Mihály családja és segítőik voltak. Köszönet minden
közreműködőnek!
Rendezvényünk fő támogatója a Tatai Környezetvédelmi Zrt. volt. Munkatársai kézműves foglalkozásokkal és környezetvédelmi totóval várták
az érdeklődőket. A program szervezésében és
lebonyolításában részt vettek a Művelődési HázIKSZT vezetője és dolgozói, önkormányzatunk és a
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szlovák
önkormányzat
képviselői
valamint
önkéntes segítők. A vendégek ellátásáról a Zaj
házaspár,Minczér Bernát, a Korom Borászat, a
Hilltop Neszmély és a Szivek családi gazdaság
gondoskodott. A rendezvény hangosítását és az
események megörökítését Gaál Péter vállalta.

urak,Simonek Lajos, Kochnyák Tamás, Huszár
László, valamint Krecsmarek László vállalkozó,
Gonda Tamás vállalkozó szervezték és végezték.
Köszönet a környék lakónak a „munkások
ellátásáért”! Ezúton is köszönöm önzetlen
tevékenységüket.

Köszönet minden segítőnek, közreműködőnek és
támogatónak. A nap végén a jó hangulatról a kibővült
Szász zenekar gondoskodott. (Most kérek elnézést
attól, aki esetleg véletlenül kimaradt a felsorolásból.)

Az Iskola u. és Temető u. közötti gyalogos átjáró
anyagszükségletét Minczér Bernát és Simonek Antal
biztosították.

▪ Hosszú előkészítés és egyeztetés után október 1-jén
elindult az közösségi közlekedés az Ófaluban is. Az
előkészítésben hatékonyan támogatott bennünket
dr.Völner Pál államtitkár úr, Németh Tamás
vezérigazgató úr.
▪ A buszmegállók ideiglenes kiépítését, valamint
az Iskola u. és Temető u. közötti átjáró kiépítését
Simonek Antal és Kochnyák Sándor képviselő

▪ Október 3-án házi ünnepségen köszöntöttük és
vendégül láttuk 70 évesnél idősebb lakosainkat. A jó
hangulatról az óvodások, iskolások és a Pávakör, az
ellátásról a települési és a szlovák önkormányzat, a
főzésről a Zaj házaspár, az italról a Szivek családi
gazdaság gondoskodott. A kiszolgálást a Művelődési
Ház dolgozói, az Idősek Napközi Otthona dolgozói
és a képviselők végezték. Mindenkinek köszönöm a
segítséget!

Kesztölc Község Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetési beszámolójáról
Bevételek alakulása
2013-ban az állami támogatások szerkezete alapvetően
megváltozott a feladatalapú támogatásokat helyezve az
előtérbe.
Teljes mértékben elvonták az önkormányzatoktól a
személyi jövedelemadó bevételt. Ez Kesztölc részére
2012. évben 88.182 ezer forint bevételt jelentett.
A jogalkotói szándék az önkormányzat által
működtetett
intézményekben
(óvoda,
hivatal)
foglalkoztatottak illetményének és az egyéb szükséges
dologi kiadásoknak 100 %-os finanszírozása mindazon
feladatok tekintetében, melyek a MÖTV. szerint
kötelezően ellátandók.
A nevelési-oktatási, közigazgatási feladatokon túl külön
támogatási jogcímeket élveznek a zöldterület-kezelés,
közvilágítás, közutak üzemeltetése, művelődési
tevékenységek, könyvtár működtetése, szociális
ellátások, gyermekétkeztetési feladatok. A szándék
településünk esetén nem valósul meg teljes mértékben, a
feladatfinanszírozás nem fedezi a felmerült kiadásokat.
Ennek egyik oka, hogy a központilag számított fajlagos
összegek országos átlagokon alapulnak, nem veszik
figyelembe a helyi sajátosságokat. Nálunk ilyen például a
foglalkoztatottak viszonylag magas átlagéletkora, mely
magasabb illetményekkel és alkalmanként jubileumi

