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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ A kormányhivatal tisztségviselőjével helyszíni
bejáráson ellenőriztük Surján György vállalását
dűlőút kitűzésével és cseréjével kapcsolatban,
▪ A Dózsa Gy. u. 21-23. lakói jelezték, hogy az útszegély
kb. 5 cm-re elmozdult az úttól, és félnek, hogy az út
alatti (feltételezett) üreg kárt okoz építményeikben.
A kivitelező garanciában elvégzi a szegély melletti
rész kitöltését, de várja az üregfelderítés eredményét.
▪ Dolgozóink több próbafúrást végeztek a lakók
jelenlétében és a lakók által kijelölt helyen, de sehol
nem találtak üreget.
▪ Az Országos Polgárőrszövetség és az ORFK
Műszaki ügyintézője helyszíni szemlét tartott
a volt gyógyszertár épületénél, amit a helyi
Polgárőrcsoportnak adott hosszú távú bérletbe
az önkormányzat. (A bérlet feltétele az épület
felújítása, állagmegóvása.)  A rendelkezésünkre álló
információk alapján a polgárőrség és a rendőrség
közös irodát alakít ki az ingatlanon.
▪ Május 29-én 2. forgatási nap – Kesztölcöt bemutató
filmhez. Itt fogadtuk és köszöntöttük Fuzik János
urat abból az alkalomból, hogy a magyarországi
szlovák nemzetiség parlamenti szószólója és a
nemzetiségi bizottság elnökévé választották.
▪ Május
30-án
tartottuk
a
hagyományos
pedagógusnapot, ahol köszöntöttük az óvoda és az
iskola pedagógusait.
▪ Május 31-én ünnepeltük   a jelenlegi óvodaépület
átadásának 50. évfordulóját. Az óvoda dolgozói,
jól megszervezett, tartalmas programokkal,
kiállításokkal várták a vendégeket. Köszönet érte
az óvoda vezetőjének, dolgozóinak, a rendezvény
előkészítését és lebonyolítását segítő képviselőknek,
intézményvezetőknek, szülőknek.
▪ Június 6-án a nagycsoportos óvodások búcsúztak az
óvodától, társaiktól.
▪ Június 12-én helyszíni szemlét tartott a MÁK
megbízottja a legutóbbi vis maior helyreállítás
jelenlegi állapotáról. A megbízott a helyreállítással
kapcsoltban nem emelt kifogást.
▪ Június 13-án a Duna-Pilis –Gerecse Vidékfejlesztési
Egyesület közgyűlésén l a következő 6 év pályázati
elképzeléseit ismertették.

▪ Június 14 részt vettem a Kincses József Általános
Iskola ballagási és tanévzáró ünnepélyén.
▪ Június 18-án tárgyaltam Fülöp Attila úrral, a TKV
ZRT. pernyelerakó rekultiválásának vezetőjével.
A ZRT. térítésmentesen biztosítja a konténert az
óvodai mosdó felújításánál keletkezett hulladék
elszállításához.
▪ Június 21-én rendben lezajlott a IV. Apák Napja
– Családi Nap. Köszönet a szervezőknek és
a közreműködőknek. Tartalmas, jól sikerült
rendezvényen vagyunk túl.
▪ Az Országos Szlovák Önkormányzat július 5-én
Kesztölcön rendezte meg a Magyarországi Szlovákok
Napját. A templomban tartott ünnepségen adtuk át
Fuzik Jánosnak – községünk szülöttjének -  az „Év
embere Kesztölc, 2014” díjat.
A rendezvény előkészítésében és lebonyolításában
részt vállalt a Kesztölci Szlovák önkormányzat és
Kesztölc Község Önkormányzata is.   Ezúton is
köszönöm képviselő társaimnak az előkészítő és
befejező szakaszban végzett munkájukat. Köszönöm
a vállalkozók, segítők, munkáját, valamint a lakosság
faluszépítő munkáját is.  
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Kesztölc Község Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési beszámolója
Kiadások alakulása

Bevételek alakulása

A kiadások közgazdasági megoszlása alapján a
személyi jellegű ráfordítások és a kapcsolódó járulékok
az összes kiadás 42,9%-át teszik ki.

Az önkormányzat bevételeinek 63,8%-át az állami
támogatások jelentik, melynek összege mindig
a feladatmutatók alapján kerül meghatározásra.
Szolgáltatások nyújtásokból, térítési díjakból a
bevételek 11,1%-a folyt be.

A működési és szakmai jellegű anyagbeszerzések,
közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, szakmai
szolgáltatások
igénybevételére,
bankköltségre,
különféle adókra és díjakra a kiadások 23,66%-a
fordítódik.
Egyéb működési célú kiadások között a kistérségi
és közoktatási társulásnak átadott működési célú
hozzájárulásokat számoljuk el, továbbá a civil
szervezetek részére nyújtott támogatások összege is itt
kerül kimutatásra. Százalékos megoszlása: 10,55%.
Pénzbeli segélyezésre, természetbeni szociális juttatásokra a kiadások 9,7%-a fordítódott.
Beruházások, felújítások kiadásai a költségvetési
kiadások 13%-át teszik ki.
Költségvetési kiadások összesen: 190 128 ezer forint
▪ Személyi juttatások:  65 981 ezer forint
▪ Járulékok: 15 623 ezer forint
▪ Dologi kiadások: 44 990 ezer forint
▪ Egyéb működési célú kiadások: 20 064 ezer forint
▪ Szociális ellátások: 18 755 ezer forint
▪ Felhalmozási kiadások: 24 715 ezer forint

A közhatalmi (adó) bevételek százalékos részesedése
az összes bevételből: 15,5%. A felhalmozási bevételek
aránya 9,6%, itt számoljuk el a föld és egyéb tárgyi
eszköz értékesítéséből, valamint az üzemeltetésbe
adott csatorna közmű utáni bevételeket.
Költségvetési bevételek összesen: 201 537 ezer forint
▪ Működési és felhalmozási célú támogatások az
államháztartástól: 128 738 ezer forint
▪ Intézményi működési bevételek: 22 449 ezer forint
▪ Közhatalmi bevételek: 31 293 ezer forint
▪ Saját felhalmozási bevételek: 19 057 ezer forint
Foglalkoztatottak létszámadatai
Polgármesteri Hivatal
▪ 1 fő polgármester
▪ 7  fő köztisztviselő
▪ 1 fő fizikai állományú (MTK szerint alkalmazva)
Kesztölci Kiserdei Óvoda
▪ 1 fő óvodavezető
▪ 6 fő óvodapedagógus
▪ 1 fő pedagógiai asszisztens
▪ 4 fő dajka/ és takarító
Önkormányzat
▪ 1 fő közalkalmazott közművelődési feladatok
▪ 2 fő részmunkaidős közalkalmazott könyvtári feladat
▪ 1 fő közalkalmazott közösségi színterek működtetése
▪ 1 fő közalkalmazott óvodai étkeztetés biztosításához
▪ 1 fő közalkalmazott iskolai étkeztetés biztosításához
▪ 1 fő közalkalmazott család-és nővédelem
▪ 1 fő falugondnok (MTK szerint alkalmazva)
▪ 1 fő fizikai alkalmazott közösségi színterek,
Egészségház (MTK szerint alkalmazva)
Közfoglalkoztatás
Az önkormányzat által éves szinten átlagosan
foglalkoztatott közmunkások száma havi szinten
3-4 fő, a téli közmunkaprogram keretében a
közfoglalkoztatottak záró állománya 16 fő volt. Ebből
12 fő tanfolyamon vett részt, 4 fő végzett tényleges
munkát.
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Követelések és kötelezettségek alakulása
Adókövetelések előző évi 2013.12.31.
▪ Kommunális adó
▪ Iparűzési adó
▪ Gépjárműadó
▪ Pótlék
▪ Bírság
▪ Talajterhelés
▪ Összesen

2 972 200,- Ft
13 451 747,- Ft
7 926 684,- Ft
13 582 798,- Ft
96 281,- Ft
102 835,- Ft
38 132 545,- Ft

Adókövetelések tárgy évi 2013.12.31.
▪ Kommunális adó
▪ Iparűzési adó
▪ Gépjárműadó
▪ Pótlék
▪ Bírság
▪ Talajterhelés
▪ Összesen

1 466 603,- Ft
3 582 217,- Ft
2 736 800,- Ft
2 903 533,- Ft
6 100,- Ft
1 201 513,- Ft
11 896 766,- Ft

Értékvesztés adók után 2013.12.31.
▪ Kommunális adó
▪ Iparűzési adó
▪ Gépjárműadó
▪ Pótlék
▪ Bírság
▪ Egyéb bevételek
▪ Talajterhelés
▪ Adók után elszámolt értékv. összesen

Az értékpapír- és hitelműveletek alakulása

3 524 060,- Ft
16 161 969,- Ft
8 581 548,- Ft
15 344 313,- Ft
82 287,- Ft

Az önkormányzat nem rendelkezik értékpapír
állománnyal. Hitel felvételére nem került sor 2013.
évben, előző évekről áthúzódó hitelállomány nincsen.

1 024 593,- Ft
44 718 770,- Ft

A pénzmaradvány összege a 2012. évihez képest
jelentősen nőtt. Ennek oka, hogy a 39/2013. (VII.31.)
BM rendelet alapján működési célra 7.900.000 forint
vissza nem térítendő támogatást kaptunk december
28-án, melyet 2014. január hónapban használtunk fel
szállítói, kistérségi tartozásaink kiegyenlítésére. A
pénzmaradvány növekedése a közcélú foglalkoztatásra
folyósított 1.303 ezer forint előleggel is nőtt az előző
időszakhoz viszonyítva.   Az önkormányzat nem
használta fel a nettó finanszírozás keretében december
20-án utalt 2013. évi utolsó támogatási részt csak
január hónapban, így az is a pénzmaradvány részét
képezi. A 2012. évi pénzmaradvány 4.691 ezer forint,
a 2013. évi 16.101 ezer forint. A pénzmaradvány
kötelezettségekkel terhelt.

Adósok- térítési díjak
▪ T. díjjal kapcsolatos követelések óvoda
▪ T. díjjal kapcsolatos követelések iskola
▪ T. díjakra elszámolt értékvesztés 50%
▪ Összesen
Adósok értékvesztéssel csökkentett
mérleg szerinti értéke

▪ Egyéb bevételek
412,- Ft
▪ Talajterhelés
182,- Ft
▪ Összesen
3 290 335,- Ft
		
Adókötelezettségek tárgy évi 2013.12.31.
▪ Kommunális adó
115 680,- Ft
▪ Iparűzési adó
2 541 260,- Ft
▪ Gépjárműadó
341 980,- Ft
▪ Pótlék
82 199,- Ft
▪ Bírság
7 700,- Ft
▪ Talajterhelés
39 842,- Ft
▪ Összesen
3 128 661,- Ft
		
Nem adójellegű kötelezettségek
▪ TÁMOP előleg
87 410,- Ft
▪ Szállítói tartozások
13 324 736,- Ft
▪ térítési díj túlfizetés óvoda
4 125,- Ft
▪ Összesen
13 416 271,- Ft

206 170,- Ft
211 380,- Ft
-208 775,- Ft
208 775,- Ft
5 519 316,- Ft

Egyéb követelések
▪ Csatorna kölcsön hátralék
▪ Csatorna hátralékra elszámolt
értékvesztés 50%
▪ Egyéb követ. mérleg szerinti értéke

-1 839 370,- Ft
1 839 371,- Ft

Követelések szolgáltatásból

1 567 797 ,- Ft

3 678 741,- Ft

Adókötelezettségek előző évi 2013. 12.31.
▪ Kommunális adó
21 494,- Ft
▪ Iparűzési adó
3 139 375,- Ft
▪ Gépjárműadó
88 646,- Ft
▪ Pótlék
39 670,- Ft
▪ Bírság
556,- Ft

Pénzmaradvány változásának tartalma, okai

Kötvényállomány alakulása
Az önkormányzat nem bocsátott ki kötvényt és nem
rendelkezik idegen kibocsátású kötvénnyel sem.
Vagyon alakulása
2013. évben 22 335 EFt a felhalmozási kiadások
teljesítése, ebből néhány főbb tétel:
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7.889 EFt földterület vásárlásra illetve föld cserékre,
fordítódott, mely a 13 749 ezer forint ingatlan
értékesítésből származó bevételből történt.
2 380 EFt a csatorna közművön elvégzett felújítás
értéke, ennek pénzügyi fedezete az üzemeltetésből
származó bevétel, melyet a szennyvízkibocsátás
mennyisége alapján vételez be az önkormányzat a
csatorna közművet üzemeltető ÉDV ZRT-től.
Jelentős beruházás volt az Iskola utca 78-80. szám
előtti útbeszakadás megszüntetése, az alattuk lévő
pincék tömedékelése. Ez 12.032 Ft-ba került, melynek
forrása az önrészen felül 10 200 ezer forint vis maior
vissza nem térítendő támogatás.
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A befektetett eszközök nettó értéke 2,8%-kal csökkent
2012. évhez képest, melynek oka, hogy   az elszámolt  
értékcsökkenés több volt mint a beruházások,
felújítások összege. A vagyont   tovább csökkentette
a termőföld értékesítés könyv szerinti értéke. A
forgóeszköz állomány 15.966 EFt-ról 23.782 EFt-ra
nőtt, amely  a pénzeszközeink növekedésének tudható
be. Kötelezettség állományunk   9,6%-kal nőtt, ezen
belül a szolgáltatásból eredő szállítói tartozásunk
állománya növekedett. A mérlegfőösszeg 1 465 804 EFt,
mely 2,2%-os   csökkenést mutat, ez kedvező tendencia
a 2012. évi 7,13%-os  csökkenéshez viszonyítva.

