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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
ˇ
Príjemné prežitie velkonočných
sviatkov!
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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei
▪ A Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársaival
egyeztettük a Kesztölci Logisztikai Beruházási
terület előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A
minisztérium felvállalta, hogy az anyagot előkészíti
kormányülésre.
▪ Rendben lezajlottak az adventi vasárnapok
rendezvényei. A lakosság körében nagyon népszerű,
a jövőben is igényt tartanak rá. 2014-ben várhatóan
4 adventi vasárnapi rendezvényünk lesz.
▪ December 17-én Kochnyák Sándor képviselő úrral
átadtuk és beüzemeltük az Idősek Napközi Otthona
lakóinak az önkormányzat ajándék televízióját.
▪ Több alkalommal vettem részt a Kesztölc SE
vezetőségi ülésén. Ezúton is köszönetet mondok Kara
Dániel úrnak, az egyesület tiszteletbeli elnökének,
hogy felvállalta az egyesület és a labdarúgón
szakosztálya működésének stabilizálását, személyes
közreműködésével és szakmai tanácsaival támogatja
a megújult vezetőséget és Radovics Istvánné
képviselő asszonynak az egyesület fennmaradásának
érdekében végzett adminisztrációs tevékenységéért.
A két aktivista közreműködése nélkül nem
ünnepelhetnénk idén az egyesület fennállásának 70.
évfordulóját.
▪ Az ünnepek után kaptam bejelentést, hogy
ismeretlen tettesek megrongálták az egészségház
tetejét és betörték a gyermekorvosi rendelő ablakát.
A rendőrség napokon belül elfogta az elkövetőket,

akik beismerték, hogy a hivatal udvar felőli külső
ablakát is betörték. Az okozott kár a hivatal esetében
19.000 Ft.
▪ Január 16-án a Duna Palotában részt vettem az
Önkormányzati Fórumon, ahol többek között
Tállai András államtitkár úr adott tájékoztatást
a 2014. évi támogatásokról és a forráshiányos
önkormányzatoknak nyújtandó segítségről.
▪ Január 17-én a képviselőkkel részt vettünk Felsőkirályiban a helyi CSEMADOK 50. borversenyén és
az azt követő bálon.
▪ Január 22-én a Magyar Kultúra Napján nyitottuk
a XII. Lélekvirágok kiállítást, ahol községünk
lakói mutathatták be alkotásaikat. Ezt követően
köszöntöttem a Művelődési Ház – IKSZT – Könyvtár
dolgozóit e jeles nap alkalmából.
▪ Kérvényeztük az Országos Szlovák Önkormányzat
közgyűlésénél, hogy a 2014. évi Magyarországi
Szlovákok Napját Kesztölcön rendezhessük meg.
A közgyűlés méltányolta kérésünket, s ennek
értelmében a Magyarországi Szlovákok Napja 2014.
július 5-én Kesztölcön kerül megrendezésre..
▪ Közös testületi ülésen egyezteti a 2014. évi
feladatokat az egyházi és a községi önkormányzat.
Az ülésen megtárgyalásra kerül az urnafal és az
urnaparcellák kialakítása is.

Mezőőri beszámoló - Molnár István
Sajnos több esetben kellet a rendőrség segítségét
kérnem falopással és gyümölcslopással kapcsolatban.
Sokszor értesítettem a tűzoltókat főleg a Dorog felőli
akácerdőben keletkezett tűzesetekhez. A letelepített
sorompókat megrongálták, egy részét ellopták. A
Dorog felőli sorompót kompletten ellopták. Mivel
nincs ami megakadályozza a behajtást az akácerdőbe,
ezért erről az oldalról különösen sok hulladékot
raknak le.

A lencsehegyi út bal oldalán lévő nádasba nagy
mennyiségű hulladékot helyeznek el ismeretlenek
folyamatosan. Javasolnám ezt a földutat is sorompóval
ellátni. A vetésekben lovagló és motorozó fiatalokat
kellet többször is figyelmeztetnem. Páncéltörő gránátot
találtam Szivek Péter által művelt földterületen.
Valószínűleg fémkeresősök áshatták ki a földből.
A tűzszerészek a helyszínen megsemmisítették a
robbanótestet.

Több elhullott vadállatot találtam a külterületeken.
Ezeket a vadásztársaság vadőrével közösen elvittük
a területről. Több személyt kellett figyelmeztetnem
külterületen a saját ingatlanján favágás közben, ugyanis
nem tudják, hogy az erdészeti hatóság jóváhagyása
kell a fakivágáshoz.

Egyre több lakos keres meg telefonon információért,
vagy éppen bejelentést tesz valamilyen észlelésről.
Bízom benne, hogy minél többen fogják a munkámat
segíteni a jövőben.
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Háziorvosi beszámoló a 2013-as évről - dr. Bús János
Működésünk személyi feltételei jók, a tárgyi feltételek
ez idő szerint megfelelőek. Anyagi lehetőségeink
viszont siralmasak.
Beteg létszámunk 1739 fő, nem változik lényegesen,
évek óta minimálisan csökken, mivel a TB a külföldön
biztosítottak TAJ –számát „lehúzza”.
2013-ban halálozás 27 fő volt, ebből kórházban 14,
otthon 13 fő. 2012-ben 41 fő volt a halálozás. Konkrétan
a halálokokat tekintve szív-és érrendszeri ok 32%-ban,
daganat 28%-ban, stroke (agyi érrendszeri) 30%-ban,
alkoholizmus 4%-ban, egyéb ok 6%-ban szerepelt.
Öngyilkosság tavaly nem volt.

A leszázalékolásokról évek óta nem kapunk értesítést.
Sajnos nagyon sok az adminisztráció, ez az aktív
munkától veszi el az időt, energiát. Az egészségügy
helyzete köztudottan szomorú, ennek alapvetően a
pénzhiány az oka. Az orvosok és e.ü. dolgozók száma is
csökken, bár volt egy kis lassulás. A jó anyagi helyzetű
betegek lassan átmennek a magánszektorba.
Az ügyeleti ellátás működik, de komoly gondokkal.
Rengeteg az indokolatlan igénybevétel. Az újonnan
beállított Sürgősségi Betegellátó Osztályra is sok
panasz van, elsősorban a hosszú várakozási idő. A
Mentőszolgálat sürgősségi része még jól működik.

A gondozás a legfőbb feladatunk lenne. Gondozunk
214 szív-és érrendszeri, 32 stroke, 195 cukorbeteg,
322 magas vérnyomásos, 42 mozgásszervi, 76
reumatológiai, 30 gyomor-bél, 35 idegrendszeri
beteget.