juttatások kifizetésével jár. Ezen többletkiadások a
jelenlegi támogatási rendszerben nem finanszírozottak.
Az eredeti támogatási előirányzat az év folyamán
változott. A Polgármesteri Hivatal működtetésére
641.200 forint póttámogatást kaptunk. Az úgynevezett
szerkezetátalakítási tartalék felszabadítás hatásaként
megszűnt az iparűzési adóerő miatti elvonás a számított
támogatásokból, így ez további 3.122.860 forint plusz
bevételt jelent az önkormányzat költségvetésébe.
A központi költségvetésből származó bevételeket növeli
a segélyek és a közfoglalkoztatottak részére havonta
igényelhető támogatások összege is.
A település 1 főre jutó iparűzési adóereje nagyon
alacsony (3650 Ft/fő), ezt valamelyest kompenzálja
a 22/2013. (VI.11.) BM rendelet, mely szerint 5.000
forint/fő alatti adóerő esetén ilyen jogcímen nincs
elvonás az önkormányzatoktól.
Nem változott viszont a gépjárműadó 60 %-os elvonása,
így településünk ilyen jogcímen az adó 40 %-át
vételezhette csak be. Sajnos ez az elvonás nem csak a
folyó évi adóbevételekre vonatkozik, hanem az előző
években kivetett, de 2013-ban megfizetett gépjárműadó
60 %-át is a központi költségvetésbe kell elutalnunk
minden hónap 10-éig.
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Az adóhátralékok befolyása nem a tervezettnek
megfelelő mértékű, így összességében elmaradás
mutatkozik a közhatalmi bevételek számba vételénél.
A
költségvetésbe
tervezett
településrendezési
hozzájárulás az első félévben befolyt, ez 8 millió forint
bevételt jelent. Az év második felében további 5 millió
forinttal számolhatunk.
Ingatlan értékesítésből 1.656 ezer forintot vételeztünk
be.
Az év elején az Iskola utca 78-80. számú ingatlanoknál
pincebeszakadás történt, a vis maior károkra elkülönített
forrásból 10.801.000 forint támogatást hagyott jóvá a
Belügyminisztérium. A támogatás 90 %-os, ehhez
1.200.000 forint önrészt szükséges biztosítanunk.
2.400.000 forint előleg folyósítása megtörtént a többi
folyamatosan lehívható az elvégzett és kiszámlázott
munkálatok alapján. A támogatás végső felhasználása
2014. május 30., az elszámolásnak pedig legkésőbb
június 2-áig meg kell történnie.
Kiadások alakulása
Tervezett kiadásainkat kénytelenek voltunk erősen
korlátozni, és szigorúan csak az önkormányzat
működőképességének érdekében felmerülőeket tudtuk
maradéktalanul teljesíteni.
A kiadások ütemezésénél prioritást élveztek az
illetmények, a segélyek, a közüzemi számlák, a társulási
hozzájárulások.
Az önkormányzat már lejárt szállítói tartozása 8,3 millió
forint, lejárt külső személyi juttatás tartozása 1.969 ezer
forint + 532 ezer forint szociális hozzájárulási adó.
Szociális feladatok
A közmunka program keretében átlagosan 5 főt
tudunk foglalkoztatni napi 6 órás munkaidőben. Az
önkormányzat által biztosítandó önrész 10 %.
Az 55 év felettiek rendszeres szociális segélyére 5 fő
jogosult, őket már nem tudjuk a közmunka program
keretében foglalkoztatni, pedig közöttük van olyan
szakember, aki(k)nek a munkájával a karbantartási
feladataink jó részét meg tudnánk oldani. A segély
összege havi 25.650 forint, elvileg a megélhetésüket
ennyiből kénytelenek biztosítani. Elhelyezkedési
esélyük igen csekély a munkaerőpiacon, viszont
nyugdíjra még éveken keresztül nem lesznek
jogosultak! Ez véleményünk szerint méltánytalan