Népességnyilvántartás
2013. év végére Kesztölc állandó lakosságának száma
a 2012. december 31-i 2701 fő lélekszámhoz képest 10
fővel nőtt.
Az elhunytak száma   28 fő, az elköltözöttek száma
pedig 45 fő volt.  Az ingatlan tulajdonosának kérelmére
4 lakosunk lakóhelyének fiktíválása történt meg
(érvénytelen a lakcíme, mert nem lakik a címen). Az
ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentésére az év
elejétől már nincs lehetőség.
2013-ban 32 gyermek született községünkben, 51
személy létesített lakóhelyet, így év végére az állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok száma 2711
főre változott.
A lakosság megoszlása korcsoportos bontásban
Életkor
0-3
4-6
7-14
15-18
19-60
61-100
Összesen

Férfi
53
43
100
74
847
207
1324

Nő
54
34
116
60
793
330
1387

Összesen
107
77
216
134
1640
537
2711

A címnyilvántartás vezetése több mint 4 éve
kizárólagosan elektronikus úton valósul meg, az új
címek, utcák felvitele, régiek módosítása is az ASZA
gépen futó címnyilvántartó alkalmazáson keresztül

történik. 2013. január 1-től a járási hivatalokban
(okmányirodákban) vagy az ügysegéd hétfő délutáni
fogadónapján van lehetőség a lakcímváltozások
bejelentésére. 2012. június 13-tól az ASZA gépeken
elindult a Települési Szolgáltató Rendszer mely az
eddigi költségtérítéses Vizuál Regiszter programot
hivatott helyettesíteni. A TSZR rendszerben lehetőség
nyílik személy- és címkeresésre, az időközi választások
lebonyolításához szükséges névjegyzék előállítására,
valamint a kötelezően előállítandó népmozgalmi
statisztikákat is e program segítségével tudjuk
lekérdezni.
Anyakönyvi ügyintézés
Az elmúlt évben községünkben otthon születés nem
történt, az újszülöttek száma 3-mal kevesebb volt mint
2012-ben, a 32 gyermekből 12 a fiú és 20 a leány.
A 2013-es év folyamán mindössze 4 pár kötött
házasságot Kesztölcön, a házasulók közül 3 esetben
volt mindkét fél kesztölci lakos. A házasságot bíróság
által felbontó ítélet bejegyzésére 5 esetben volt szükség.
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére 10
esetben került sor.  
Az 1980. december 31-ig vezetett születési illetve
házassági anyakönyvekbe 32 illetve 9 alkalommal
teljesítettünk utólagos bejegyzést, melyek jegyzékét az
esztergomi levéltárnak küldünk meg minden tárgyévet
követő január 31-ig.
2012-ben 28-an hunytak el községünk lakói közül,
közülük 13 személy anyakönyvezése történt helyben.
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Az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlása
Életkor
40 alatt
40-49
50-59
60-69
70-79
80-90
90 felett
Összesen

Férfi
1
0
1
6
6
3
0
17

Nő
0
0
1
1
3
5
1
11

Összesen
1
0
2
7
9
8
1
28

A tavalyi évtől a honosítási kérelmeket kizárólag
a körzetközponti (dorogi kormányablak) vagy az

esztergomi járási hivatalban nyújthatnak be az
érintettek. Állampolgársági esküt tett a polgármester
előtt 4 polgárunk.
2 fő nyújtott be házassági névmódosítási kérelmet,
melyet helyben jegyzőkönyv felvételével majd a
házassági anyakönyvben és az ASZA rendszeren történő
átvezetéssel intéztünk el. Társhatósági megkeresés
alapján 8 esetben állítottunk ki anyakönyvi kivonatot,
másolatot illetve értesítőt. Személyes kérelem alapján
2 esetben születési, 19 esetben házassági, 5 esetben
halotti anyakönyvi kivonat került kiadásra.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a 2009. évi
XXIX. törvény értelmében már csak a járási hivatalban
(Esztergom) kérhetik az érintettek.

Kivonat a Művelődési Ház - IKSZT - Könyvtár beszámolójából
Helyzetkép
A  Művelődési Ház IKSZT-Könyvtár nem  önálló szerv,
ellátandó feladatait Kesztölc Község Önkormányzatahoz rendelt szakfeladat keretében teljesíti, költségvetését
az önkormányzat költségvetése tartalmazza. Kesztölc
Község Önkormányzata, mint fenntartó biztosítja a  
művelődési tevékenységhez szükséges feltételeket: a
közösségi színtér és a kulturális tevékenységet ellátó
részegységek üzemeltetésének, állagmegóvásának
költségeit,   a személyi költségeket, az alapfeladatok
ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.
Tevékenységével hozzájárul a településen élők
kulturális és szabadidős programjainak szervezéséhez,
a magyar nemzeti és szlovák nemzetiségi kultúra  
hagyományinak megismertetéséhez, átörökítéséhez,
új értékek létrehozásához, a Kesztölcön élők
életminőségének javításához. Közösségek, művelődő,
alkotó csoportok számára helyszínt biztosít, segíti
szakmai munkájukat, az élethosszig tartó tanulás
szemléletének és gyakorlatának terjesztője.
A látogatók köre életkor, képzettség, foglalkozás,
érdeklődés tekintetében igen széleskörű.
Kulturális tevékenységek ellátásának színhelyei
▪ Művelődési Ház-IKSZT-Könyvtár                                                                                                                
Kesztölc, Iskola u. 64.
▪ Erdészház
Kesztölc, Iskola u. 66.

▪ Községi Klub                                                                                                                     
Kesztölc, Szabadság tér 16-18.
▪ Petrik József  Faluház                                                                                                           
Kesztölc, Szabadság tér 28.
▪ „Kisiskola”  (Helytörténeti gyűjtemény)                                                                        
Kesztölc, Széchenyi u. 12.
Ellátandó területek
▪ Helyszín és feltételek  biztosítása a Magyar Nemzeti
Vidék Hálózat tájékoztatási pont működéséhez
(Évi 12 alkalom, Keszthelyi Zoltán falugazdász)
▪ Ifjúságfejlesztési feladatok
(Évi 12 alkalom, Gaálné Kara Valéria)
▪ Ifjúsági közösségi programok szervezése
▪ Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a
  folyamatok nyomon követése
▪ Ifjúsági információs pont működtetése
▪ Fiatalok közösségi szerveződésének és
részvételének támogatása
▪ Közművelődési programok szervezése
(Évi 12 alkalom, Gaálné Kara Valéria)
▪ A lakosság és a vállalkozások információhoz való
hozzájutásának elősegítése
(Évi 2 alkalom, Gaálné Kara Valéria
▪ Könyvtári szolgáltatás (Évi 4 kiemelt alkalom,
Bakos Györgyné, Gaálné Kara Valéria)
▪ Közösségi információs hozzáférési pont
(Évi 4 kiemelt alkalom, Pelczer Ágnes)
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Működési bevételek (ezer Ft-ban)

▪ Közösségfejlesztési folyamatok generálása,
folyamatkövetése
(Évi 2 alkalom, Gaálné Kara Valéria)
▪ Egészségfejlesztési programok
(Évi 4 alkalom, Gaálné Kara Valéria)
További feladatok
▪ A helyi kulturális hagyományok megismertetése,
megőrzése
▪ A  helyi közösségi művelődési szokások gondozása,
igényekhez igazodó kibővítése. A környezeti,
szellemi, művészeti értékek feltárása.
A Művelődési Ház-IKSZT-Könyvtár sajátos jellegéből,
funkciójából   adódóan az IKSZT rendeletnek
megfelelően, a támogatási kérelemben vállaltak
szerint a hét minden napján üzemel, heti 38 órában.
Ezen túlmenően pedig az állandó programokhoz,
rendezvényekhez
igazodva.
Az
üzemeltetési
kötelezettség időtartama alatt a nagyterem,   a
Címbirtokosi  Okirat szerinti szolgáltatások teljesítését
követően, – a   fenntarthatóság érdekében – abban
az estben bérelhető, ha az az IKSZT rendeletben
meghatározott céloknak megfelel, és nem korlátozza
a kötelező szolgáltatásokat. A bérlésről külön
nyilvántartást kell vezetni, az abból befolyt bevételek
kizárólag az IKSZT működtetésére vagy fejlesztésére
fordíthatók.     

Rendszeres művelődési formák
összlátogató, résztvevő létszám

Mindösszesen
összlátogató, résztvevő létszám

Pályázati eredményesség, működési bevételek
Megnőtt és egyre fontosabbá vált a pályázatok szerepe.
Folyamatosan élünk ezekkel a lehetőségekkel. Pályázat
útján vált lehetővé 2011-ben a művelődési ház felújítása,
s ez a pályázati összeg 49.599 485 Ft volt.
Az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok-lokális színterek c. pályázaton az elmúlt
évben 8 343 560 Ft nyertünk. (TÁMOP-6.1.2-11/1/A
és B) A pályázati összegek kibővültek a rendezvények
megvalósítását segítő természetbeni juttatásokkal és
a pénzben nehezen kifejezhető önkéntes munkával,
valamint a Kesztölci Szlovák Önkormányzat anyagi
támogatásával.
A megváltozott társadalmi és gazdasági helyzetben úgy
kell tevékenységünket végezni, hogy tudni lehessen,
mit mikor   és milyen módon lehet elérni, elintézni,
megvalósítani a közösségi színtérben.

Kiemelt feladatok a jövőbe tekintve:
▪ A közösségépítés, a segítő-támogató-fejlesztő
tevékenység
melynek
célja
a
csoportok
hatékonyságának növelése, a csoportokban rejlő
lehetőségek felszínre hozása. Az emberek segítése az
önmegvalósításban, a művelődésben.
▪ Munkánk hatékony megjelenítése a fenntartó és
lakosság felé.
▪ Tevékenységünk népszerűsítése.
▪ Az eddiginél   még hatékonyabb kapcsolatrendszer
kiépítése.
▪ Helyi értéktár készítése a lakosság bevonásával.
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Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III.
tv, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szól, az 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet, valamint a helyi
szociális rendelet szabályozza. A családsegítő szolgálat
a törvényi előírásoknak megfelelően a szociális vagy
mentális problémák miatt segítségre szoruló egyének
és családok számára nyújt szolgáltatást.
Az átfogó családgondozás folyamatában a szociális
szolgáltatások és juttatások nemcsak az ellátás
igénybe vételét jelentik a családnak, hanem a családok
képessé tételét konfliktusaik kezelésében. A gondozási
folyamatban alkalmazott módszerünk a probléma
jellegétől függően az egyéni esetkezelés, komplex
családgondozás, illetve a csoportos és közösségi
szociális munka.
A szolgálat által végzett tevékenység éves mutatója
Kesztölc község területén
2013-ban a Családsegítő Szolgálatnál összesen 108 fő
fordult meg 500 alkalommal (forgalmi napló alapján),
ebből 48 fő első alkalommal kereste fel szolgálatunkat.
Együttműködési megállapodás alapján 24 főt
gondoztunk problémájának megoldása érdekében.
Együttműködési szerződés keretében gondozott
ügyfeleink száma az előző évekhez képest csökkent.
Gazdasági aktivitás szempontjából: klienseink 70%-az
inaktív kereső, ide tartoznak a GYES-ben, GYET-ben,
aktív korúak ellátásában, nyugdíjszerű ellátásban stb.
részesülő ügyfelek. Az eltartott felnőtt ügyfelek közé,
azok a személyek tartoznak, akiknek a családjában az
1 főre eső jövedelem magasnak mondható, így nem
jogosultak semmilyen ellátásra.
Családi összetételt tekintve az egyedül élők száma a
legmagasabb 66 %. Ide tartoznak a településen élő
addiktív életmódot folytató ügyfelek, illetve azon
nyugdíjas ügyfelek, akiket 1 vagy 2 alkalommal keresett
fel szolgálatunk családgondozója. Klienseink 25%-a
házastársi, élettársi kapcsolatban él. Gondozottaink
5%-a egyedülálló, kiskorú gyermeket nevelő szülő.
A településre jellemző hogy a felnőtt gyermekek
szüleikkel maradnak, és egyéb családtagok
összeköltözése is egyre gyakrabban előfordul.
Iskolai végzettség szerint: ügyfeleink 50%-a általános
iskolai végzettséggel rendelkezik. Ügyfeleink
29%-a szakmunkásképző vagy szakiskola keretében
valamilyen szakmát szerzett.

A hozzánk forduló ügyfelek 33%-a anyagi probléma  
miatt kereste fel szolgálatunkat, 25%-uk ügyintézésben
kért segítséget, 11% pedig foglalkoztatási problémával
került szolgálatunk látószögébe. 11% volt az
információkérésben segítséget kérő kliensek száma is.
A probléma típusok egymásra épülhetnek, egymással
ok-okozati viszonyban vannak. Több probléma
együttesen 56 esetben fordult elő.
Továbbra is közreműködünk helyi és megyei szintű
segélyek igénylésében, felvesszük a kapcsolatot a
közüzemi szolgáltatókkal és pénzbeosztási tanácsokkal
látjuk el ügyfeleinket.
2013-ban 3 esetben érkezett jelzés szolgálatunkhoz,
krízishelyzetet nem kellett megoldanunk.
Rendszeres szociális segélyezettek
A Szociális tv.alapján a rendszeres szociális segély
a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Nem
foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális
segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a
beilleszkedését segítő programban való részvételt. A
nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként együttműködésre
köteles, amelynek keretében az együttműködésre
kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát,
és a beilleszkedését segítő programról írásban
megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel
(Szolgálatunk), továbbá teljesíti a beilleszkedését
segítő programban foglaltakat. A 2013. évben 5 fő (3
férfi, 2 nő) együttműködésre kötelezett rendszeres
szociális segélyezettel álltunk kapcsolatban. Családi
összetételük szerint mindannyian egyedülállók.
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Iskolai végzettségüket tekintve 1 fő 8 osztállyal
rendelkezik, 3 fő szakmunkást, 1 fő egyetemet végzett.

A megbeszélésen Kesztölc községet két fő szociális
szakember képviselte.

Más pénzbeli ellátáshoz való juttatásuk szinte
esélytelen, mivel eltörölték az előrehozott öregségi
nyugdíjat, illetve a rehabilitációs ellátások igénylését is
megszigorították.

Folyamatosan tájékozódunk társintézmények új
szolgáltatásairól (Vöröskereszt Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Integrált Közösségi Ellátó
Szolgálata - Dorog, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
dorogi csoportja, Fogadó Pszichoszociális Szolgálat Esztergom).