Az új rendelőben még nincs rendben a fűtés. Ha a
felnőtt rendelőben kellemes meleg volt télen, a
gyermekorvosi és a védőnői rendelőben hideg volt, a
légkondival kellett rásegíteni, ami elég drága megoldás.
Tegyük hozzá, hogy nem volt igazi tél.

2013-ban 9688 betegellátás volt, ebből 338 eset otthon,
9350 rendelőben.

A szuterén a télen nem ázott be, viszont nem is volt hó.
Jó lenne ezt a problémát is véglegesen megoldani.

Táppénzes helyzet: 2013-ban 8350 táppénzes napot
adtunk ki. (2012-ben 8463-at.) Évről évre mindig van
egy kis csökkenés.

Minden gond, baj ellenére munkakedvünk a régi,
reméljük, hogy ezután már jobb idők jönnek.

A község gyermek-egészségügyi helyzete - dr. Kéninger Anna
Beszámolómban
Kesztölc
község,
gyermekegészségügyi helyzetéről nyújtok tájékoztatást
Önöknek. Néhány adat az elmúlt egy évben végzett
munkámról.

hónapos. 1; 2; 3 éves korban statusz (súly, magasság,
mell- és fejkörfogat, belszervi fizikális vizsgálat,
mozgásszervek vizsgálata, vérnyomás, vizelet)
vizsgálatukat végezzük.

Jelenleg az általam ellátottak száma 875 fő, ez 2014
márciusi adat.

2; 3; 4; 15, 18 hónapos 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.

Kor szerinti megosztásban:
0-1 éves korig: 57 fő,
1-4 éves korig: 153 fő
4-9 éves korig: 252 fő
9-14 éves korig: 206 fő
4-18 éves korig: 207 fő
0-3 éves korig

Ennek a betegségek korai felismerésében így az időben
elkezdett kezelésnek nagy jelentősége van a gyógyulás
szempontjából. Gondolok itt pl.: csípőficamra, rejtett
heréjűségre.

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

Tanácsadáson 2013-ban 733 gyermek jelent meg. Közel
két éve működik az időpont kérést a tanácsadáson,
pozitív vissza jelzéseket kapok a szülőktől, mivel a
várakozási idő szinte megszűnt.
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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
szinte 100 százalékosan átoltott lett.

betegségek éspedig az elhízás, a rossz fogak és az
ortopédiai elváltozások.

4-6 éves korig

A betegrendelést napi két órában, váltogatva délelőtti
és délutáni időben végzem. A csecsemő-tanácsadást
csütörtök délelőtt 1,5 órában, az iskola-egészségügyi
munkát csütörtök reggel két órában végzem. 2013-ben
5836 gyermek jelent meg a rendelésen, lakáson 148
gyermeket láttam el. Szakrendelésre 456, kórházba 39
gyermeket utaltam.

Évente történik a szűrővizsgálatuk, magasság, súly,
mellkas illetve fejkörfogat, vérnyomás, mérés, belszervi fizikális, mozgásszervek vizsgálata. 2013/2014es tanévben 43 gyermeket vizsgáltam meg. 6 éves
korban kötelező védőoltást /Tetraxim/ kapnak.
6-14 éves korig
Az iskolás korosztály szűrését módszertani levélben
előírt program szerint végezzük. Itt már 2013/2014-as
tanévben elvégzett vizsgálatokról tudok beszámolni
69 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

2013-ben 46. gyermek részesült az ÁNTSZ-től
ingyenesen kapott influenza elleni védőoltásban.

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.
Jól érezzük magunkat az új rendelőben az
asszisztensnőmmel. Probléma a fűtés, továbbra is /a
gyerek rendelőben folyamatosan hideg van/, ezért a
légkondicionálóval próbáljuk pótolni.
Munkatársaimmal a kapcsolatom jó, munkájukkal meg
vagyok elégedve.

Beszámoló a 2013. évben végzett védőnői munkáról - Salánkiné Radovics M. Ildikó
A védőnői munka sokrétű, munkamódszerünk a
gondozás. Célunk a családok egészségének megőrzése,
a betegségek megelőzése, egészséges gyermekek
születésének és nevelésének elősegítése.
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.
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Néhány számadat a 2013 – as évről
Várandós anyák száma: 34 fő.
▪ Ebből fokozott gondozást igénylők száma: összesen
11 fő; 11 fő egészségügyi okból, 0 fő környezeti
okból.
▪ Tanácsadáson a megjelenések száma: 174.
▪ Várandós látogatások száma: 125.
▪ Nővédelmi tanácsadáson megjelenések száma: 30.
▪ Nővédelmi látogatások száma: 262.
▪ Szült anyák száma: 27 fő.
▪ Gyermekágyas látogatások száma: 101.
Az év folyamán született csecsemők száma: 30 fő.
▪ Gondozott csecsemők száma: 30 fő.
▪ Koraszülöttek száma: 3 fő.
▪ Ikerszülés 3 esetben volt, tervezett otthonszülés,
csecsemőhalálozás nem volt.
▪ Tanácsadáson az összes megjelenés (orvossal együtt+
önálló tanácsadás): 425, ebből védőnői tanácsadáson
262.
▪ Védőnői látogatások száma: 554.
12 – 35 hónaposok száma: 51 fő.
▪ Fokozott gondozást igénylők száma: 1 fő, egészségügyi okból.
▪ Tanácsadáson az összes megjelenés: (orvossal
együtt+ önálló tanácsadás): 100, ebből védőnői
tanácsadáson 52.
▪ Látogatások száma: 185.
3 – 6 évesek száma: 94 fő.
▪ Fokozott gondozást igénylők száma: 4 fő, ebből 1
egészségügyi, 3 szociális okból.
▪ Tanácsadáson a megjelenések száma (orvossal
együtt+ önálló tanácsadás): 80, ebből védőnői
tanácsadáson 61.
▪ Védőnői látogatások száma: 165.
Gondozott családok száma: 166.
▪ Dohányzás a családokban: 48.
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vizeletvizsgálatot,
magzati
szívhangvizsgálatot,
haskörfogat mérést végzünk, felhívjuk a kismama
figyelmét az esedékes szakvizsgálatokra, a szakorvosi
kontrollvizsgálatok fontosságára.
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.
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. November hónapban
a gyermekorvossal elvégeztük a kis – és középső
csoportosok kötelező szűrővizsgálatát.
Az iskolai munka keretében megtörtént a 2., 4., 6.
és 8. osztályosok szűrővizsgálata; a 6. osztályosok
kampányoltása – MMR, Boostrix – oltás; a 7.
osztályosok Engerix B első oltása. 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 gyermeket váró anya egészségi állapotának,
teherbíró képességének nyomon követése, a terhesség
alatt kialakuló kóros állapotok megelőzése, azok korai
felismerése és kezelése.