velük szemben, szükség lenne további támogatásra az
ő foglalkoztatásukra is.
Az 55 év alatti lakosok közül 43 fő részesül
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, ennek havi
összege 22.800 Ft. 2 hónapra tudjuk évente alkalmazni
őket, ez valamelyest növeli a jövedelmüket, havi 56.625
forint bruttó bér kapnak, a levonás után alig több mint
30.000 forint marad a zsebükben, tehát a megélhetés
nekik sem biztosított.
Lakásfenntartási támogatásban 50 fő részesül havonta
2.500-9.000 forint közötti összegben.
Eredeti előirányzatban nem tervezett tétel volt az SNI
gyermekszállítás (1 fő 471.000 Ft). A KIK-kel történt
egyeztetés után álláspontjuk szerint a 2012/2013.
tanévre eső rész minket terhel, annak ellenére, hogy az
állam 2013. január 1-jétől átvette az iskola fenntartását.
Személyi kiadások
Az önkormányzatnál foglalkoztatott alkalmazottak
jogszabályban előírt illetményének a kifizetése
késedelem nélkül megtörtént, elmaradásunk a
tiszteletdíjak tekintetében van.
Pályázatok
1.) Elbírálás alatt van 8/2013. (III.29.) BM rendelet
szerinti „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítás” jogcímen az óvodai
vizesblokkok felújítására benyújtott pályázatunk. A
beruházás összköltsége: 4.472.277 Ft, ebből a pályázott
támogatás 3.577.821 Ft, önrész 894.456 Ft.
2.) Kötelező önkormányzati feladat az óvodai és iskolai
étkeztetés biztosítása. A tevékenységből származó
bevételeink nem fedezik a felmerülő kiadásainkat,
ennek ellensúlyozására lehetőség volt pályázat
benyújtására. A szerkezetátalakítási tartalékból
1.416.122 forintot kapunk, melyet a zárszámadás
keretében kell elszámolnunk.
3.) A TÁMOP-6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek című
pályázaton 8.343.560 forint támogatást nyert az
önkormányzat. Önrész nincsen. A projekt fizikai
befejezése 2014.02.28. A támogatást egészségmegőrző
programokra, rendezvényekre, kesztölci gyermekek
úszásoktatására,
táboroztatásra,
valamint
az
egészséghez kapcsolható tárgyi eszközök beszerzésére
kell fordítani.
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Működési és felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
Megnevezés
1. önkormányzati hivatal működésésének támogatása

Eredeti előir.

Módosított előir.

Teljesítés

32 839

33 480

2. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 609

3 609

3. közvilágítás fenntartása

3 640

3 640

4. közutak fenntartásának biztosítása

3 005

3 005

0

0

7 260

7 260

-3 123

-3 123

47 230

47 871

23 775

7 206

7 206

5 559

5 559

2 779

3 065

3 065

1 533

8

8

1 815

1 815

362

362

55 854

65 886

37 478

600

600

4 063

4 063

2 001

0

1 094

1 544

1 000

1 000

5 663

6 757

3 545

61 517

72 643

41 023

2 400

2 400

2 400

2 400

5. köztemető fenntartási feladatok
6. egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7. beszámítás
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Települési önkormányzatok működésének támogatása
(1+2….+7)
Jövedelempótló támogatások kiegészítése
(havonta igényelt segélyek)
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
(eseti segély, köztemetés stb.)
Könyvtári, közművelődési és
múzeumi feladatok támogatása
Központosított működési célú előirányzatok
(lakott külterülettel kapcs.f.)
Szerkezetátalakítási tartalék
(gyermekétk. és bevétel elvonás visszapótl.)
Egyéb műk.célú támogatás
(bérkompenzáció adójóváírás megszűnése miatt)
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása
összesen (1+…….7):
Működési célú támogatás értékű bevétel
központi költség. szervtől (mezőőr)
Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól
(védőnő és iskolaegészségügy)
Működési c. támogatás értékű bev. elkülönített áll.
pénzalaptól (közfoglalkoztatás)
Működési célú támogatás é. bevétel társulástól
(mozgókönyvtári feladatokra)
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen
(9+..12):
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(8+13)
Vis maior támogatás Iskola utca 78-80. számok előtti
pincetömedékelés előleg
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (15)
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
(csatorna befizetés)

25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (17)

0

153
0

0

153
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Költségvetés módosítása
Megnevezés
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat
Gépjárműadó bevétel államnak utalandó 60 %-kal történő csökkentése
Költségvetési befizetések csökkentése - dologi kiadás
Vis maior támogatás előleg bevételezése
Iskola út 78-80. előtti pincebeszakadás tömedékelése - beruházás
Működési bevétel bevétel növelése vis maior 10 % önrészhez
Iskola út 78-80. előtti pincebeszakadás tömedékelése önrész - beruházás
Adójóváírás megszűnése miatti bérkompenzáció bevételezése
Személyi kiadások és szociális adó növelése
Munkaerőpiaci alaptól átvett támogatás közfoglalkoztatásra
Közfoglalkoztatás bér-és szociális adó kiadások növelése
Szociális feladatok kiegészítő támogatása
Rendszeres szociális segélyek és lakásfenntartási támogatás kiadásainak növelése
Önkormányzat működésének támogatás növekedése
Csatorna tisztítótelep felújítása
Szerkezetátalakítási tartalék gyermekétkeztetésre és jövedelem elvonás visszapótl.
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása
Gyermekétkeztetés személyi kiadásainak növelése
Tartalék növelése
Bérkompenzáció csökkentése
Tartalék csökkentése
2013. I. féléves előirányzat