Hajléktalan személyről 2013-ban Kesztölc településen
nem volt tudomásunk.
Egy ügyfelünk esetében működtünk közre gondnokság
alá helyezés ügyében.
Környezettanulmányt 2
gyámhivatal felkérésére.

esetben

készítettünk

a

Szolgálatunk ingyenes jogi tanácsadását 4 fő vette
igénybe az alábbi ügyekben: válás, gyermekelhelyezés,
ingatlan ügy, hagyaték.
Ingyenes jogi képviselet igénybevétele miatt
ügyfeleinket továbbra is a Komárom-Esztergom
Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó- és
Áldozatsegítő Szolgálatának kihelyezett esztergomi
ügyfélszolgálatához irányítjuk.                                      
Pszichológus segítségét négy alkalommal vették
igénybe ügyfeleink.
Továbbra is folyamatosan fogadunk adományokat és
eljuttatjuk azokat rászoruló családjainkhoz:
▪ Családgondozónk 15 családnak válogatott ruhát
valamint cipőt és vitte el a településre.
▪ Az év folyamán több alkalommal kérhettünk
és kaptunk élelmiszer csomagot a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat dorogi csoportjától.
Szakmaközi megbeszélést az év folyamán 1 alkalommal
tartottunk: „A család épségét veszélyeztető tényezők:
az adósság és az anyagi problémák” témakörében.  

Szabadidő
A Családsegítő Szolgálat munkatársai különböző
programok népszerűsítésében, szervezésében és
lebonyolításában is aktívan részt vállalnak:
▪ a gyermekjóléti szolgálattal 2013-ben közösen
szervezett szabadidő és prevenciós programjaink:
bűnmegelőzés (Kiabál társasjáték), nyári napközis
foglalkozás tartása.
Részt vettünk a Máltai Szeretetszolgálat Dorogon
szervezett családi napjának lebonyolításában is,
ahová a településről is érkeztek családok.
▪ 2013-ban a dorogi szolgálat adósságkezelési
tanácsadójával közösen két alkalommal szerveztünk
prevenciós programot.   A Kincses József Általános
Iskola 7-8. osztályos tanulóinak technika órák
keretében tartottunk foglalkozásokat, melyeknek
célja a gyermekek felelősségérzetének erősítése
a pénzkezeléssel kapcsolatban. A program az
osztálynaplókban rögzítésre került.
▪ 2013. február 26. - 15 fő
▪ 2013. március 07. - 13 fő
Szolgálatunk által szervezett irodalmi pályázaton:
(Mottó: „ A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga.
Az oktalan embernek: zsebben ülő úr.” Gárdonyi Géza)
4 gyermek vett részt. Jutalmuk szolgálatunk NCSSZI
támogatásával megvalósított tavaszi táborban való
részvétel volt. Szolgálatunk által szervezett kéthetes
nyári szabadidős programjainkon nyolc gyermek vett
részt.

KÖTELEZŐ PARLAGFŰ IRTÁS!
A növényvédelemről szóló 2000.évi XXXV. Tv. kimondja: a termelő, földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni,
terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani. A károsítók fogalomkörébe a gyomnövények
is beletartoznak. A 2000.évi XXXV. Tv. károsító alatt értjük azokat a növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb
szervezeteket, amelyek ártalmasak lehetnek növényre és növényi termékre. A művelési kötelezettségüket megszegő
földtulajdonosok, földhasználók esetében a 2000.évi XXXV. Tv. a közérdekű védekezés jogi lehetőségét is lehetővé
teszi. Ezen munkák költségterhei a földtulajdonost, földhasználót terhelik.
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Összefoglaló beszámoló Kesztölc községben
a 2013. évi gyermekjóléti szolgáltatással összefüggő feladatokról
A Gyermekjóléti Szolgálat működését az 1997.évi
XXXI.tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény; a 15/1998.(IV.30.)NM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
rendelet szabályozza. A családgondozók feladataikat
az Etikai Kódex szerint, valamint az adatvédelmi
törvény betartásával végzik.
A település gyermekvédelmi rendszerének egységes
áttekintése céljából, minden év március 31. napjáig a
gyermekjóléti szolgálat Gyermekvédelmi Tanácskozást
szervez, melyen a résztvevő gyermekjóléti, illetve
gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek
beszámolnak saját tevékenységükről, átfogóan értékelik
éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg
és azok mennyiben voltak eredményesek. Feltárják,
hogy mi segítette, mi nehezítette, vagy akadályozta
munkájukat. A közös célok megfogalmazása elősegíti
a gyermekjóléti alapellátás fejlődését, a szakemberek
együttműködését, a jelzőrendszer összehangolt
működését, a feladatok hatékonyabb, színvonalasabb
ellátását.
2013. év folyamán 37 gyermeket gondozott a szolgálat:
▪ alapellátásban 20 gyermeket (10 család)
▪ védelembe vétellel 7 főt (5 család)
▪ ideiglenes hatállyal elhelyezett 1 gyermeket
▪ átmeneti nevelésbe vétellel 3 főt (2 család)
▪ egyszeri esetek 6 gyermek (5 család)
Védelembe vételt 2 gyermek (2 család) ügyében
kezdeményeztünk.
▪ 1
gyermeket
szolgálatunk
korábban
már
utógondozottként gondozott a fiatal nevelésbe
vételének megszűnése miatt,
▪ 1 esetben pedig az igazolatlan hiányzások magas
száma miatt.
10 gyermek alapellátásban történő gondozását
szüntettük meg.
▪ 7 esetben sikeres gondozás,  
▪ 3 gyermek esetében más településre költözés miatt.
1 gyermek védelembe vétele szűnt meg nagykorúvá
válása miatt.
Nagykorúvá válás esetén, ha a problémát nem látjuk
teljesen megoldottnak, a családsegítő szolgálathoz

irányítjuk a fiatalt, és ösztönözzük a további
kapcsolattartásra,
a
segítségnyújtás
önkéntes
igénybevételére.
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 gyermek (1 család)
esetében került sor. Az egyik gyermek elhelyezése
nagykorúvá válása miatt szűnt meg, a másik gyermek
esetében pedig a hatóság nevelésbe vételéről döntött.
A 2013-as évben pártfogó felügyelet alatt a településen
2 gyermek állt.
A községben végzett tevékenységünk során a következő
problémákkal találkoztunk a leggyakrabban:
▪ anyagi, megélhetési problémák
▪ gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek
▪ szülők vagy a család életvitele
▪ szülői elhanyagolás
▪ magatartászavar, teljesítményzavar
▪ családon belüli bántalmazás.
A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozói, csütörtökönként 9-től,
15 óráig tartanak ügyfélfogadást a Polgármesteri
Hivatalban. Hétfői napokon terepmunka folyik
(családlátogatások, környezettanulmányok, szak-,
illetve társintézményekkel való intézkedés).
A gyermekvédelmi rendszerben lévő szakemberek
törekszenek arra, hogy a településen élő gyermekek
megfelelő anyagi, szociális biztonságban, szeretetteljes,
gondoskodó családi környezetben fejlődhessenek.
Ezen feltételek megteremtése elsődlegesen a család
feladata, a szülők felelőssége. A gyermekjóléti
szolgáltatás célja a gyermekekkel, családokkal végzett
szociális munka során a családban jelentkező működési
zavarok ellensúlyozása a családi konfliktusok
megoldásának elősegítése, kezelése.
A
gyermekjóléti
szolgálat
által
biztosított
háttérszolgáltatások: A családgondozók munkáját,
a háttérszolgáltatásként működtetett pszichológiai,
jogi, fejlesztő pedagógiai és gyógypedagógiai
szaktanácsadók segítik.
Az anyagi problémák enyhítésére, élelmiszer és ruha
adományt osztottunk. Több esetben önéletrajzot
készítettünk munka nélkül lévő szülőknek.
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Az igazolatlan hiányzások mérséklése, megszűntetése
érdekében a szülőt ösztönözzük a közoktatási
intézménnyel való rendszeres kapcsolattartásra,
a gyermekben tudatosítjuk a tankötelezettség
teljesítésének, a szakmaszerzésnek a fontosságát.
Segítjük a fiatalt a jövőbeli célok kitűzésében, a „hozzá
vezető út betartásában.”A korábbi évekhez képest
csökkent az indokolatlan hiányzások száma.

számára a szabadidő hasznos eltöltését, valamint kis
közösségük erősödését.

Szolgálatunk irodájában a gyermekek részére
rendszeresen biztosítunk játszási, rajzolási lehetőséget,
amíg a szülőkkel elrendezzük az éppen aktuális
ügyeket.

Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekkorú lakosság
körében ismertessük, népszerűsítsük a gyermekjóléti
szolgálat által szervezett és lebonyolított szabadidős
programokat.

A családsegítő szolgálat családgondozójával közösen
5 alkalommal vittünk adományt kiskorú gyermeket
nevelő családoknak.

Az alábbi programok a dorogi központban már
működnek, amiről a településen élő gyermekek tudtak,
de csak néhány rendezvényen vettek részt. 2014ben, tervezzük, hogy helyben, az általános iskolában
is megrendezésre kerülnek szabadidős, prevenciós
programok, megkönnyítve ezzel a helyi gyermekek
szabadidős programokhoz jutását.

Statisztikai adatok 2013-ról
Szolgáltatás megnevezése
Benti ügyfélfogadás
Családlátogatás
Első védelembe vételi t. való részvétel
Felülv. t. való részvétel átmeneti nevelésnél
Felülv. t. való részvétel védelembe vételnél
Elhelyezési értekezleten való részvétel
Gyermekjóléti szolgáltatás összesen

Fő
124
120
1
1
1
3
250

Pszichológiai tanácsadás
Jogi tanácsadás
Fejlesztő pedagógiai ellátás
Esetmegbeszélés
Örökbefogadás
Összesen

0
5
0
0
0
5

Gyermek csoportok (halmozott adatok)
Prevenciós foglalkozás
Délutáni Klub
Összesen

4
0
4

Primér prevenciós programok (halm. adatok):
Gázoló Kalandklub
Nyári Tábor
Összesen

1
0
1

Prevenciós tevékenységünk a szabadidő hasznos
eltöltése érdekében
Szolgálatunk célja, hogy a programokkal hagyományt
teremtve biztosítsuk a településen élő gyermekek

A szabadidő hasznos eltöltésének szükséglete, a
gyermekek szocializációjában és a családok minél
megfelelőbb működésében fontos szerepet tölt be,
amely a szociális munkában is a prevenció egyik fontos
területe.

▪ Sajnálatos módon egyre fiatalabb gyerekek kezében
látni füstölgő cigarettát. Ennek apropója gyanánt
merült fel a gondolat, hogy a dohányzásról is kell
beszélni a fiatalokkal. A 45 perces előadás interaktív
jellegű: beszélgetős, információ átadós és játékos.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek tisztában legyenek
a dohány növény eredetével, korábbi és jelenlegi
funkciójával, a növény kinézetével, a szervezetünkre
gyakorolt hatásával. A szituációs játékok keretében
kipróbálhatják, hogy képesek lesznek-e nemet
mondani. A legveszélyeztetettebb korosztály a 9-10
éves gyerekek, éppen ezért a mindenkori 4. osztályt
céloztuk meg az előadással.
▪ Napjainkban a bűnmegelőzés kérdése egyre
égetőbb problémává válik, ezért az általános iskolák
5. osztályában a „Ne Tedd!” című bűnmegelőzési
program „NE lopj!” című filmjét vetítettük le. A 6.
osztályban szintén a „Ne Tedd!” című bűnmegelőzési
program „Drogcsúszda” című filmjét mutattuk be.
A Fényközpont által készített négy kisfilm (Ne lopj!,
Drogcsúszda) témáit a   leggyakrabban előforduló,
vagy legalábbis szóba kerülő bűncselekmények
adják: áldozattá válás, a drog, lopás. A tanulók
kortársai ismerős helyeken játszanak el bűncselekményeket. A  filmek hitelességét tovább növeli,
hogy a helyszíneknek és a szereplőknek köszönhetően a gyermekek számára megfoghatóvá
válnak, „testközeli élményként” élik át a bemutatott
történeteket, beleképzelik magukat a szereplők
helyzetébe.
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A filmek egyaránt használhatók elsődleges
és másodlagos bűnmegelőzési céllal is, azaz
felhívják a még problémamentes célcsoportok
figyelmét a veszélyeztető helyzetek elkerülésére,
de alkalmas a valamilyen módon már érintett fiatalok
problémamegoldásának elindítására, segítésére is.
A történetek végén szakemberek – a gyakorlatban is
praktizáló ügyvédek, ügyészek- foglalják össze a
jogi következményeket, büntetési tételeket.

Ezért döntő szerepe van a pedagógusnak (trénernek)
abban, mi történik az egyes epizódok után az
osztályban, a diákok, fiatalok között, mi zajlik a
fejükben, lelkükben, belső világukban.

▪ 7. osztályban egy új sorozat került elindításra a
„MIUTÁN...” című drog prevenciós program. Itt
a gyerekek 5 tanórán keresztül foglalkoznak a drog
kipróbálásától egészen a leszokásig a folyamattal.

Hisszük, hogy a megelőzésben azok a szakemberek
tehetik a legtöbbet, akik jól ismerik ezt a korosztályt,
és szívesen foglalkoznak gyermekekkel, fiatalokkal.
A 8. osztályokban a „Hiszem, ha látom!” diszkó
balesetek
megelőzése
érdekében
készült
kampányfilm bemutatásában működtünk közre,
illetve az iskolák kérése alapján szolgálatunk
családgondozói bonyolították le a prevenciós
programot. Az ORFK „Tiszta Fejjel” kampánya
keretében a diszkó-balesetek megelőzése érdekében
készült dokudráma célja, hogy tragikus képsoraival
hívja fel a fiatal nézők figyelmét. A kampány
prevenciós célokat szolgál, bemutatva az ittas
vezetés, drogfogyasztás és a diszkó-balesetek okozta
tragédiákat.

A történetek azzal a határozott céllal készültek,
hogy elősegítsék egyfajta tanár–diák, diák–diák
párbeszéd kialakulását, amely e kényes téma, a drog,
és drogfogyasztás körül forog. A film szándékosan
nem tartalmaz teljesen hiteles elemeket, hiszen
a nézők fiatalok, akik közül sokak tanáraiknál is
jóval több, naprakész információval rendelkeznek e
témában. Óhatatlanul előtör belőlük a kritika,
hiszen ha másért nem is, de ezért megnézik a filmet,
s ekkor olyan értékes információk birtokába
juthatunk, amelyre egyébként nem tehetünk szert.
Az információk birtokában jobban lehet odafigyelni
azokra, akik a legveszélyeztetettebbek, vagy
megtaláljuk annak módját, hogy a továbbiakban a
megelőzés terén merre, milyen irányban folytassuk a
munkát, mire helyezzünk nagyobb hangsúlyt.
A film célja, hogy azok a gondolatok, félelmek,
kérdések hangozzanak el a történetek kapcsán,
amelyekre a fiatalok még nem tudják a választ.
Ezekről az érzésekről, véleményekről szükségszerű
beszélgetni, nemcsak a haverok, barátok között,
hanem felnőtt segítségével, irányításával.
A történetek izgalmasak, provokálóak, indulatokat
válthatnak ki, egyszerre lehetnek ismerősek és
ismeretlenek, vonzóak és ijesztőek. Számtalan kérdés,
dilemma és gondolat fogalmazódik meg, ezért nagyon
fontos, hogy a történetek feldolgozásra, a kérdések,
gondolatok, kimondásra kerüljenek. A filmben
szereplő fiatalok és kortársaik az iskolapadban nem
arra várnak és vágynak, hogy a drogfajtákról előadást
halljanak, hiszen az információk könnyen elérik őket.
Sokkal fontosabb, hogy egy laza, kötetlen beszélgetés,
játék során kimondhassák, megbeszélhessék a
bennük felmerült problémákat.