2013. december 7-én a 7 – 8. osztályban felvilágosító
előadásra került sor. A téma: Serdülőkor, szerelem,
szexualitás. Az osztályfőnöki óra megtartására ismét
meghívtam Dr. Varga Győző Főorvos Urat, a dorogi
Szent Borbála Kórház és Szakrendelő igazgatóját. Ő a
felkérést örömmel elfogadta. Az előadás után mind a
gyerekektől, mind a két osztályfőnöktől nagyon pozitív
visszajelzéseket kaptam.

A tanácsadás heti egy alkalommal a Tanácsadó
helyiségben történik: Súlymérést, vérnyomásmérést,

Ugyanezen a napon részt vettem az iskola Luca – napi
vásárán.

A várandós gondozás célja
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Szűrővizsgálatokon kiszűrt
elváltozásokra lebontva

gyermekek

száma

Óvodában
▪ Kiscsoport:		
				
				

Fogszuvasodás: 3 fő
Bőrelváltozás: 1 fő
Fog zománchiány: 1 fő

▪ Középső csoport:
				
				
				
				

Fogszuvasodás: 9 fő
Szemüveget visel: 1 fő
Elhízás: 2 fő
Szívzörej: 3 fő
Vérszegénység: 1 fő

Iskolában
▪ 2. osztály		
				
				
				
				
				

Bizonytalan látás: 8 fő
Hátgerincferdülés: 1 fő
Elhízás: 3 fő
Fogszuvasodás: 13 fő
Hanyag tartás: 1 fő
Lúdtalp: 1 fő

▪ 4. osztály		
				
				
				
				
				
				
				

Lúdtalp: 7 fő
Bizonytalan látás: 1 fő
Elhízás: 2 fő
Hátgerincferdülés: 1 fő
Aszimmetrikus váll: 3 fő
Magas vérnyomás: 1 fő
Szívzörej: 1 fő
Szemüveget visel: 2 fő

▪ 6. osztály		
				
				
				

Színtévesztő: 1 fő
Bizonytalan látás: 3 fő
Aszimmetrikus váll: 1 fő
Elhízás: 1 fő

▪ 8. osztály		
			
				
				
				

Magas vérnyomás: 5 fő
Hátgerincferdülés: 1 fő
Bizonytalan látás: 1 fő
Aszimmetrikus váll: 1 fő
Fogszuvasodás: 2 fő

A kiszűrt gyermekek további vizsgálatokra beutalót
kaptak, a kontrollvizsgálatok eredményeit minden
esetben visszakértük.
2013. május 3–án egy csapattal részt vettünk a városi
elsősegélynyújtó versenyen, Dorogon. A 8 osztályos
gyerekek az előkelő 3. helyezést érték el.
A csapat tagjai voltak: Nyerlucz Eszter, Kara Krisztián,
Kondor Tamás, Velmovszki Dániel, Salánki Gábor.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival folyamatosan tartom a kapcsolatot, esetkonferenciákat tartunk, ruha -, illetve játékgyűjtést
szervezünk.
Egyéb munkáim: 2013. június 22–én részt vettem a
falu Apák – napi rendezvényén, ahol elsősegélynyújtó
szolgálatot láttam el.
2013. november 9–én a Községi Egészségnap cardiovascularis rizikószűrés programjában az ÁNTSZ
dolgozóinak munkáját segítettem. Részt vettem az
óvodai farsangon.

Összefoglaló a kesztölci fogászat 2013 esztendei működéséről - dr. Gergely Ákos
Azért hogy a jövő nemzedéke, már ne féljen a
fogászattól, illetve ha szüksége van fogászati kezelésre
akkor időben elmenjen a fogorvosához, a 2013 év
során ahogy korábban is a fő hangsúly az iskolások,
óvodások szűrésén és motiválásán volt.
Az óvodával iskolával jó a kapcsolat, fegyelmezetten,
időben el tudtuk végezni az évi kétszeri szűrést,
de elmondható, hogy a gyermekek fogszuvasodás
rátája, az időben fogorvoshoz fordulás gyakorisága
jelentősen nem változott az elmúlt évhez képest. Egyik
évről a másikra maradnak, és szaporodnak csak a
fogszuvasodásban beteg fogak száma. Ezért a védőnői
szolgálattal közösen próbáljuk a szülőket arra bírni,
hogy hozzák el időben gyermeküket a fogászatra.