Bevétel
137 851 000
-12 642 000

Kiadás
137 851 000
-12 642 000

2 400 000
2 400 000
1 272 000
1 272 000
398 963
398 963
1 093 704
1 093 704
7 206 327
7 206 327
641 688
641 688
1 814 930
7 666
992 000
830 596
-37 111
140 007 167

-37 111
140 007 167

(adatok EFt-ban)

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. (IX.25.) KKÖKt. határozata
a települési értéktár és az értéktár bizottság létrehozásáról
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint az annak
végrehajtását szabályozó 114/2013. (IV. 16.) a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
szóló Korm. rend. (továbbiakban: Kormányrendelet)
2. § (1) pontja alapján a települési és megyei
önkormányzatok döntésére bízza, „hogy kíván-e élni a
települési, tájegységi, megyei értéktár létrehozásának
lehetőségével”. A települési, tájegységi értéktárak
létrehozásával biztosítható lehet azon agrár- és
élelmiszergazdasági, egészség és életmód, épített
környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális
örökség, sport, természeti környezet, turizmus és
vendéglátás kategóriába sorolható és adott esetben
más területen védet /vagy nem védett, jegyzett
elemek, mint nemzeti értékek adatinak, jellemzőinek
rendszerezése. Az Értéktár létrehozása olyan gyűjtő- és

szakmai munkával jár, mellyel az Kesztölcön található,
fellelhető, településünkön jellemző helyi és országos
jelentőségű értékek nemzeti közkinccsé tehetők.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, és a
Vidékfejlesztési Minisztérium közös álláspontja szerint
„a helyi önkormányzat eldöntheti azt, hogy az értéktár
bizottságot milyen formában kívánja létrehozni és
működtetni”.
A Kormányrendelt szerint:
„3. Települési és Megyei Értéktár Bizottságok
létrehozása és működése
3. § (1) Az értéktár bizottság működési szabályzatát a
helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.

KESZTÖLCI HÍRNÖK - VII.évfolyam 3.szám - 2013.október
Az értéktár bizottság
a) legalább három tagból áll;
b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei
közművelődési feladatellátás országos módszertani
intézményét,
továbbá
értékek
gyűjtésével,
megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és
területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket;
c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó
napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat
képviselő-testületének.
(2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli
feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott
éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga
biztosítja.

7

A fentiek alapján az éves költségvetésben szerepeltetni
kell a Bizottság működéséhez szükséges anyagi
fedezetet. Az anyagi természetű ráfordítás pénzbeli
meghatározása egyelőre nem áll rendelkezésre.
A Kormányrendelet alapján a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés létrehozta a Komárom-Esztergom
Megyei Értéktár Bizottságot.
Kesztölc község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy létrehozza az Kesztölci Értéktár
Bizottságot a 2014-től kezdődő költségvetési évben, és
működéséhez a 2014. évi költségvetésben biztosítja a
pénzügyi keretet.

K ain Mária & Srutek Mihály

Köszöntjük az 50. házassági évfordulójuk at
ünneplő párok at és községünk újszülötteit!
Kívánunk nekik erőt, egészséget, sok boldogságot szeretteik körében!

Cserháti Nagy Tímea

Nagy K atalin & Cserháti Norbert

Varga Marcell

Németh Adrienn & Varga Tamás

Kurgyis Kevin Tibor

Szabó M argit & Kurgyis Tibor

Iváncson Gergely

Kovács Krisztina & Iváncson Dezső

Juhász Máté

Luk ács Zsófia & Juhász Péter

Szabó Boglárk a és Szabó Vir ág
Czingr aber Judit & Szabó Sándor

Pálóczi Tímea

Bujna Szilvia & Pálóczi Tamás

K ar a Kristóf Antal

M arlok Szilvia & K ar a Antal

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)
˝ kiadó: Polgármesteri Hivatal | Szerkeszto˝ : a mindenkori szerkeszto-bizottság
Felelos
| Tördelo˝ -szerkeszto˝ : Szijártó Árpád | Megjelenik: Kesztölc község területén, 1000 példányban
˝

Nyomdai munkák: Spori Print Vincze Kft. - Esztergom
Az esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelosséget
˝
nem vállalunk!