Reményeink szerint a filmmel, módszertani füzettel
végzett foglalkozások elmélyíthetik a tanárdiák
viszonyt, illetve a tanulók jobb megismeréséhez is
hozzájárulnak.

A „Kiabál” elnevezésű társasjáték bevezetésre
került  gyermekek körében. A komplex bűnmegelőzési
program célja, megelőzni, hogy a gyerekek áldozattá
vagy bűnelkövetővé váljanak. A játék a tanulók
életkori sajátosságainak figyelembevételével a
bűnügy, a drog, az áldozattá válás és az iskola/
szabadidő témáit öleli fel az általános iskola 4.
osztályos és a felső tagozatos diákjai számára.
▪ Tárgy évben is fontos szerepet tulajdonítottunk
a tanév folyamán havonta megrendezésre kerülő
BÜTYKÖLDE kézműves foglalkozásunkra. Itt
a gyerekek fejleszthetik kézügyességüket, finom
motorikájukat, kreativitásukat és megismerkedhetnek
a hónaphoz kapcsolódó szokásokkal is. Igyekszünk
minden hónapban a hónap hagyományainak, a
jeles napoknak megfelelő feladatokkal készülni.
A foglalkozások végén a gyerekek megmutatják
elkészített alkotásaikat.
▪ Csoportfoglalkozásokat
szerveztünk
droggal
kapcsolatba került gyerekek részére, melyben Hentes
Ildikó az „Ablak kilátással” elnevezésű elterelő
csoport vezetője működött közre.
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▪ A jelzőrendszeri beszámolók alapján elmondhatjuk, hogy településünkön évről- évre egyre
összehangoltabban működik a gyermekvédelmi
jelzőrendszer. Így a felmerülő problémákat gyorsan
és időben tudjuk észlelni és kezelni. Az intézmények
írásban jelzik a veszélyeztetett gyermekeket,
majd együtt „munkálkodunk”, a veszélyeztetettség
megszűntetésére
irányuló
tevékenységben,
figyelembe véve a segítségnyújtás minden lehetséges
módját, bevonva a problémamegoldást segítő
legkompetensebb szakembereket.  
Gázoló Kalandklub
2013-ban
folytatódott
az
intézményünkben
2012-ben indult prevenciós klub a kiskamasz-, kamasz
korosztály számára, Simon Gábor vezetésével. Mivel
minden hónapban sor került kirándulásra, ezért
11 egynapos kirándulás került megszervezésre,
emellett a Gázoló Nyári Tábort is megszerveztük.
Az egynapos kirándulásokon összesen 29 gyermek
vett részt 110 alkalommal. A kirándulások során
igyekeztünk minél több tájegységre eljutni, és minden
alkalomra betervezni valamilyen különleges kalandélményt vagy kulturális, országismereti vonatkozású
kuriózumot. A hagyományos „szentivánéji” éjszakai
túra mellett felkerestük a Sasfészek Turistaházat is egy
szalonnasütésre, de jártunk a Katalinpuszta melletti
Rockenbauer Pál kopjafánál is. A klub születésnapját
a Naszály-hegyi kilátónál ünnepeltük. Tavasszal
egy alkalommal „külföldre” is látogattunk, hiszen
felkerestük a Helembai-hegységet.
A klub hiánypótló és az oktatás-gyermekvédelem közti
híd szerepe továbbra is kiemelkedő, a családgondozói
tevékenység kiváló kiegészítője.
A program meg lett hirdetve Kesztölc településen,
amelyen 1 gyermek vett részt.
Gázoló Tábor
A Gázoló Kalandklub egynapos kirándulásaival
összefüggően
nyári
tábort
(„Gázoló-tábor”)
szerveztünk, melyet a 2012. évi nyári táborhoz
hasonlóan a Napraforgó Gyermekjóléti Központ
és Családsegítő Szolgálattal (Bp. XVI. ker.)
együttműködve. A tábor helyszíne a Megálló
Turistaház volt (Pálháza, Zempléni-hegység), a tábort
2013. július 20-24. között bonyolítottuk le, 14 gyermek
részvételével, akik közül 8 gyermeket a Dorog és
Térsége Gyermekjóléti Szolgálat delegált. A programok
között szerepelt gyalogos és kerékpáros túrázás, erdei
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kisvonatozás, a füzéri vár megmászása. A tábort idén
is önellátó módon bonyolítottuk, tehát mi magunknak
főztünk kis csoportokban. A gyerekek – illeszkedve a
tábor kerettémájához „Jól bánj a Cash-sel, avagy Pénz,
iránytűvel” – egy garasgyűjtő lapon gyűjtögették
a különféle címletű garasokat, melyeket terítésből,
mosogatásból, tűzrakásból, főzésből és egyéb
közösségi tevékenységekből lehetett megszerezni. A
végén ezeket kiértékeltük, és a legtöbb garast gyűjtő
gyerekeket megajándékoztuk (gyakorlatilag mindenki
kapott kisebb-nagyobb ajándékot, édességet). A tábor
vezetésében részt vett Deák Mária adósságkezelési
tanácsadó, a Családsegítő Szolgálat vezetője is, aki
a tábor során több alkalommal tartott a gyerekeknek
foglalkozást az általa indított STOP program tematikája
mentén. A Gázoló alapcélkitűzése és a STOP program
prevenciós szemlélete rendkívül hatékonyan találkozott
ezen tábor során, a gyerekek nyitottak és befogadóak
voltak.
Szünidei Gyerekprogramok
Idén először szerveztük meg a 15 település gyerekei
számára nyitott, 2 x 1 hetes „bejárós” tábort, melynek
keretében minden napra terveztünk valamilyen
tartalmas, kimozdulós szabadidős programot (pl. Rámszakadék, Budakeszi Vadaspark, Mini City, Máltai
Játszótér stb.). A programsorozat nagy segítséget
jelentett a dolgozó szülőknek, akik erre az időre biztos
helyen tudták gyermeküket, de emellett célkitűzésünk
volt a nyitás a lakosság azon része felé is, akik még
nem, vagy kevésbé ismerték szolgáltatásainkat,
tevékenységünket. A szervezés és a lebonyolítás is
közösen történt a Családsegítő Szolgálattal, a kollégák
nagy lelkesedéssel, odaadóan végezték munkájukat,
mely nekik is felfrissülést jelentett a napi munka
mellett. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk,
fontosnak tartjuk, hogy a program 2014-ben is
megvalósulhasson. A 2 hét alatt 42 gyermek fordult
meg a programjainkon, összesen 171 alkalommal.
Feketehegyi Tábor
Egy másik egyedi és hiánypótló szolgáltatásunkkal
kívántunk reagálni az általunk és a jelzőrendszeri
tagok által is tapasztalt, egyre növekvő magatartási
problémákra. Magatartászavaros, problémás, hiperaktív gyerekek részére szerveztünk a feketehegyi
Sasfészek Turistaházba május 21-23. között hétközi
többnapos, bentlakásos, kiscsoportos személyiségfejlesztő tábort pszichológussal, mentálhigiénés szakemberrel, kortárssegítővel, sok élménnyel, játékkal,
kirándulással, beszélgetéssel, közös tevékenységekkel.

14

KESZTÖLCI HÍRNÖK - VIII.évfolyam 2.szám - 2014.július

Célunk a bajban lévő és/vagy bajt okozó gyerekek
beilleszkedésének és teljesítményének javítása volt olyan
hatékony programok által, melyek életük valamennyi
területére kiterjednek, számukra örömet okoznak, és
fejlesztik a kulcskompetenciáikat. Ennek érdekében
előzetesen részletes tájékoztató anyagot küldtünk
minden iskolaigazgatónak, kérve az együttműködést.
Sajnos a nagyszámú jelzett kezelhetetlen magatartási
problémákhoz képest csak igen kevés iskola delegált
tanulót a programba. A beérkező javaslatok alapján
állt össze a résztvevők köre, azaz 7 gyermek és
egy kortárssegítő. A táboroztató team 3 fő felnőtt
szakemberből állt. A program igazolta szükségességét,
de az is nyilvánvalóvá vált, hogy ilyen rövid idő alatt
gyökeres változásokat generálni nem lehet. Szükséges
a tünethordozó gyerekek családjaival történő munka is,
illetve a gyerekek problémáinak kezelése tekintetében.
A táborban részt vett szolgálatunk akkori pszichológusa
Leniczki Csilla, családgondozók, kortárs segítő. A
tábort szervezte és vezette: Simon Gábor.
Mediáció
A mediáció (közvetítés) egy speciális konfliktuskezelési
módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában
mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges
harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor a
problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a
konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni,
amely mind a két fél számára kielégítő.
A meditáció főbb elemei:
▪ az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,
▪ probléma megfogalmazása,
▪ az álláspontok közelítése,
▪ az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,
▪ az empatikus kommunikáció fejlesztése,
▪ alternatív megoldások keresése,
▪ közös cél kialakítása,
▪ a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök
kialakulásának megakadályozása.
Intézményünkben a mediációs szolgáltatást 18 család
59 alkalommal vette igénybe.
Kapcsolatügyelet
Kb. 25 évvel ezelőtt Európa különböző országaiban
egymástól függetlenül, egy időben jöttek létre
azok a segítő szolgáltatások, amelyek a családon
belüli konfliktusok kezelésében, enyhítésében, a
szülők kapcsolatának rendezésében, a gyermek
mindkét szülővel való kapcsolatának ápolásában

nyújtottak segítséget. Ezeket a szolgáltatásokat
kapcsolatközpontoknak, szülő-gyermek találkozási
helyeknek, Magyarországon kapcsolatügyeleteknek
nevezték el. A kilencvenes évek vége felé ezek a
szolgáltatások kapcsolatba léptek egymással, és
2001-től rendszeresen találkoztak az európai országok
kapcsolatügyeleti szövetségeinek képviselői abból
a célból, hogy meghatározzák a szolgáltatások
egységes működési alapelveit. Így jött létre
2004-ben a Kapcsolatügyeletek Európai Chartája.
Ebben a munkában a Magyar Kapcsolatügyeleti
Mediátorok
Országos
Szakmai
Szövetsége
(MAKAMOSZ) is részt vett. Mint alapító tag, az
Európai Kapcsolatügyeletek Szövetségének (CEPREP)
a határozatai is befolyásolják tevékenységét.
A kapcsolatügyelet másfél évtizedes tevékenysége
után adtak a jogalkotók jogszabályi kereteket
ennek a munkának. Az ágazati minisztériumban
elkészítették a Gyermekvédelmi Törvény módosítását,
amelyben kapcsolattartási ügyeletnek nevezték ezt
a gyermekvédelmi szolgáltatást, és 2005. július
1-től minden 40.000 lakosú településen előírták
megszervezését állami támogatás mellett. A
kapcsolattartás egy speciális formája lett a már
korábban is működő kapcsolatügyelet.
A kapcsolattartási ügyelet/kapcsolatügyelet
szolgáltatás igénybevételének módja
A bírósági vagy gyámhivatali döntés alapján, amelynek
során a kapcsolattartás helyszíneként megjelölhető
a gyermekjóléti központ vagy a kapcsolattartási
ügyeletet működtető gyermekjóléti szolgálat, vagy
kapcsolattartási ügyeletet működtető egyéb szakmai
szervezet, melynek az önkormányzattal ellátási
szerződése van;
Az előzőek hiányában:
▪ az
érintettek
együttes
kérésére
történt
gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) során
született mediációs megállapodásban foglaltak, vagy
▪ ha a kapcsolattartásra jogosult(ak) és a
kapcsolattartásra kötelezett együttes kérelmét
tartalmazó keret-megállapodásban a felek kérik a
mediációt.
Szolgálatunknál 2012. október 1-től működik
kapcsolatügyeleti szolgáltatás. A szolgáltatás mind a
15 társult település számára elérhető. A 2013. évben
7 gyermek (5 család) 55 alkalommal vette igénybe a
felügyelt és a helybiztosításos kapcsolattartást.
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Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
Kesztölci Telephelyének 2013. évi tevékenységéről
Egyre több családban megoldhatatlannak tűnő
probléma: mi legyen a papával, a mamával. Gyakran
az idős szülők hirtelen bekövetkező, életmódváltást
követelő betegsége vagy megözvegyülése okán kell
a lehető leggyorsabban valamilyen megnyugtató
megoldást találni.
Ilyenkor többféle lehetőség közül is választani lehet.
ha a napi étel elkészítése okoz gondot igényelhetik a
szociális étkezést. Ha ereje egyre fogy igényelhetik a
házi segítségnyújtást, ha magányos, társaságra vágyik
akkor a nappali ellátás nyújt segítséget.
A szolgáltatásokat igénybe vevő idős ember sokkal
kiegyensúlyozottabbá válik, mert számíthat a gondozók
támogatására. A hozzátartozók pedig nyugodtan
dolgozhatnak annak tudatában, hogy szakember
gondoskodik az idős személyről.
Idősek nappali ellátása
Szakképzettség
Szakképzett
Szociális szervező-gondozó
igen
Szociális gondozó-ápoló
igen

Fő
1
1

Házi segítségnyújtás
Szakképzettség
Szakképzett
Szociális gondozó-ápoló
igen

Fő
1

Szociális étkezés
Szakképzettség
Szakképzett
Óvodai dajka
nem

Fő
1

Továbbképzésre kötelezettek száma

Szakfeladat
Házi
segítségnyújtás

Kreditpontos
Kreditpontos
továbbképzésre továbbképzésben
kötelezettek
résztvevők
száma
száma
1

1

Tárgyi feltételek
2013.évben a fürdőszobában lévő gázüzemű vízmelegítő
elromlott, javítani nem lehetett.