A fogászaton a 2013. évben összesen 1332 orvos beteg
kapcsolat volt, ebből 629 gyermek. Az ifjúságon túl
összesen 222 fogászati és stomato-onkológiai szűrést
végeztünk új betegeinknél. A fogmegtartó kezelések
száma a nagyszámú 263 gyökérkezeléssel javult az
előző évekhez képest. 145 foghúzás volt az évben, de
jellemzően ezek pótlása többnyire elmarad. Készült
607 db fogtömés is.
Észrevehető, hogy a lakosság egy részénél megjelent
az igényes, esztétikus, a legkorszerűbb technikával
készült pótlások iránt igény.
A fogászaton 2013-ban jelentősebb beruházás nem
volt.
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A falu szociális helyzete 2013-ban - Horváth Zoltánné
Kesztölc állandó lakosainak száma: 2.692 fő
A segélyezettek száma átlagban az állandó lakosok
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. Több
család ajánlott megvételre a Nemzeti Eszközkezelőnek
ingatlanát.
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 három
hónapig jár. Ezután a kérelmező, - ha a szociális
törvényben foglaltaknak megfelel - foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban, vagy rendszeres szociális
segélyben részesülhet. 2013-ban azok a lakosok kapták
ezt a támogatást, akik nem tudnak munkahelyet találni.
Sajnos a kérelmezők egyre nagyobb hányadát teszi ki
az iskolából kikerülő 20 év körüli korosztály, illetve az
50 év felettiek.
Ezzel arányosan emelkedett meg a lakásfenntartási
támogatást igénylők száma is. Azok a családok
igényelhetik, ahol a család egy fogyasztási egységre
eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugellátás 250%-át. (71.250.-) 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 lakásfenntartási
támogatásban részesül , abban az esetben úgynevezett
védendő fogyasztói státuszt kaphat, 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 az összeg el nem fogyott a kártyáról. Ezzel
a módszerrel a család 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 személyek- akik a
reájuk irányuló nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltik
- rendszeres szociális segélyt kérhetnek, ha a családban
az egy fogyasztási egységre eső jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum 90%-át.
2013-ban 5 fő igényelte, és kapta meg ezt a támogatási
formát. A kifizetett összeg: 1.435 E.-forint. A segély
megállapítása jegyző hatásköre
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
A munkanélküli ellátásból kikerült azon személyeknek állapítható meg, akik az önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatásban nekik fel nem róható
okból nem vesznek részt. Ez tulajdonképpen 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. Az ellátás összege 22.800.forint havonta. 2013-ban 72 fő részére állapítottunk
meg ilyen támogatást. 28 fő támogatása szűnt meg
évközben. A kifizetett összeg: 10.531 E.-forint.
Azok a személyek akik egészségi állapotuk alapján
bevonhatók voltak a közfoglalkoztatásba 30
munkanapot kellett dolgozni ahhoz, hogy a segély
összegét a továbbiakban is megkaphassák.
2013. november és december hónapjától elindult a téli
közfoglalkoztatás. Ennek keretében 12 fő tanfolyamon
vett részt, 8 fő az önkormányzatnál dolgozik. A téli
közfoglalkoztatás 2014. április 30-án fejeződik be. A
foglalkoztatás teljes összegét a munkaügyi központok
fizetik.
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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
természetbeli ellátásban részesülnek Erzsébet utalvány
formájában. Gyermekenként 5.800.- Forint utalványt
kapnak augusztus és november hónapban. 2013-ban 43
család 100 gyermeke részesült ebben a támogatásban.
A megállapítás a jegyző hatásköre
3. Lakásfenntartási támogatás
Normatív lakásfenntartási támogatásban 41 család
részesült 2013.-ban. 17 család pénzbeli formában
részesült a támogatásban, 24 családnál pedig a közüzemi
szolgáltató részére került az összeg kifizetésre. A
támogatott családok 2.872 E.-forint lakásfenntartási
támogatásban részesültek. 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. A megállapítás a jegyző
hatásköre.

4. Ápolási díj
Méltányos ápolási
megállapításra.

díj

2013-ban

nem

került

5. Közgyógyellátási igazolvány
Méltányos közgyógyellátást igényelhet az a személy
aki szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége meghaladja a helyi szociális rendeletben szabályozott
összeget.
Az így kiállított igazolványok után az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége van. Ez az összeg
maximálisan
45.000
forint
igazolványonként.
(megállapított gyógyszerkerettől függ) 5 fő kapta egy
éves időtartamra. A megállapítás a jegyző hatásköre.
Eseti támogatások
Átmeneti segélyt 63 főnek fizettünk
egyszer részesült segélyben: 37 fő
kétszer: 5 fő
háromszor/ vagy többször: 4 fő
Az átmeneti segély összege. 1.000.- és 10.000.- forint
közötti összeg. Rendkívüli, különösen krízishelyzetbe
került ügyfél részére 20.000.- forint adható. A kifizetett
összeg : 412.000.- forint volt.
2013. december hónapjában pályázat útján az
önkormányzat 44 m3 tűzifában részesült, mely a
lakosok között kiosztásra került. Az átmeneti segély
megállapítása a szociális bizottság hatásköre.

Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi munkájáról (kivonat) - Siska Gábor
Az elhúzódó és szélsőséges téli időszakban, a műszaki
mentések, síkosság mentesítési tevékenységek és
polgári védelmi feladatok mellett, a tavalyi évhez
hasonlóan, időközönként felkerestük a (számunkra
jelzett lista alapján) nehezebb életkörülmények között
élő, egyedülálló és idős „falunkbelieket”! A „figyeljünk
egymásra” elv alapján, alapfokú fűtéstechnikai
ellenőrzést és szénmonoxid koncentráció mérést
végeztünk.
Az év eleji lakástüzek és útbeszakadások, partfalcsúszások után tavasszal az avartüzek mellett kiemelt
szinten vettünk részt az árvízi védekezésekben is.
Mind az ÖTE, mind a TURUL színeiben különböző

helyeken láttunk el több napos szolgálatot.
Májusban megtartottuk a Flórián napi koszorúzásunkat
a szertár falánál elhelyezett emlékműnél. Dobák
Péter, Kiss Róbert és Lukács István vonulós tűzoltók,
10 éves eredményes munkájukért kitüntetésben és
előléptetésben részesültek.
A TURUL égisze alatt egyesületünkből 7 fő lát el a
speciális mentőcsoportban szolgálatot.
Áprilisban rendszerbeállító gyakorlaton, valamint
Nemzeti Minősítő Vizsgán estünk át.
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Egyesületünk létszáma bővült, feladatrendszerünk
kiterjesztésre került. A tűzoltás és műszaki mentés
mellett, kutyás keresés (jelenleg eltűnt személy keresésnyáron romkutató vizsgával bővítve) és alpintechnikai
mentés is profilunkat fémjelzi. Ifjúsági csapatunk
részt vett a süttői tűzoltó versenyen júniusban, ahol a
harmadik helyen végzett.
Tűzoltó táborunkat a szokásos programok (esztergomi
tűzoltóság bemutatója, kereső kutyás bemutató,
vészhelyzet elhárítási gyakorlat, ifjúsági tűzoltó
verseny) mellett idén, a tatabányai Polgári Védelmi
Egyesület kutyás szakosztályával, valamint a Magyar
Vöröskereszt megyei egészségügyi részlegével közösen
végrehajtott, katasztrófavédelmi komplex gyakorlattal
színesítettük! A július 19-tól 21-ig tartandó zártkörű
tábor nyilvános programjai, továbbra is szabadon
látogathatóak, megtekinthetőek voltak!
Idén a beavatkozások tekintetében a tűzesetek száma
csökkent, a műszaki jellegű beavatkozások száma
nőtt, de összességében sajnos több káresemény történt
községünkben az elmúlt évekhez képest.
Az iskolai tűzriadó gyakorlat ismét új feladatokkal
kibővült létszámmal, rendben lezajlott. A hatósági,
munkavédelmi, műszaki szemléken megfeleltünk.
3 fővel, már tradícióként, részt vettünk, az országos
tűzoltó-lépcsőfutó
bajnokságon
Budapesten.
Becsülettel helytállva győztük le ismét saját magunk
teljesítőképességét.
Decemberben műszaki-mentési továbbképzésen vett
részt egyesületünkből 1 fő. Novemberben az idei
„laktanyalátogatás” a Richter Gedeon Létesítményi
Tűzoltóságán valósult meg, jövőbeni innovációnkat
nagymértékben serkentve.
Folyamatosan karbantartjuk a készenléti helységet és a
raktárat, mivel a falak felvizesedése sajnos még mindig
nagy problémát okoz.
A technikai felszereléseket lehetőségekhez képest
feljavítottuk. A kiemelt árvízvédelmi tevékenységünk
elismeréseként emlékplakettben részesültünk (Dobák
Péter, Kara Balázs, Siska Gábor, Kispataki János,
Kondákor Levente, Horváth Roland, Horváth Patrik,
Csók Bálint, Hering Zsolt, Klányi Márk), melyet a
Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke adott át, valamint
évközi pályázatot írtak ki. A sikeresen megnyert
pályázatból a szertár bejárati ajtó biztonsági ajtóra
történő cseréje valósult meg (149.165Ft).
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Vonuló képességünket fenntartva 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
(síkosság-mentesítés,
vízbiztosítás,
vízelvezetés-szivattyúzás, tűzcsapok karbantartása,
ünnepek biztosítása, stb.)
Sajnos idén újabb „kollégától” búcsúztunk! Az
Esztergomi
Tűzoltóparancsnokság
beosztott
tűzoltójától Kövecs Gergő posztomusz hadnagytól
vettünk végső búcsút a dorogi temetőben, megrendülten,
de emlékét igazi hősként megőrizve.
Decemberben év végi szituációs gyakorlatot hajtottunk
végre az esztergomi tűzoltókkal közösen.
Vonulós parancsnokként arra törekszem, hogy minden
felszerelést biztosítsak feladataink maradéktalan
és biztonságos végrehajtásához. Az idei pályázati
lehetőségeket többek között eszközbeszerzésre,
oktatásra és szertárfejlesztésre orientáltam. A sikeresen
megnyert OKF-MTSZ pályázatán új csizmákat,
keresőlámpát, mászóövet szerezhettünk be (196.839Ft).
Üzemanyagra és kiképzésre (44.800Ft) Műszaki
mentés gépeinek pályázaton nyert képzésével tovább
bővült bevethetőségünk.
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. Köszönet az
Esztergomi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
vezetőjének és dolgozóinak, valamint az Esztergomi
Tűzoltóparancsnokság
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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Falugondnoki tevékenység 2013-ban - Siska Gábor
Közmunka program
2013-ban a korábbi 6 órás közmunkás munkarend
maradt érvényben, majd decembertől 8 órásra nőtt,
változó létszámú és összetételű jelentkezőkkel.
Általánosan 3-4 fő/2hónapos időtartamban történt a
foglalkoztatásuk. Kivételt képzett a nyári diákmunka
program, ahol 7 fő tanulót foglalkoztathattunk a
közmunkásokkal párhuzamosan. A két hónapos
ciklusok, sajnos továbbra sem 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. Ettől függetlenül a
közterületek tavasztól-őszig tartó gyepgondozása két
fűkaszával és egy fűnyíróval végrehajtásra kerültek.
(közterek, klastromi és intézményi területek, temető és
környéke) Az előírt parlagfű-irtás területei évről évre
bővülnek sajnos, de a harc ellenük folyamatos volt.
A munkaerő munkaterve idén is a képzettség és
hadrafoghatóság függvényében lett összeállítva, majd
ütemezve. Sajnos gyakori volt az olyan kiközvetített
munkaerő, aki egészségügyi állapota és/vagy
képzetlensége révén fokozottan alkalmatlan az alapvető
munkafolyamatokra, de foglalkoztatásukat biztosítani
kellett. A büntetést ledolgozók változó eredménnyel
foglalkoztathatóak.
Pozitívan értékelendő a diákmunkások első nyári
egy hónapos foglalkoztatása. A vegyes munkaerő
(közmunkások, büntetést ledolgozók, diákok) kiemelt
nyári munkák mellett, a község több kilométeres
vízelvezető árkainak tisztításán és elszállításán túl, a
Malom patak belterületi szakaszának medertakarítása
és a hatalmas mennyiségű köves-gazos-szemetes
iszap elhordása is végrehajtásra került. A patak nem
önkormányzati kezelésben van, de az elhanyagoltsága,
valamint a nyári munkaerő kapacitás a végrehajtást
indokolttá és megvalósíthatóvá tette.
Heti rendszerességgel működött a tisztító körút: Hétfőn
a közterületi szemétgyűjtés, takarítás, a községben
és Klastrompusztán, valamint a temetői konténerek
szemétgyűjtőinek szelektív elszállítása. Pénteken
a hétvégi rendhagyás. Szelektív konténer szigetek,
buszmegállók és a közterek hulladékmentesítése. Hét
közben az aktuális, időszakos munka végrehajtása
történt a község és a temető területén. Főként a boltokkocsmák környékén magas a szemetelés mértéke. A
szelektív gyűjtők tekintetében, még mindig nagyfokú
a kultúrálatlanság.