Helyette egy helyi gázszerelő ingyen ajánlott fel, és
szerelt be egy   használt, de jó állapotú gázboylert.
A háztetőn eltörött cserepeket egy közmunkás cserélte
ki. A tetőcserepeket az önkormányzat biztosította.
A megszűnt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás által
használt kerékpárt a gondozónők használják ebéd
kihordáshoz. Egy kerékpára még mindig szükségünk
lenne.
Karácsonyi ajándékként az Önkormányzattól
klubtagok nagy örömére  egy új televíziót kaptunk.

a

A klub berendezése, felszereltsége megfelelő az idősek
gondozásához.
Idősek nappali ellátása
Az idősek klubjának szolgáltatásait egyre több olyan
idős ember veszi igénybe , akik megfelelő anyagi
háttérrel rendelkeznek, de egyedül élnek és igénylik a
társas kapcsolatokat, a közösség adata kikapcsolódást.
Gondozási célunk a családi gondoskodás pótlása,
egyedüllét megszüntetése, a tétlenséggel járó káros
hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés
viszonyok javítása, az öregedés elfogadása. Ennek
érdekében igyekszünk nyugodt, derűs légkört teremteni
ellátottjaink számára.
Az idős ember szereti az állandóságot, a napi teendők
rendszerét. Programjainkat is úgy alakítjuk, hogy
megszokott napi ritmusuk megmaradjon. A klubtagok
ragaszkodnak a napi megszokott társasjátékokhoz, a
délelőtti beszélgetésekhez.
Aktív korukban szinte minden tag végzett
mezőgazdasági munkát. Tapasztalataikat szívesen
átadják, mi pedig szívesen vesszük. Az évszakokhoz
kötött kerti, udvari munkákban mindig részt vesznek,
tanácsokat adnak a különböző tevékenységekhez.
A beszélgetésekre mindig időt szakítunk, hiszen nekünk
mondják el örömüket, bánatukat. Gyakran szlovákul
beszélgetünk, mert az idősebb generációnak még ez az
anyanyelve.
A hitélet gyakorlása nagyon fontos egyes klubtagoknál.
Problémát okozott, hogy a templom messze van, nem
tudnak oda eljutni. Megszerveztük, hogy a tisztelendő
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tisztelendő atya látogassa meg a klubban a hívő tagokat.
Néhány alkalommal el is jött, a tagok nagy örömére,
de később kimaradtak a látogatások. Ennek okát nem
tudjuk.

Nappali ellátást igénybe vevők, nem és életkor
szerinti megoszlása a térségben
Kor
30-49 év
50-59 év
60-69 év
70-79 év
80-89 év
90Összesen

Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmód,
egészséges étel, a mozgás fontosságát. Gyakran,
kötetlen beszélgetés formájában beszélgetünk erről.
Az idősek életében fontosak a családi és nemzeti
ünnepek melyeket igyekszünk széppé tenni. Március
15-ét a klubtagok által ismert dalokkal, versekkel
ünnepeljük. Igyekszünk bevonni a tagokat a települési
ünnepélyre is.

Kor
30-49 év
50-59 év
60-69 év
70-79 év
80-89 év
90Összesen

Október 23-án felelevenítjük az átélt történéseket,
a falunkban lezajlott eseményeket, megemlékezünk
településünk mártírjairól. Halottak Napján minden
évben gyertyát gyújtunk az eltávozott klubtagok
emlékére.
A Mikulást már nagyon várják, dallal köszöntik. A
Mikulás pedig csomagot ad nekik.

Anyák Napján, Nőnapkor, Karácsonykor az óvoda és
iskola gyermekei ünnepi műsorral kedveskednek az
időseknek.

Ellátása megszűnt

* Egyéb ok miatt: más ellátási forma

Férfi
2
5
2
2
1
0
12

Nő
0
0
3
1
5
2
11

2013.december

Biztosított szolgáltatás
nappali ellátás szakfeladatban
▪
▪
▪
▪
▪

Étkezés: 5661
Ügyintézés:171
Mentlis segítségnyújtás, tanácsadás: 411
Szabadidős programban való részvétel:5662
Napi átlag a nappali ellátás területén: 23 fő

Házi segítségnyújtást igénybe vevők nem és életkor
szerinti megoszlása

Idősek nappali ellátására vonatkozó adatok
Ellátás
2013. január ellátottak száma
Új ellátottak száma
Otthonba került
Elhunyt
Családhoz költözött
Egyéb ok miatt*
Ell. megszűnt összesen
Ellátottak száma 2013. december 31-i állapot

Nő
0
1
1
3
7
0
12

2013.január

Húsvétkor felelevenítjük a falu hagyományait, szlovák
és magyar nyelven verseket, köszöntőket mondunk.

Karácsonykor betlehemes játékot játszunk, ajándékozunk, ünnepi ebédet eszünk. A magányos
embereknek a mi ünnepünk jelenti a családi
karácsonyozást.

Férfi
4
3
4
1
1
0
13

Fő
23
6
0
5
0
1
6
23

Kor
30-49 év
50-59 év
60-69 év
70-79 év
80-89 év
90Összesen

Férfi
0
1
0
0
0
0
1
2013.január

Nő
0
0
0
0
0
0
0
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Kor
30-49 év
50-59 év
60-69 év
70-79 év
80-89 év
90Összesen

Férfi
0
1
0
0
0
0
1

Étkeztetést igénybe vevők nem és életkor szerinti
megoszlása

Nő
0
0
0
0
0
0
0

Kor
30-49 év
50-59 év
60-69 év
70-79 év
80-89 év
90Összesen

2013.december

Házi segítségnyújtára vonatkozó adatok

Férfi
5
6
6
2
9
0
19

Nő
0
1
4
8
0
0
22

2013.január

Gondozási szükségletek: 1fő gondozási szükséglete
napi 1óra. Házi segítségnyújtás keretében új
ellátott gondozására nem került sor. Oka: a Baptista
szeretetszolgálat gondozási díja sokkal alacsonyabb,
mint a Szolgálaté, ezért a rászorulók az ő szolgáltatásukat
veszik igénybe.
Étkeztetés
Ha a napi étel elkészítése gondot okoz az idős embernek,
igényelhet szociális étkezést.
Főzőkonyha neve:
Főzőkonyha címe:
Ki szállítja ki az ételt:

JÁSZ GAZDI Kft.
Pilisjászfalu, Tinnyei u. 2.
gondozónők

Kor
30-49 év
50-59 év
60-69 év
70-79 év
80-89 év
90Összesen

Férfi
2
7
6
4
1
0
19

Nő
0
0
3
5
11
0
22

2013.december

Szociális étkeztetésre vonatkozó adatok
Ellátás
2013. január ellátottak száma
Új ellátottak száma
Otthonba került
Elhunyt
Családhoz költözött
Egyéb ok miatt*
Ell. megszűnt összesen
Ellátottak száma 2013. december 31-i állapot
Ellátása megszűnt

Fő
2
0
0
1
0
0
1
1

Ellátása megszűnt

Ellátás
2013. január ellátottak száma
Új ellátottak száma
Otthonba került
Elhunyt
Családhoz költözött
Egyéb ok miatt*
Ell. megszűnt összesen
Ellátottak száma 2013. december 31-i állapot

Fő
41
12
0
5
1
5
11
42

* Egyéb ok miatt: elköltözött, más ellátási forma

Étkeztetés módjai
Mód
Helyben fogyasztással
Kiszállítással
Az ellátott megy érte
2013.december

Fő
20
13
9

Térítési díjat fizet: 41 fő
Térítésmentes étkezők száma: 1 fő   (jövedelem nélküli)
Étkezések száma: 9591
napi átlag: 38 étkezés
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Kapcsolataink
Az időskorúak jelentős része valamilyen betegséggel
küzd, így elkerülhetetlen sokuk számára az
egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. Ezért
legtöbb kapcsolódási pontunk és a legnagyobb
együttműködésünk az egészségüggyel van.
Az önkormányzat segít a szociálisan rászorult
személyek felkutatásában, illetve hozzánk irányítja
a rászorulókat. A krízishelyzetben lévőket pedig az
önkormányzat szociális osztálya felé irányítjuk.
Az óvoda és iskola az ünnepek szebbé, tartalmasabbá
tételében van segítségünkre.

A település intézményeivel,a családsegítő szolgálattal
és természetesen a lakossággal kialakult jó
kapcsolatunkat felhasználva továbbra is sikeres
szociális munkát szeretnénk végezni.
Köszönetet mondunk Kochnyák Sándor képviselőnek,
aki az épületben a kisebb javításokat elvégzi, Krázsik
Róbertnek, aki a vízszerelési munkákat anyagi
ellenszolgáltatás nélkül gyorsan kijavítja , illetve
szereli, Klányi Ottónak aki a száraz fa kivágását, a
fenyőfa gallyazását szintén önzetlenül végezte.
A következő idézettel, ami egyben munkánk mottója
is, szeretném beszámolómat befejezni.
„Az öregség ne az élet vége, hanem koronája legyen”

Szakmai –pedagógiai beszámoló és értékelés (kivonat)
PÁIK Kincses József Tagiskola 2013/2014. tanév
Szakmai munka áttekintése
A 2013/2014-es tanévben arra törekedtünk, hogy
lehetőséget adjunk a tanulók képességeinek
kibontakoztatására, személyiségük fejlesztésére.
Célunk a gyermeki személyiség harmonikus
fejlesztése, ennek érdekében a legmegfelelőbb
módszerek kiválasztása alapvető szempont számunkra.
Ez a munkaközösség és a nevelőtestületnek sok
feladatot adott egész évre.
Fő feladatunk volt, hogy eredményesen oktassunkneveljünk, és tanítványaink sikeresek legyenek. A
szakmai megújulás érdekében hospitáltunk, bemutató
órákon vettünk részt.
Az integrációt folytató iskolákkal folyamatosan tartjuk
a kapcsolatot.
A 2013/2014-es tanév kiemelt feladatai voltak:
▪ a tanulási motiváció fejlesztése
▪ a tanulók tanulási képességeinek fejlesztése
▪ problémamegoldó stratégiák erősítése
▪ a kompetencia mérések előkészítése
▪ a HHH tanulók és az SNI tanulók helyzetének javítása
▪ a tanulók fegyelmezettségi és neveltségi szintjének
javítása
▪ a mérések során elért eredmények javítása
Beiskolázás
Az iskolában történő nevelő-oktató tevékenységnek
olyan színvonalon kell történni, hogy ez itt élő családok
számára vonzó legyen és ne válasszanak gyermekiknek
távolabbi intézményt.

A tanulólétszám növelése érdekében óvoda-iskola
átmeneti   csoportot működtettünk (nyílt órák tartása,
Luca-napi vásárra meghívás, DÖK-napok, szakmai
tapasztalatcsere az óvó nénik, tanító nénik között.
Osztályok, tanulólétszámok alakulása

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
Összesen

2013/14. okt. 1.
24
21
16
17
18
14
22
17
149 fő

2013/14. év vége
23
18
16
14
18
14
23
14
140 fő

Elköltözött 15 tanuló (2-3 gyerekes családok), érkezett
6 fő.
SNI-s tanulónk a tanév elején    4 fő volt, jelenleg az
elköltözések miatt  2   fő.
Szakvéleménnyel  23   fő rendelkezik.
A veszélyeztetett tanulók száma év elején 8  fő, jelenleg
3 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű  tanulók száma
év elején 13  fő, jelenleg 5 fő.
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Az év során megvalósult
tantárgyi felmérések eredményei

részt. Az egyéni fejlesztések fejlesztő foglalkozások
keretében zajlanak.

A tanév eleji, félévi, év végi szövegértés felmérések
során mind irodalmi, mind magyarázó  - ismeretközlő
szövegeket kellett feldolgozniuk az 5-8. osztályos
tanulóknak.

A tehetséggondozásra kiemelt figyelmet fordítottunk.
Számos diákunk sikeresen szerepelt a különböző
tantárgyi versenyeken.

Az anyanyelvi kompetenciák közül talán az egyik
legfontosabb a szövegértő képesség fejlesztése, a
tanulás tanítása ugyanis elképzelhetetlen szövetértő
olvasás nélkül. A szövegértés feltétele a gyors és
pontos dekódolás, illetve egy meglehetősen összetett
gondolkodási
folyamat
zavartalan
működése.
Így a szövegértési képesség fejlesztésére egész
tanév során törekedtünk minden évfolyamon. A
felmérések eredményei azt bizonyítják, hogy a
tanulók nagy százalékának fejlődött a szövegértése,
szövegértelmezése, írásbeli kifejezőképessége.
1-4. osztályban végzett matematikai diagnosztizáló
mérések eredményei 69 és76 % közötti. A               legtöbb
hibát még mindig a mértékváltások valamint az
összetett szövetes feladatok megoldása során ejtik a
tanulók. A tavalyi évhez képest a négy alapművelettel
végzett egyszerű feladatok megoldási eredménye jobb
lett.
Szövegértés terén még mindig típushiba a szinonimák
gyűjtése, vagy értelmezése. Sajnos ez az olvasásra
vezethető vissza, mivel keveset olvasnak és szókincsük
sem gyarapodik.
A belépő gyermekek felkészültsége
Az iskolába lépő gyermekek felkészültsége különböző.
Az ingerszegény környezetből érkező diákok
felkészítése, felzárkózgatása mindannyiunk feladata
volt.
Ebben a tanévben 23 tanuló fejezte be az első
évfolyamot. Az óvó nénik nagyon jól felkészítették
őket az iskolai életre. Kezdettől fogva a 45 perces
tanítási órákat nagyon fegyelmezetten, végig bírták
ülni, bár év elején még játékosabb formában, rövidebb
ideig. Sorakozás, jelentés, felelősi tevékenység már
jól működik. Az év végén     kitűnő és    jeles tanuló  
kiválóan teljesített.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés
A tanév folyamán diákjaink lehetőséget kapnak,
hogy felzárkóztatáson, tehetséggondozáson vegyenek

Tanórán kívüli tevékenység
Az 1-4 évfolyamon két napközis csoportot
működtettünk az igényeknek megfelelően. 1-2.
osztály és 3-4. évfolyamon állandó napközis nevelők
foglalkoztak a gyerekekkel. A felsős tanulószobában
is állandó pedagógus segítette a gyerekek munkáját.
A tanulók tanórán kívüli fejlesztésére, különböző
szakköröket biztosítottunk. Emellett kihelyezett
zeneiskola is működik iskolánkban. Színjátszókör, angol szakkör, informatika szakkör kézműves
foglalkozások, néptánc, tömegsport (judo, foci, kungfu) közül válogathatnak a diákok.
Iskolánk tanulói nagy létszámmal vesznek részt ezeken
a foglalkozásokon. A DÖK érdekes programokat,
foglakozásokat szervez az év folyamán több alkalommal
(pl. diákparlament, vetélkedő, Luca napi vásár) 2
alkalommal papírgyűjtés, 1 alkalommal vasgyűjtés, 1
alkalommal elektronikai hulladékgyűjtés.
A tanév során számtalan szabadidős programot
szerveztünk a diákoknak.
Az iskolán kívüli programok szervezésére nagy
hangsúlyt fektettünk, hiszen ezeken a programokon a
diákok szívesen vesznek részt, fejlesztve képességeiket.
Személyi feltételek
Létszám, a pedagógusok végzettsége
A tantestület jelenlegi létszáma 12 fő, melyből 11
fő pedagógus vett részt teljes munkaidőben, 1 fő
pedagógus részmunkaidőben ( angol szakos, GYESen lévő kolléga helyett) látta el a nevelési – oktatási
feladatokat.
▪ 1. osztály: Jurkovics Istvánné tanító (szlovák
szakkollégium)
▪ 2. osztály: Parraginé Wágner Ilona tanító (testnevelés
szakkollégium)
▪ 3. osztály: Kormosné Gábor Márta tanító (szlovák
szakkollégium)
▪ 4. osztály: Reznyikné Kain Valéria (szlovák
szakkollégium)
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▪ 5 osztály: Tóthné Mucsi Ibolya tanár (matematikaföldrajz szakos)
▪ 6. osztály: Áy Andrea tanár (magyar szak)
▪ 7. osztály Fabi Stella (történelelem, média szak,
tanulószoba)
▪ 8. osztály Waldingerné Györgyei Ildikó (testnevelésbiológia szakos) szeptembertől 40 éves munkaviszonnyal rendelkezik, nyugdíjba vonul.
▪ Pizág Beáta tanító (rajz szakkollégium) napközis
nevelő 1-2 o. csoport
▪ Radovics Menyhértné tanító (szlovák szakkollégium)
szlovák szakos tanár, napközis nevelő 3-4. o. csoport
▪ Tordáné Petrik Etelka (tanító,technika szakos tanár)
Közoktatás vezető szakvizsgázott pedagógus
(tagintézmény-vezető)
▪ Süveg Katalin tanító (angol spec. Koll.) Jelenleg
GYES-en 2014. szeptemberétől szeretne munkába
állni. Két éve pedagógia tanári diplomát szerzett.
▪ Szentgyörgyi Kinga részmunkaidős GYES-es
helyén. Mária Valéria
▪ Nyelviskolában tanít angol nyelvet. Szerződése
június 15-én lejár
Óraadó pedagógusaink
▪ Ének – zene     Dr. Kovácsné Tóth Ildikó (számlás)
Dorogi Zeneiskolában tanít
▪ Informatika  Somogyiné Juhász Mónika (Piliscséven
tanít)
▪ Kémia    Erdős Andrea   Temesvári Perbál Ferences
Gimnázium
▪ Rajz: Erdős Klára
▪ Fizika:  Fazekas Béla (Leányváron tanít)
Emellett 1 gyógypedagógust alkalmaztunk: Masler
Melinda Montágh Imrében tanít, 1 fejlesztőpedagógust,
logopédust: Horváth Hajnalka (számlás).
Gyermekvédelmi munka
Az elmúlt években megnőtt a nehéz anyagi körülmények között vagy elvált családokban élő gyermekek
száma. Az iskolára hárul a nevelő feladat.
Egyre több családban probléma a munkanélküliség.
Gyakori a szülők között a konfliktus, elköltözik az
egyik szülő vagy válnak. Előfordul, hogy a szülők
elfoglaltsága miatt a nagyszülő neveli a gyermeket,
vagy egy szülő neveli.
A szülők nehezen találnak munkát, esetleg külföldre
megy az egyik szülő a megélhetésért dolgozni.
Iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes
napközis
ellátásban
részesülnek.
Tanulmányi

kirándulásra is ingyen visszük ezeket a tanulókat.  
A szülők passzívabbak lettek, keveset foglalkoznak a
gyerekekkel, az iskolára hárul a tanulás és a nevelés
is. Előfordul a családban az alkohol a szülőknél, a
gyermekek rossz példát látnak otthon, az iskolának ez
nehéz feladat.
Több
továbbképzésen
veszünk
részt,
a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival folyamatos
a kapcsolattartásunk. Több előadást szervezünk  
prevenció területén: drogmegelőzés, bűnmegelőzés,
egészséges életmód, helyes táplálkozás, elsősegély,
párkapcsolatok (a felnőttkor küszöbén).
Különböző felvilágosító órákban is részt vesznek
a tanulók, osztályfőnöki órákon is sort kerítenek
a prevencióra. Beszélgetésekkel – szülővel is és a
tanulóval is kiemelt feladatunk a megelőzés.                                                          
Közösségi rendezvények, ünnepségek
Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei az évben:
▪ Évnyitó                                                       
▪ Október 6.
▪ Október23.
▪ Luca- napi vásár
▪ Alapítványi műsor
▪ Fenyőünnep
▪ Magyar Kultúra napja
▪ Ballagás, Évzáró
A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei,
továbbtanulási mutatók
A továbbtanulás terén a következő feladatokat
valósítottuk meg:
▪ A tagintézmény-vezető, osztályfőnök tájékoztatták  
a tanulókat és a szülőket a felvételi rendszerről,
lehetőségekről (pályaválasztási szülői értekezletet
tartottunk)
▪ Osztályfőnöki órákon középiskolák honlapjaival
ismerkedtek a tanulók, illetve a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat   iskola után – iskola előtt
2013/2014. pályaválasztási cd-je segítségével az
egyes szakmákról kaptak képet.
▪ Több középfokú intézménynek biztosítottunk
lehetőséget,
hogy
vezetőjük,
képviselőjük
tájékoztasson az iskola szakirányairól, lehetőségeiről.
▪ Diákjaink nyílt napokon vettek részt, melyek egy
része a tájékoztatáson és óralátogatáson kívül
interaktív foglalkozásokkal is próbálta elnyerni
gyerekeink tetszését.
▪ A felvételi lapok továbbítása megtörtént.
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Pályázatok

Egészséges életmód

▪ TÁMOP 3.2.3. Építő közösségek kreatív kézműves
szakköre 4 féléven át + 1 kirándulás a skanzenbe
(632.000,- Ft)
▪ Gyümölcsprogram ( több éve)
Jutalomtáborok
▪ Bibliai tábor Szlovákia, 3 fő vehet részt
▪ Magas Tátra ( Országos Szlovák Önkormányzat
jóvoltából 1 tanuló vehet részt)
▪ A mozgás öröme, az aikido japán harművészet,
rekreációs
sporttevékenységek
népszerűsítése
céljából szervezett napközis tábor 20 fő vehet részt.
Helyszín: Piliscsévi Játékpark.        
Jutalomtáborok
Megyei Szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny
1-2. korcsoport
Név
Kelemen Anna

Osztály
2.

Helyezés
1. hely

Megyei Szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny
3-4. korcsoport
Név
Csuport Ákos

Osztály
4.

Helyezés
1. hely

Név
Mezei Virág
Kitzing Evelin
Bihari Bertalan
Csuport Ákos

Osztály
4.
3.
3.

Helyezés
4. hely
-

Helyezés
2. hely
2. hely
2. hely
2. hely

Atlétika (ötpróba), Dorog, fiúk
Név
Wieszt Balázs
Túróczi Tamás
Mihalik Dávid
Gere Balázs
Kovács Tamás
Kara János
Mihalik Dávid

Osztály

Helyezés

csapat

2. hely

egyéni

1. hely

Atlétika (ötpróba), Dorog, lányok
Név
Nagy Petra
Thot martina
Kain Ágnes
Dávid Mónika
Sütő Angelika
Sütő Brigitta

Bajna Gyorsolvasás, felolvasás, szövegértés
Név
Csuport Ákos
Mezei Virág
Szlovák Mihály

Osztály
3.
3.
4.
4.

Osztály

Helyezés

csapat

1. hely

Teki-Totó
Név
Mezei Virág
Csillag Bene

Osztály
3.
1.

Helyezés
Arany fokozat
Arany fokozat

Eötvös verseny - nyelvtan, helyesírás
Barborka szlovák rejtvényfüzet
Név
Csuport Ákos
Selmeci Szintia
Simonek Petra
Nemesi Kristóf
Kótai Barnabás
Tóth Zsaklin
Veres Roxána

Osztály
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.

Helyezés

Név
Csuport Ákos

Osztály
4.

Helyezés
1. hely

Eötvös verseny - versmondás
Emléklapot
és
könyvjutalmat
kaptak

Név
Csillag Bene
Bihari Bertalan
Mezei Virág
Vágó Kata

Osztály
1.
4.

Helyezés
1.
emléklap
emléklap
emléklap
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Bendegúz országos levelező verseny (megyei)

Név
Bihari Bertalan
Bihari Bertalan
Bihari Bertalan
Bihari Balázs
Bihari Balázs
Bihari Balázs

Osztály
4.
4.
4.
6.
6.
6.

Tantárgy

Helyezés
6. hely
12. hely
11. hely
8. hely
2. hely
1. hely

Környezetismeret
Anyanyelv
Matematika
Matematika
Irodalom
Természetismeret

Az országos természetismereti versenyen Bihar Balázs 4. helyezést ért el.
Eötvös verseny - anyanyelvi vetélkedő

Eötvös verseny - irodalom
Név
Mihalik Dávid
Nagyvári Nóra
Agócs Angelika
Thot Martina

Osztály
8.
8.
8.
8.

Helyezés
2. hely
2. hely
2. hely
2. hely

Név
Juhász Adrienn
Radovics Regina
Sütő Angelika
Thot Martina

Eötvös verseny - versmondó
Név
Sörés Milán
Kelemen Anna

Osztály
2.
2.

Helyezés
emléklap
emléklap

Osztály
5.
6.
7.
8.

Helyezés
1. hely
1. hely
1. hely
1. hely

Meseíró verseny
Név
Kelemen Anna
Szivek Zsófia
Mihalik Dávid

Osztály
2.
2.

Helyezés
2. hely
emléklap
3. hely
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Kincses József Tagiskola tanulmányi statisztika, 2013/14. II. félév
Osztályok
4.
5.

Tantárgyak

Átlagok
Alsó Felső Iskola

3.

6.

7.

8

4,13

4,21

3,94

4,14

3,61

4,33

Magatartás

4,23

4,01

4,48

3,89
3,42
3,63

4,13
3,8
4,07

4
3,64
4,07

3,44
3,28
3,56
3,78
3,12
3,22
3,78
3,11

3,79
3,57
4
3,79
3,71
3,21
4,29
3,43

3,13
3,13
3,17
3,48
3,1
2,7
3,26

4,14
3,86
4,36
4,36
4,29
3,57
4,93

4,13
3,62
3,92

2,65
2,83
2,61
2,96
3,83
3,52
3,61
4,13
3,6

3,71
3,79
3,23
4,07
5
3,93
4,71
4,5
4,64

Szorgalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Angol
Matematika
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének
Rajz
Technika
Testnevelés
Szlovák nyelv
Erkölcstan
Hit és erkölcstan
Ember- és társ.
Egészségtan
Tanulmányi átlag
Összesen
%
Összesen
%
Összesen
%
Ennyi tárgyból
Összesen
%
Összesen
%
Összesen
%
Igazolt
Igazolatlan
Összes
Igazolt
Igazolatlan
Összes
Igazolt
Igazolatlan
Összes
Létszám:

3,63
3,46
3,77
3,85
3,56
3,18
4,07
3,27
3,18
3,31
2,92
3,52
4,45
4,15
4,32
4,49
4,04
5,00
4,57
3,87
4,57
3,87
3
4,35%
4
5,80%
6
8,70%
9
2
2,90%
2
2,90%
2
2,90%
4057
330
4387
675,6
55
730,3
9,79
0,80
10,58
69

3,11

3,47

3,79

3,87

4,32
4,58
4,58
4,53
3,79

4,53
4,6
4,53
4,33
4,21

4,07
3,43
4,36
4,21

4,71
4,64
4,71
4,21
4,07

4,61
4,78
4,61
4,67
4,17
5
5

4,36
4,36
4,36
4,64
3,73

3,87
4,39
4
18%
3
14%
0

882
0
882
176
0
176
7,66
0
7,66

3,99
3
16%
2
11%
0

784
0
784
131
0
131
6,8
0
6,8

4,15
4
27%
1
7%
0

458
0
458
91,6
0
91,6
6,11
0
6,11

4,179
1
7%
3
21%
0

403
0
403
80,6
0
80,6
5,76
0
5,76

4
0
0%
0
0%
0

3,956
1
7%
1
7%
1

3,29
2
9%
1
5%
5

4,57
4,22
0
0%
2
0%
0

0
0

2
0

7
2

0
0

0

1

1

0

0

0

2

0

734
0
734
122
0
122
6,77
0
6,77

835
0
835
139
0
139
9,92
0
9,92

1592
330
1922
265
55
320
11,5
2,93
14,4

896
0
896
149
0
149
10,7
0
10,7

4,07
3,34
4,36
3,96

4,52
4,61
4,61
4,36
4,02

12
9
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2527
0
2527
478,9
0
479,2
6,74
0,00
6,75
71

4,12
3,88
3,53
3,84
3,85
3,66
3,24
4,12
3,68
3,18
3,31
2,92
3,52
4,48
4,34
4,44
4,43
4,03
5,00
4,57
3,87
4,57
4,02
15
kitűnő
10,71%
13
jeles
9,29%
6
4,29% bukott
9
2
1 tárgy
1,43%
2
2 tárgy
1,43%
2
2-nél
több
1,43%
6584
330
órák
6914
1154,5
55
napok
1209,5
8,25
0,39
nap/fő
8,64
140

Mulasztások

2.
4,26

Tanulmányi eredmények

1.
4,30
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Óvodai intézményi beszámoló (kivonat)
Statisztikai adatok

Működési feltételek

▪ Nevelési év: 2013/14
▪ Férőhely: 100 fő
▪ Létszám: 84 fő
▪ Október 1-én: 76 fő
▪ Május 15-én: 84 fő
▪ Csoportszoba: 4 db
▪ Tankötelesek: 30 fő
▪ Óvodában marad: 13 gyermek
(Nyáriak, akik az új beiskolázási törvény miatt lettek
tankötelesek: 9 fő, szakszolgálat javaslatára marad
még 1 évet 4 fő)
▪ Iskolába megy: 18 gyermek (1 gyermek még nem
tanköteles korú, szülői kérésre, iskolaérettségi
vizsgálaton megfelelve kezdi az iskolát). 16 gyermek
iratkozott be közülük a Kincses József   Általános
Iskolába, Kesztölcre.
▪ Támogatottak:
▪ 50% - 11 gyermek  májusban (októberben 11.)              
▪ 100% - 20 gyermek májusban (októberben 16.)