Folyamatos volt a szegélymurvázás, ideiglenes
kátyúmentesítés, tömedékelés a község útjain, a
Közútkezelő útmutatása és javaslata alapján sajnos
csak ideiglenes mart-aszfalttal. A 2014-es évben
remélhetőleg lesz lehetőség normál vagy hidegaszfalt
alkalmazására is. Indokoltságuk nem kérdés, még ha
ez országos probléma is.
Gömbakác metszések, gallyazások, veszélyes
fakivágások, sövény és bokorigazítások munkáival
indult a tavasz. Úttestre gallybelógások megszüntetése,
útszakasz beláthatóságának növelése, útszegélyszélesítés történt több kilométernyi szakaszon.
Klastrompuszta, „Hungaroring”, ófalurész valamint a
község több utcájában.
Kialakításra került a felső faluvégi buszforduló,
ideiglenesen mart-aszfalttal.
Felújításra és ahol kellett cserére kerültek a köztéri
padok, kukák, valamint új közúti táblák lettek telepítve
az indokolt utakra.
A község korlát-rendszere (a szükséges helyreállítás
után, valamint új szakaszok létesítésével) korrozió
elleni védelemmel lett ellátva, az indokolt részeken
munkavédelmi fekete-sárga festéssel.
Eső, illetve hóolvadás után végre lett hajtva az árokátereszrendszer akadálymentesítése és takarítása,
beleértve a község nagyobb terjedelmű, gyakran
eliszaposodó árok és hídátfolyó szakaszait is. Ezek a
Katasztrófavédelem szakemberei által ellenőrzésre
és minősítésre kerültek, valamint karbantartásuk és
folytatásuk időszakosan folytatódik. Községi árkok,
kő-partfalak több helyen megerősítésre kerültek.
Az időszakos levélgyűjtés és elszállítás tervszerűen
folyamatosan végrehajtásra került.
Télen a hó és jégmentesítés erő-eszköz függvényében
állandósult. Ha szükség volt rá hajnaltól-estig, valamint
a hétvégén is. Környezetvédelmi okokból továbbra is
mellőztük a só használatát, a só pótló koncentrátum
pedig gyenge hatású és drága. Kizárólag homokkal
(ezért gyakrabban is kellett alkalmazni) síkosságmentesítettünk, kézi erővel. A lépcsők, buszmegállók,
járdák és a templom-temető jégmentesítésére
homokkal kevert fűrészport-faforgácsot használtunk.
Főként a veszélyes emelkedők, kanyarok a község és
Klastrompuszta területén kerültek mentesítésre.
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A buszútvonal veszélyes részein is síkosságmentesítettünk, attól függetlenül, hogy ez közútkezelői
hatáskör, avagy önkormányzati.
A temető az előírásoknak megfelelően parcella
jelölőkkel lett ellátva (amit sajnos azóta már újra
kellett telepíteni rongálás miatt). A túlterebélyesedett
fák bokrok irtásán kívül az elhagyott, meg nem
váltott sírhelyek súlyos maradványainak kiközelítése
és elszállítása is megtörtént, illetve folyamatosan
elszállításra kerül. Folyamatos takarítása és gondozása
aktuális létszám függvényében ütemezve végre lett
hajtva.
Gyakori probléma a játszótér (amit napi szinten
ellenőrzök) nem rendeltetésszerű használata. Az ebből
adódó problémák naplózásra és kijavításra kerültek.
A játékok, a kerítés és a kiskapu rongálása sajnos
még mindig folyamatos. Idén is le kellett cserélni a
hinta több elemét, (illetve a csúzdaház elemeit) mert
eldeformálódott és balesetveszélyessé vált, illetve
egy esetben le is szakították a hintát túlterhelés
következtében. Az áprilisi hatósági és műszaki
ellenőrzésen megfelelve továbbítottam a játszótéren
végzett munkák és észrevételek jegyzőkönyvét a
hivatalos szervek irányába.
Rendben lezajlott az E-hulladék beszállítás és
eltakarítás, megelőzve ezzel a plusz hulladékképződést
a községben.
A tüzelő-segély program idén kibővült mennyiséggel
és ezáltal több rászoruló számára nyújtott segítséggel
folyamatosan végrehajtásra került.
A községi térképtartók javítása után az új térképek is
felhelyezésre kerültek.
Intézmények
Intézmények feladatai tekintetében (Önkormányzat,
Iskola, Óvoda, Művelődési ház és Klub, Idősek Klubja,
Egészségház) a fűtés rendszer, radiátorok cseréje,
a kerítések, kapuk javítása, készítése, vizesblokk
dugulás, csőtörés, illetve a tető és ereszproblémák
voltak a leggyakoribbak. Ezen hibák megoldásában
idén is nagy segítség volt az intézményi karbantartó és
az időszakos karbantartó (Nagykúti Vili és Soltisiák
Zsolti).
Tereprendezések, fűkaszálás, gallyazás, helyreállítások
és festések rendben lezajlottak.
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Sajnos továbbra is kritikus a tető az óvoda, és az iskola
egyes részein. A tartalék cserép készlet a végét járja
és ezek minősége sem enged hosszú távra tervezni.
Ezen hiányosságok jelezve lettek az intézményvezetők
irányába. Az intézmények karbantartási, szállítási és
egyéb feladatai, a sürgős munkák kivételével előre
egyeztetett módon tervezhetőek, végrehajthatóak
voltak.
Ősztől az iskola karbantartása állami felügyelet
alá került, de természetesen a kölcsönös probléma
megoldás megmaradt az önkormányzattal.
Kapcsolattartás
Kapcsolattartás a Hivatásos Szervekkel és
társszervekkel folyamatos. (Rendőrség, Tűzoltóság,
Mentők, Katasztrófavédelem, Polgárőrség, Mezőőr).
Hely- személyismereti és beavatkozási segítség,
valamint szállítási feladatok biztosítása minden
esetben megtörtént. Tiltott tevékenység ellenőrzése.
Házalók felszólítása, „besurranók” kézre kerítésében
való közreműködés.
Intézkedési területen kívül észlelt szabálytalanságok
továbbítása minden esetben megtörtént. (Kereskedelmi
mennyiségű fa-tolvajok, illegális szemétlerakók).
Kiemelt községi feladatokban és létszámhiány esetén az
önkéntes tűzoltók is részt vállalnak a közfeladatokban.
(hó és jégmentesítés, útszórás, veszélyes útszakasz
lezárás-biztosítás, anyag rakodás, 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 mozgósítási
és beavatkozó gyakorlat, lokális szinten, sikeresen és
szabályosan végrehajtásra került.
A kóbor ebek problémája a chip kötelező bevezetésével
többszörösére nőtt. Remélhetőleg csak átmenetileg. Ez
ügyben a 2014-es év hozhat megoldást.
A felmerülő problémák kezelése sok esetben délután,
este, hétvégén történt, de megoldásuk biztosított volt.
Szélsőséges időjárás okozta kárelhárítás, műszaki
mentés az önkéntes tűzoltókkal közösen történt.
(Partfalomlás, viharkárok, beázások, homokzsákolás,
síkosság mentesítés, vízszivattyúzás, átköltöztetésértékmentés, balesetek).
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A községi rendezvények, ünnepélyek előkészületei,
aktív részvétel mellett, a felmerülő problémák
kezelésével, valamint utómunkálataival rendben
lezajlottak.

ügyükben a bíróság hoz határozatot. A kár jelentős,
nem beszélve a temetői kegyeletsértésről és a frissen
telepített parcellajelölők és stációk megrongálásáról.
A helyreállítások részben megtörténtek, valamint
folyamatban vannak. Szerencsére van ellenpélda is.