Személyi feltételek
▪ Pedagógus létszám: 7 fő
(kötelező óraszám 32 óra óvodában,
1 intézményvezető, 1 intézményvezető helyettes)       
▪ Dajka: 4 fő (8 órás)
▪ Pedagógiai asszisztens: 1 fő (8 órás)
▪ Konyhai alkalmazott: 1 fő (8 órás)
Önkormányzat alkalmazásában

Vizsgálatok, fejlesztés
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pedagógiai Szakszolgálathoz fejlesztésre jár:  6 fő
Helyben logopédiai fejlesztést kap :  13 gyermek                   
Iskolaérettségi vizsgálaton vett részt: 6 gyermek         
Rehabilitációs Bizottság vizsgálatán részt vett: 1 fő
Országos beszédvizsg. részt vett vizsgálton:  2 fő
Veszélyeztetett: nincs
Halmozottan  hátrányos helyzetű: 2 gyermek
Nem étkező: nincs

2013/14. nevelési évben
▪ Gyermeklétszám (2012.05.17): 84 fő
▪ Csoportok létszáma: 19, 17, 26, 22 fő
▪ Súlyosan sérült gyermekünk nincs.
A gyermekekre a rendszeres óvodába járás jellemző.
Ritkán hiányoznak indokolatlanul. A következőnevelési
évre- 2014-2015 - 22 gyermek iratkozott be, tavaly
beiratkozott 2 gyermek, akik ősszel kezdik az
óvodát,így előreláthatólag 24 fő lesz az új csoport
(tanév végéig!) A következő nevelési évben 88-90
gyermek fog az óvodába járni.
Sajnos továbbra is van fizetési hátralékot felhalmozott
szülő (a gyermekek már iskolába járnak), a hátralék
évek óta nem került rendezésre, 169.345 ft.(4 főt érint,
ebből egy elköltözött).

Az engedélyezett pedagógus létszámból 1 fő megbízott
intézményvezető, 1 fő intézményvezető helyettes. Üres
álláshelyünk nincs.
Tárgyi feltételek
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Foglalkoztatók száma: 4
Gyermek öltöző, mosdó: 3 (2 csoport egy helyen)
Iroda: 2
Nevelői szoba: 1
Tornaszoba: 1
Logopédiai foglalkoztató:1
Elkülönítő: 1
Felnőtt öltöző: 1
Melegítő konyha: 1
Játszóudvar: 2

Nevelőmunkát segítő eszközök
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

TV
Fax
Video lejátszó
Asztali számítógép (2 db)
Tintasugaras nyomtató
Fénymásoló
DVD
Lamináló
CD lejátszó (5 db)
Digitális fényképezőgép

Az intézmény aránylag a jól felszerelt intézmények
közé tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség
folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre.
A fenntartó a működéshez szükséges alapvető
feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az
eszközök vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre
a célra felhasználható részén kívül pályázati forrásokat
is igyekszünk felkutatni és felhasználni.
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Az óvoda alapítványa is rendszeres segítséget  
nyújt, illetve szülői felajánlásokat (tárgyi eszközök,
társadalmi munka…) is rendszeresen kapunk.
Az elmúlt hónapokban nagy segítséget jelentett a
„közmunkaerő”   biztosítása. Segítségükkel felújításra
került a színpad, folyamatban van a homokozó feletti
árnyékoló felújítása. A tetőt szintén közmunkások
javították, számíthatunk segítségükre csőtörés,
vizesblokk javítás, festés-mázolás esetén is. Köszönjük.
Beszerzéseinkhez (játék, eszköz, tisztítószer..)
próbáljuk a legkedvezőbb forrásokat megkeresniakciókat , kedvezményeket kihasználni.
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A takarítási szünetben társadalmi munkában felújításra,
javításra került a lépcső, köszönet érte Simonek Antal és
Kochnyák Sándor képviselőknek, akik megszervezték,
és el is végezték a munka nagy részét. Segítségükre
voltak még Minczér Lajos, Kain Zoltán Siska Gábor,
Radovics Istvánnénak pedig köszönet a lángosért! A
lépcső korlátját szintén Kochnyák Sándor  és Simonek
Antal helyezték át idén tavasszal, köszönjük.
A nyár folyamán történt – még a társulás keretébenegy államkincstári ellenőrzés, melynek során néhány
régi –szlovák- nyilatkozatot kellett pótolnunk, ezt
megtettük.

Alapítványi pénzből 3 db öltözőszekrényt vásároltunk
a kibővített öltözőbe, új gyermekkönyvekkel, szakmai
könyvekkel bővítettük könyvtárunkat, gyermek
CD-ket, vágógépet,sablonokat vásároltunk mely nagy
segítség a vizuális tevékenységeknél, karácsonyra
fejlesztő játékokkal leptük meg a gyerekeket, és két
pedagógus logopédiai továbbképzését is támogatja az
alapítvány 50%-ban.

Szülői felajánlásként- Dinnyés Mónikáéktól kaptunk
nádszövetet, mellyel a kerítést, színpadot tudtuk
javítani, szebbé tenni, és szintén szülői segítséggelSzivek György- sikerült a szűkös középső csoportos
öltözőt kibővíteni, nagyon köszönjük. Laukó Anikó
gyermek pólókat ajánlott fel az óvodának,   melyekre
Gálné Kara Boglárka által készített logo-t felvasalva
már egyen pólónk, ovipólónk is lehet.

TÁMOP -os pályázat keretein belül óvodánk
pedagógusai és dajkái részt vehetnek továbbképzéseken
(a társulás megszűnése miatt csúsznak a határidők,
legfrissebb információ szerint július 31-ig lezajlanak a
továbbképzések), 2013 júniusában pályázati forrásból
Mikola Péter koncertet szerveztünk a gyerekeknek,
Lengyel
Szabolcs
táncházzal
szórakoztatott
bennünket. Szintén a pályázatnak köszönhetően nyár
végéig megérkezett minden új bútor, így a gyermekek
szeptemberben   már birtokba is vehették a megújult
csoportszobákat. Reméljük, hogy a pályázat még
meg nem valósult programjai-családi nap, szülői
fórumok, gyermekrendezvény és továbbképzések- a
közeljövőben megszervezésre kerülnek!

Szintén még a nyár folyamán kiváltunk a társulásból,
fenntartónk újra a helyi önkormányzat lett. Sor került
helyi programunk felülvizsgálatára, átdolgozására is.
Szülői igényeket kielégítve továbbra is lehetőségük van
a gyermekeknek hitoktatáson részt venni, a középső
csoportban Horváth István atya, a nagycsoportban
Ujpesti Gizella tartja a foglalkozásokat. Megszerveztük
a judo foglalkozásokat is, melyek heti egy
alkalommal a tornaszobában kerülnek megrendezésre
térítésmentesen, köszönet érte a Leányvári Judo
Egyesületnek.

Egy másik TÁMOP -os pályázat is lezárult januárban,
amelyet a Piliscsévi Művelődési Házzal közösen
bonyolítottunk, ennek keretében még a tavalyi
nagycsoportosok elutaztak Budapestre a Közlekedési
Múzeumba, a középső csoport (szeptembertől
nagycsoport) pedig   másfél évig bábokat készíthet,
meséket dramatizálunk, bábozunk, melyekhez az
eszközöket, alapanyagokat a pályázat biztosította, az
elkészült alkotásokból az óvoda 50 éves születésnapjára
kiállítást készítünk.
Júniusban részt vettünk a községi Családi nap-apák
napja rendezvényen, ahol mozgásos játékokkal,
barkácsolással kötöttük le a gyermekek figyelmét.

Szeptembertől nagycsoportosaink uszodai foglalkozásokon vehettek részt köszönhetően a Művelődési
Ház-IKTSZ pályázatának. A foglalkozások februárig,
heti rendszerességgel zajlottak, hozzájárultak ezzel
gyermekeink egészséges életmódra neveléséhez.
A pályázathoz előadások is kapcsolódtak,illetve az
óvodában egy előadáson vettek rész a középsősök és
nagycsoportosok, melyen az egészséges táplálkozással
ismerkedhettek.
Munkánkat továbbra is segíti logopédus (vállalkozási
formában) foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel
heti három alkalommal 6 órában, köszönet érte a
fenntartónak. Ez azt jelenti, hogy a nagycsoportos
gyerekekkel foglalkozik elsősorban, a kisebbek közül
azokkal foglalkozik, akik megkésett beszédűek, ill.
olyan mértékű a beszéd hibájuk, hogy korai fejlesztés
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nélkül nem érnék el majd az iskolába lépéshez
szükséges szintet. Azt gondolom,továbbra is nagy
segítség a szülőknek, hogy nem kell utazniuk a
beszédfejlesztésre szoruló gyermekekkel.
Ebben a tanévben is tudtunk két ingyenes
rendezvényt szervezni, először egy beltéri ugráló
várban szórakozhattak a gyerekek, majd egy másik
alkalommal bohóc nevettette meg őket. Mindkét
alkalommal lehetőség volt arcfestésre is.
Nagyon kedvezőáron - 300 ft/fő-sikerült „elhozni”
óvodásainknak a cseh Kis vakond mesét, mely
maradandó élményt nyújtott gyermeknek és felnőttnek
egyaránt.
Továbbra
is
megtartjuk
minden
hónapban
mesenapjainkat, amikor minden óvodás összegyűlik  
nagycsoportban,előadunk-bábozva, dramatizálva- két
mesét, majd énekelünk,verselünk közösen.
Ősszel és tavasszal is tartottunk nyílt napokat,
lehetőségük volt a szülőknek betekintést nyerni az
óvoda életébe. Részt vettünk a község ünnepein,
rendezvényein,
köszöntöttük
az
időseket,
nagycsoportosaink szerepeltek a jótékonysági bálon.
A Művelődési Ház IKTSZ rajzpályázatára és a
gyermeknapi rajzpályázatra is sok alkotással készültek
óvodásaink.
A Vöröskereszt Helyi Szervezete idén is meglepte
gyereknapon az óvodásokat csokoládéval, melynek
nagyon örültek a gyerekek, köszönjük.
Továbbképzések
Mint már korábban említettem, TÁMOP-os
pályázatnak köszönhetően mind a nevelőtestület, mind
pedig a dajkák továbbképzésen vesznek majd részt, a
nevelőtestületnek már volt egy 30 órás továbbképzése
(az előző tanévben- Kompetenciafejlesztés az óvodában
30 óra) a többi remélhetőleg a közel jövőben kerül
megszervezésre:
▪ Gyermekkori mozgásfejlesztés (30 óra)
▪ Óvodai IPR továbbképzési program, (óvodapedagógusok, tantestületek felkészítése a hatékony
együttnevelésre, az IPR alkalmazására)  (30 óra)
▪ Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés:
a szervezeti kultúra és a környezet átalakítása   a  
gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
(30 óra )