Sajnos a szándékos rongálások elszaporod-tak ebben
az évben. Az ünnepi időszakot sem kímélve rongálták
meg a temetőt, ravatalozót, polgármesteri hivatalt,
tűzoltó szertárat, egészségházat, valamint több
közterületi építményt és magántulajdoni ingatlant. A
károkozók a lakosság segítségével elfogásra kerültek,

Köszönet a község önzetlen és olykor névtelen
jótevőinek, faluszépítőinek! Külön köszönet a képviselő
testület tagjainak, illetve az önkéntes civil segítőknek,
a község érdekében végzett évközi, rugalmas, építő
helytállásukért!

HÍREK RÖVIDEN

Szelektív hulladékszállítási időpontok
május 7.; május 21.; június 4.; június 18.; július 2; július 16.;
augusztus 6; augusztus 20.; szeptember 3; október 1.; november 5.; december 3.
▪

Szállítással, szerződéskötéssel kapcsolatban személyes ügyintézés
A helyi ügyfélszolgálaton, szerdai napokon (Dorog, Bécsi út 71.) 8-16 óráig. Telefon: 33/431-299 166-os mellék.
Többen jelezték, hogy a szolgáltató nem a szerződésben leírt edényzetre küldte a csekket.
A fenti telefonszámon kell ezt a szolgáltatónak bejelenteni!
Kommunális hulladékszállításhoz zsákot a dorogi irodában lehet vásárolni!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy kommunális hulladékszállítási szerződés kötését
törvény írja elő, ez alól felmentés nem adható. Kérjük, aki még nem kötött szerződést, pótolja!
▪

Elektromos és elektronikai hulladékátvétel időpontja
2014. május 23. péntek 7.00-17.00.
Községi Klub udvara
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szállító csak bontatlan elektromos készüléket vesz át!
Bontott televíziókat, képcsöveket, bontott hűtőszekrényeket, stb… nem szállítják el tőlünk!
▪
Befejeződött községünkben az ebek összeírása. Sajnos az önkéntes bevallás több esetben nem fedi a valóságot,
ezért várható több helyen ellenőrzés. Kérjük a Tisztelt Kutyatartókat, hogy állataikat az ingatlanon belül tartsák.
A helytelen ebtartás esetében kezdeményezett szabálysértési eljárás bírsága meghaladhatja a 100.000 forintot.
Nem szívesen indítanánk senki ellen ilyen eljárást, ezért kérjük az együttműködésüket.

elkülönített állami pénzalapok (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

Közhatalmi bevételek

a)

b)

c)

e)

e)

f)

B2.

B3.

B34.

a)

b)

c)

d)

B35.

B351.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Értékesítési és forgalmi adók

24 018

8 500

8 500

33 818

700

128

4 112

6 258

600

11 098

3 079

16 531

41 830

56 416

117 856

128 954

Előirányzat
Örnorm.

0

0

0

0

100

Előirányzat
Polg. Hiv.

Előirányzat
Óvoda

0

0

0

0

0

0

24 018

0

8 500

0

0

8 500

33 918

700

0

128

4 112

6 258

0

600

11 098

0

0

0

0

0

0

3 079

16 531

41 830

56 416

117 856

128 954

Előirányzat
Öszesen

41233

74032

74031

82091

66010

18010

18010

18010

18010

Kormányfunkció

900020

890442

869042

869041

910501

813000

841901

841901

841901

841901

Szakfeladat

Kesztölc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi tervezett bevételei rovatrend szerinti bontásban (adatok eFt-ban)

Termékek és szolgáltatások adói (28+29…+36)

telekadó

magánszemélyek kommunális adója

épület után fizetett idegenforgalmi adó

építményadó

Vagyoni típusú adók (23+24…+26)

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok

központi kezelésű előirányzatok

központi költségvetési szervek - mezőőri támogatás 64/2009. FVM r.

Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht. belülről (14+15…+19)

Műk.c.visszatérítendő támog. igénybe vétele áht. belülről

Műk.c.visszatérítendő támog.. visszatérülése áht. belülről

Műk.c.garancia-és kezességv. származó bev.áht.belülről

Elvonások és befizetések bevételei

14.

B12.

9.

Helyi önk. kiegészítő támogatása (EI. nem tervezhető)

B16.

B116.

8.

Működési célú központosított előirányzatok (EI. nem tervezhető)

13.

B115.

7.

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogatása

B15.

B114.

6.

12.

B113.

5.

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

B13.

B112.

4.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B14.

B111.

3.

Önkormányzatok működési támogatásai (3+4+..+8)

11.

B11.

2.

Működési célú támogatások áht.belülről (2+10..+13)

Megnevezés

10.

B1.

1.

Rovatrend
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B402.

a)

a)

c)

B403.

45.

46.

47.

48.

49.

a)

B401.

44.

56.

B4.

43.

B405.

m)

42.

55.

k)

41.

b)

g)

40.

54.

e)

39.

B404.

c)

38.

53.

B36.

37.

c)

i)

36.

52.

h)

35.

a)

d)

34.

b)

B355.

33.

51.

Működési bevételek (44+45…69)

b)

32.

50.

pótlék

B354.

31.

óvodai étkeztetés térítési díjak

2 900

5 105

200

1 000

1 483

100

200

17 286

1 100

200

1 300

2 800

4 000

5 218

12 000

Előirányzat
Örnorm.

0

100

100

Előirányzat
Polg. Hiv.

Előirányzat
Óvoda

0

0

2 900

0

5 105

0

200

1 000

1 483

0

0

100

200

0

0

17 286

1 100

200

0

0

100

1 400

2 800

0

0

0

4 000

0

5 218

12 000

Előirányzat
Öszesen

96 010

11130

13320

82091

11130

Kormányfunkció

562912

841126

960302

910502

900020

900020

841126

900020

900020

900020

Szakfeladat

Kesztölc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi tervezett bevételei rovatrend szerinti bontásban (adatok eFt-ban)

Ellátási díjak

önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó jövedelem

Tulajdonosi bevételek

egyéb

továbbszámlázott közüzemi díjak -Egészségház

államháztartáson belül - KIK tartozás iskolai számlák

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

egyéb (TV hirdetés)

tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sírhelymegv.)

tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlet)

Szolgáltatások ellenértéke

Áru-és készletértékesítés ellenértéke

szabálysértési bírság önkormányzatot megillető része

környezetvédelmi bírság

ebrendészeti hozzájárulás

igazgatási szolgáltatási díj

Egyéb közhatalmi bevételek (38+39..+42)

talajterhelési díj

tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

környezetterhelési díj

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető r.

Gépjárműadók

iparűzési adó előző évek hátralék beszedése

h)

30.

állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó

g)

Megnevezés

29.

Rovatrend
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3/2.

költségek visszatérítései

Felhalmozási bevételek (71+72+73)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök (75+76)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT. kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen: (1+20+21+43+70+74+77)

Finanszírozási bevételek (80+81)

B406.

B406.

B406.

B406.

B406.

B407.

B408.

B409.

B410.

a)

b)

B5.

B51.

B52.

B53.

B6.

B62.

B63.

B7.

B1-B7

B8.

B813.

B816.

B

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Tárgyévi bevételek mindösszesen: (78+79)

195 614

14 856

14 856

180 758

0

0

1 500

1 378

270

27

54

486

783

1 800

Előirányzat
Örnorm.

0

0

1 311

1 211

1 211

100

Előirányzat
Polg. Hiv.

0

0

0

34

34

34

Előirányzat
Óvoda

196 959

0

16 101

16 101

180 858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

1 378

270

27

54

486

783

1 800

Előirányzat
Öszesen

11130

11130

13320

82091

96 020

96 010

96 020

Kormányfunkció

841126

841126

960302

910502

562913

562912

562913

Szakfeladat

Kesztölc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi tervezett bevételei rovatrend szerinti bontásban (adatok eFt-ban)

Központi, irányító szervi támogatás

Maradvány igénybe vétele

Műk.c. visszatérítendő támog. visszatérülése ÁHT. kívülről

Ingatlanok értékesítése

Immateriális javak értékesítése

káresemény, kötelezettség mulasztása miatti bevétel

Egyéb működési bevételek (lejáró életbiztosítás)

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Kamatbevételek

ÁFA visszatérülése

Kiszámlázott ÁFA üzemeltetés

Kiszámlázott ÁFA közüzemi díjak

Kiszámlázott ÁFA sírhelymegváltás

Kiszámlázott ÁFA terembérlet

Kiszámlázott ÁFA iskolai étkezés

Kiszámlázott ÁFA óvodai étkezés

B406.

58.

iskolai étkeztetés térítési díja

b)

Megnevezés

57.

Rovatrend
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K1108
K1109
K1110
K1111
K1113
K11

K123
K12
K1
K2

K313
K31
K322
K32

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

Választott tisztségviselők juttatásai

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

Személyi juttatások (=14+18)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Árubeszerzés

Készletbeszerzés (=21+22+23)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

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.

K333

220

2 300

142

100

42

1 230

660

570

8 875

33 027

0

33 027

144

114

32 769

Kiserdei Óvoda

1 450

2 400

830

1 570

1 350

600

750

6 906

25 301

1 800

1 800

23 501

174

114

1 033

700

21 480

Polgármesteri
Hivatal

11 760

4 040

134

65

69

3 042

2 912

130

6 160

25 273

8 355

483

7 872

16 918

108

148

180

16 482

Önkormányzat

220

11 760

7 790

2 676

995

1 681

5 622

0

4 172

1 450

21 941

83 601

10 155

0

2 283

7 872

73 446

0

0

0

426

228

0

1 181

0

0

0

700

180

70 731

Összesen

Kesztölc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi összesített kiadásai rovatrend szerinti bontásban (adatok eFt-ban)

K332

K331

K321

K312

K311

K122

K121

K1112

K1107

K1106

K1105

K1104

K1103

K1102

Normatív jutalmak

2.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat
száma

1.

Rovat megnevezése
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K337
K33
K342
K34

K355
K35
K3

K48
K4

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

K506

0

6 737

1 228

1 228

40

40

4 097

590

857

130

Kiserdei Óvoda

2 985

300

2 685

8 900

1 750

50

1 700

500

500

2 900

730

640

80

Polgármesteri
Hivatal

7 688

3 321

1 550

600

971

200

43 203

8 958

330

397

8 231

300

300

30 769

4 126

7 243

1 000

2 600

Önkormányzat

7 688

0

0

0

0

6 306

1 550

600

1 271

2 685

200

0

0

0

58 840

11 936

380

0

0

397

11 159

840

300

540

37 766

5 446

8 740

1 000

2 810

Összesen

Kesztölc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi összesített kiadásai rovatrend szerinti bontásban (adatok eFt-ban)

K505

K504

K503

K502

K501

K47

K46

K45

K44

K43

K42

K41

K354

K353

K352

K351

K341

K336

K335

Közvetített szolgáltatások

32.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Rovat
száma

31.

Rovat megnevezése
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K512
K5

K67
K6

K74
K7

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások (=68+…+74)

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások (=76+...+79)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85

K1-K8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83

K8

Kamattámogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81

K88

Árkiegészítések, ártámogatások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

K87

K86

K84

K82

K73

K72

K71

K66

K65

K64

K63

K62

K61

K511

K510

K509

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

62.

K507

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat
száma

61.

Rovat megnevezése

0

0

0

0

44 092

Polgármesteri
Hivatal

102 910

0

6 196

1 317

3 636

1 243

8 491

1 671

446

6 374

10 266

2 578

Önkormányzat

0

0

0

0

196 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 514

1 317

3 636

280

2 281

8 491

1 671

0

0

446

0

6 374

0

10 266

0

2 578

Összesen

Kesztölc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi összesített kiadásai rovatrend szerinti bontásban (adatok eFt-ban)

49 957

0

1 318

280

1 038

0

0

Kiserdei Óvoda
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Kubovics János

55 Simonek Teréz

Köszöntjük az 50. és 55. házassági
évfordulójukat ünneplo˝ párokat!

Bácsi Mihály 50 Fekete Ágnes

Siska András 50 Ócsai Mária

Maksay Botond

Nádasi Zsuzsanna & Maksay Zsolt

Burányi Attila Noel

Burányi Ildikó Beáta & Palaczky Attila

˝ Hanna
Gyori

Sándor Edina & Gyori
˝ István

Köszöntjük községünk újszülötteit!
˝ egészséget,
Kívánunk nekik erot,
sok boldogságot szeretteik körében!
Balázs Péter

Nagy Ildikó & Balázs Gábor

Mester Lola

Kovács Erzsébet & Mester Róbert

Ékesi Zoltán Péter

Alanyai Piroska & Ékesi Zoltán

Zelenák Liliána

Agócs Anita & Zelenák Tamás

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!