▪ A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába
való bevezetés, -olyan pedagógiai elvek,  módszertani
és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják (30 óra)
▪ Dajkáknak: Mindennapi együttműködés az óvodapedagógusokkal és egyéb dajkafeladatok (30 óra)
Júniusban volt egy 30 órás továbbképzés vezetőknek,
melyen a Köznevelési Törvény változásait, bevezetésre
kerülő rendeleteit ismertük meg. Szeptemberben
beiratkoztam a Kodolányi János Főiskola 4 féléves
közoktatási vezető szakára, köszönöm az önkormányzat
támogatását (tandíj 50%-a).  
A környékbeli óvodákban meghirdetett ingyenes „jó
gyakorlatokon”   is részt veszünk, továbbképzéseken
ismerkedünk   a portfolió készítéssel.   A továbbképzéseken résztvevő kollégák a témától, tartalomtól
függően a nevelőtestületnek beszámolnak a
hallottakról. A megszerzett, alkalmazható ismereteket,
tapasztalatokat beépítik nevelőmunkájukba.
Két óvónéni beiratkozott logopédiai szakóvodapedagógus képzésre (Logopédiai szakóvodapedagógus
szakirányú, szakmódszertani továbbképzési szak,
ETÁM 5.6./2014. sz. Pályázat) a képzés díjának felét
az alapítvány támogatja. Nagyon sok a beszédhibás
gyermek, a megkésett beszédfejlődésű, így azt
gondolom nagy hasznát vehetjük ilyen irányú
képzésnek!
Szeptembertől a törvény lehetőséget ad pedagógiai
asszisztens foglalkoztatására, ezt az állást saját
dolgozóval töltöttük be, aki októberben sikeresen
be is fejezte a képzést, szeptembertől a beszoktatós
kiscsoportban segíti az óvónő munkáját. Továbbra
is elvégzi az óvodatitkári teendőket (étkezési díjak
szedése, dokumentáció, stb.), köszönet érte.
Szakmai munka, nevelési célok,
feladatok, hatékonyság
Az óvodában a szorgalmi időszak szeptember 1- május
31-ig tart. Az iskolai szünet kezdetekor általában az
óvodai létszámok is csökkennek.
Június közepétől – létszámtól függően - összevontan
működnek a csoportok, illetve az intézmény 4 hétig,
a nyári nagytakarítás idejére (június 30 - július
25-ig) zárva tart. Június közepétől felújításra kerül a
középső csoport mosdója, köszönet érte a fenntartó
önkormányzatnak.
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Önképzéshez az óvoda könyvtárában biztosítva
vannak
dokumentumok,
folyóiratok,
Óvónők
kincsestára, Óvodák jogi kézikönyve, Kisgyermekek
nagy problémák, Közoktatási intézmények jogi
szabályozása, Óvodai nevelés, Ľudové noviny,Új
katedra,egyéb szakmai könyvek, CD, kazetták, és
kiadványok
Különböző helyi esetleg országos szakmai rendezvényen való részvételre igyekszünk a belső helyettesítés
megszervezésével lehetőséget biztosítani,bár ez a
csökkenő pedagógus létszám miatt egyre nehezebb.
A nevelési év folyamán minden óvónőnek lehetősége
van –előzetes egyeztetés- alapján a kollégáknál
hospitálni.
A 2013/14. nevelési év kiemelt feladatai
▪ Ismerkedés a projekt szemléletű tervezéssel, projekt
tervek készítése,kipróbálása.
▪ Pedagógus portfólió készítésének elkezdése.
A portfólió készítéshez   rendelkezésünkre áll több
szakmai dokumentum, részt vettünk előadáson,
továbbképzésen, jelenleg az ismerkedés, gyűjtögetés
szakaszában vagyunk.
Nevelőmunkánk hatékonysága programunk alkalmazásától függ. Minden csoportban érvényesülnie
kell a fokozatosság és folyamatosság elvének.
Általános alapelv, hogy biztosítjuk gyermekeink
számára a kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó óvodai
környezetet. A kiemelt óvodai feladatokat az éves
munkatervben rögzítjük Külön gondot kell fordítani a
szociálisan hátrányos vagy veszélyeztetett gyermekek
nevelésére, ellátására.
Folyamatosan kiemelt feladatként kezeljük a JÁTÉKot, a játék fejlődését, a játékirányítást, a spontán
lehetőségek kihasználását, a fejlődéshez szükséges
játék - és eszközállomány beszerzését.
Ebben a nevelési évben különösen nagy hangsúlyt
fektettünk az alábbi területekre:
▪ Projekt szemléletű tervezésre, megvalósításra,
mert a szakmai megújulás, az új módszerek keresése
elengedhetetlen a mai világban. Továbbképzésen,
szakmai folyóiratokból, könyvekből és jó gyakorlatokon volt módunk ismerkedni a témával.
Adaptált- tevékenységközpontú- programunkkal
harmonizáló, abba beilleszthető a projekt szemléletű
tervezés.
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▪ Gyermekvédelmi feladatok szakszerű ellátása, az
óvodába járó gyerekek szociális, szociokulturális
hátterének megismerése,a hátrányos helyzetre
utaló jelek időbeli felismerése, jelzés a gyermekjóléti
szolgálatnak,ruha, játékok gyűjtése.
A gyermekek érettségi szintjét figyelembe vesszük
az iskolakezdés időpontjának meghatározásakordöntésében segítséget nyújtva a szülőknek és
igénybe véve a külső szolgáltatásokat (Szakszolgálat,
Rehabilitációs Bizottság).
Az iskolára való alkalmasságon testi, lelki és szociális
alkalmasságot értünk, nemcsak azt nézzük, a
gyermek betölti-e augusztus 31-ig a hatodik életévét.
Amennyiben a szülő és a pedagógus egyetért a gyermek
fejlődését, beiskolázását illetően, az óvodavezető
engedélyével még egy évet óvodában maradhat.
Ugyanígy lehetőség van arra is, ha szülő kéri és az
iskolaérettségi vizsgálaton megfelel a gyermek, hogy
abban a nevelési évben kezdje meg az iskolát, amikor
december 31-ig tölti be a 6. életévét. Erre is volt példa
ebben a tanévben.
Ahhoz, hogy az óvónők eldöntsék, hogy egy
gyermek alkalmas –e az iskola kezdésére vagy nem,
elsősorban a vele töltött 3-4 év tapasztalat ad megfelelő
támpontot. Ha mégis kétség merül fel, vagy valamilyen
viselkedési-, tanulási zavart gyanítunk a háttérben,
akkor a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérjük.
A Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőfoglalkozásain és a
tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs
Bizottság vizsgálatain részt vevő gyermekekről
szakértői véleményt állít ki az adott intézmény.
Javaslatuk ill. a szülők döntését figyelembe véve marad
a gyermek óvodába, illetve kezdi meg tanulmányait
az általános iskolában. Ez az idei tanévben is így
történt, 7 gyermeket küldtünk vizsgálatra, 3 esetben
javasolta a Szakszolgálat a gyermek óvodai ellátását,
a többiek megkezdhetik szeptemberben az iskolát. 18
gyermekből 16-ot írattak be a helyi iskolába.
Kapcsolatok
Legfontosabb, legszorosabb kapcsolatunk az óvodába
járó gyermekek családjával van.
Az együttműködés kialakult formái:
▪ Családlátogatás, beszoktatás, szülői értekezlet,
fogadó órák, óvodai ünnepek, rendezvények.
▪ A szülőknek lehetőséget biztosítunk, hogy betekintést nyerhessenek az óvodai élet bármely szakába.
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Számunkra is hozzáférhetővé tesszük az óvoda
céljait, működését tartalmazó dokumentumokat
(Nevelési program, Házirend…)
Az óvodavezető közvetlen kapcsolatot tart a SZK
elnökével.
A szülőknek minden hónapban lehetőséget adunk
négyszemközti
beszélgetésre
a
fogadóórák
alkalmával, a tapasztalat az, hogy mindig ugyan
azok érdeklődnek.
A szülői értekezleteken a szülők többsége jelen van, a
nyílt napjaink látogatottsága nagyon szép,
gyermeknapi rendezvényünk ,nyílt ünnepeink is
népszerűek.
Aki teheti támogatja az óvodát barkácsoláshoz
szükséges eszközökkel-papír, anyag, hobbi kellékek,
stb.-, kaptunk felajánlást az adventi vásáron (szülőtől
és képviselőtől is), a farsangi bál, gyermeknap
alkalmával pedig rendszeresen süteményekkel,
belépők
árával,
zsákbamacska
vásárlásával
támogatják az óvodát. Felajánlottak nádat,
gyermekpólókat is, köszönjük.
A Föld napja alkalmával is a szülők segítségét
kértük, nagyon sokan hoztak virágokat, melyeket a
gyerekekkel közösen el is ültettünk.
Itt meg kell még említenem Pista bácsit, aki idén is
beültette saját költségén a bejáratnál lévő virágládákat,
és napi rendszerességgel segíti munkánkat, rendben
tartja az óvoda udvarát, felássa a homokozókat!
Ezúton is köszönjük neki!
A szülők többnyire a nevelésben is partnerekpersze vannak kivételek-, így ha indokoltnak látjuk
egy gyermek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat
vizsgálatát, akár már kis-  vagy középső csoportban
is elviszik a gyermeket, most is vannak fejlesztésre
járó óvodásaink.

Az iskolával való kapcsolattartás működési formái:
▪ Nagycsoportosok óralátogatása
▪ Iskola bemutatása a nagycsoportosok szülői
értekezletén
▪ Elsős tanító látogatása az óvodában
▪ Tanító nénik meghívása óvodai ünnepségekre, ill.
óvónénik látogatása a volt óvodásoknál.
Rendszeres a kapcsolatunk a fenntartóval, a Szlovák
kisebbségi Önkormányzattal, a Művelődési ház IKTSZ  
igazgatójával,  a Pedagógiai szakszolgálattal, Manócska
Családi Napközivel,Dorog és Térsége Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyermekorvossal,
Védőnővel, Fogorvossal, az Alapítvány kuratóriumi
tagjaival.

Rendezvények , ünnepek, hagyományok
Óvodai szinten vettek/vesznek részt a gyermekek az
alábbi rendezvényeken, programokon  ebben a tanévben:
▪ Bábnapok
▪ Ovis búcsú
▪ Ugrálóvár,arcfestés ősszel
▪ Kis vakond bábelőadás
▪ Karácsony
▪ Farsang
▪ Bohóc műsor, arcfestés
▪ Március 15.
▪ Gyermeknap
▪ Óvodánk  50 éves születésnapja (máj.31.)
Falusi szinten
▪ Szüreti napokon való részvétel
▪ Idősek köszöntése
▪ Mikulásváró-várakozó gyermekek szórakoztatása
mese dramatizálással
▪ Adventi vasárnapok
▪ Jótékonysági bál
▪ Nagybőgő temetése (dolgozók)
▪ Gyermeknap
▪ Apák napja-családi nap
Idősek köszöntése (az idősek otthonában):
▪ Anyák napján
▪ Karácsonykor
Ellenőrzés
Az ellenőrzés célja: az intézmény működési
célszerűségének, a nevelés   a pedagógiai tevékenység
hatékonyságának
vizsgálata,
fejlesztési
lehetőségek kiaknázása, valamint az óvodai munkát
segítő felszerelések, eszközök korszerűségének,
használatának ellenőrzése.
Munkavégzés minősége. A fejlesztésre szoruló és a
kiemelkedően jól működő területek meghatározása,
tervek kidolgozása.
Az ellenőrzést az intézményvezető és az
óvodapedagógusok (saját csoportjukban) végzik.
A tapasztalatokat, észrevételeket, önértékelés után
megbeszélik, álláspontjaikat egyeztetik.
Ellenőrzések területei:
▪ dokumentáció
▪ munkaköri leírásban meghatározottak betartása,
▪ felkészülés
▪ Az ellenőrzést az intézményvezető végzi.
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Előttünk álló, sürgős megoldást kívánó feladatok,
melyhez az Önkormányzat segítségét kérjük:
▪ a rossz járdaszakaszok javítása, melyek így
balesetveszélyesek
▪ a padlás zárásának megoldása (erkélyajtó, feljárat,…)
▪ homokozókban homok teljes cseréje (A homokozók
takarása már megoldott, mindháromra vásároltunk
ANTSZ által elfogadott takarófóliát.)
▪ az udvari játék tárolóba polcokra lenne szükség
További feladataink, terveink:
▪ a fűtési rendszer elavult, gyakran okoz problémát,
jelentős kiadást jelentett az elromlott kazán javítása,
a termosztát cseréje is indokolt lehet.
▪ a tető felújítása is egyre sürgetőbb, a cserepek nagyon
rossz állapotban vannak
▪ a régi PVC burkolatok cseréjére is szükség lenne, több
helyen javítottuk, ragasztottuk, hogy a botlásveszélyt
megelőzzük.
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▪ a kiscsoportos mosdó is nagyon rossz állapotban van,
reméljük a közeljövőben azt is fel tudjuk majd újítani
▪ csoportszobák, folyosók festése
▪ június hónapban felül kell vizsgáltatnunk a
játszóudvart
▪ a honlap készítése akadozik,   de igyekszünk minél
hamarabb megoldani a problémát
A nyári takarítási szünetben reményeink szerint
elkészül a középsős mosdó, konyha festése is időszerű,
és sor kerül a nagytakarításra.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Gaál Lajosnak
és Gaál Péternek hogy   rendezvényeinken fotóznak,
felvételt készítenek, és köszönet illet minden
kedves képviselőt, aki megtisztelte   jelenlétével
rendezvényeinket,továbbra is szeretettel várjuk őket!  

Beszámoló Kesztölc község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedéskeről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Bevezetés
A Dorogi Rendőrkapitányság működési feltételeiben
2013-ban jelentős változás állt be. 2013, február
1-jétől végrehajtásra került a kapitányság tipizálása,
aminek eredményeként két osztály - bűnügyi és
rendészeti osztály - jött létre. Kialakításra került a
szolgálatirányító parancsnoki rendszer.
Az előző évtized végén kezdődött pénzügyi-, hitel
és gazdasági válság 2013-ban is éreztette hatását a
működési terület ipari, foglalkoztatottsági jellemzői
romlottak.
A Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területe
221,11 km2 , a területen élő lakosság száma 38.851
fő. A társadalmi, etnikai jellemzők a korábbi évekhez
képest nem változtak jelentős mértékben.
2013. évben stratégiai célunk volt, hogy a Kapitányság
alaprendeltségének
megfelelő
tevékenységgel
biztosítsuk a közbiztonság jelenlegi szintjét, tartsuk
meg az állampolgárok jogállamba vetett bizalmát,
biztonságuk szavatolását, amit az év során teljesítettünk.
Ennek érdekében rendszeresen hajtottunk végre
fokozott ellenőrzéseket kapitányságunk illetékességi
területén, melyekben megerősítő erőként bevontuk
a Készenléti Rendőrség munkatársait, illetve a
polgárőrség tagjait.

Kiemelt feladatként kezeltük a közlekedésbiztonság
javítását, a személyi sérüléssel járó balesetek
megelőzését, számszerű csökkentését, ennek érdekében
számos intézkedést tettünk a balesetet kiváltó okok,
alkalmak csökkentésére, a jogsértők kiszűrésére.
További feladat volt a személy elleni és a közterületen
elkövetett bűncselekmények visszaszorítása, a felderítési eredményesség javítása, melyet  teljesítettünk.
A bűnügyi helyzet értékelése
Kesztölc községében a főbb bűncselekményi számok
2009-3013. években a következőképpen alakultak:
A község területén a regisztrált bűncselekmények
száma az időszak elején nőtt (2009. évben 55, 2010.
évben 59), majd csökkenést mutatott 2011. évben 52-re,
2012. évben 49-re, majd 2013. évben 38-ra csökkent.
Kesztölcön a regisztrált bűncselekmények száma
2013-ban 38 volt, ami az előző évhez képest 22,45 %-os
csökkenést mutat.
Kesztölc közterületén 2013-ban 13 bűncselekményt
követtek el, ami az elmúlt év adataival azonos, a
vizsgált időszak további adatai a következőképpen
alakultak (2009-ben 21, 2010-ben 18, 2011-ben 10,
2012-ben 13).
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A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásoló, úgynevezett kiemelten kezelt bűncselekmény Kesztölc területén 2013-ban 27 volt, míg
2012-ben 30. 2011-ben 28, 2010-ben 27 és 2009-ben
30 kiemelten kezelt bűncselekményt követtek el a
községben.
Emberölés bűncselekményét az elmúlt öt évben egy
alkalommal követtek el 2012-ben.
Zsarolást a községben mindösszesen szintén egy
alkalommal követtek el 2011-ben.
Kifosztás bűncselekményét a vizsgált időszakban egy
alkalommal követtek el 2012-ben.
Kesztölcön a vagyon elleni bűncselekmények köréből
2013-ban 19 lopás történt. Az előző évekhez képest
kismértékben csökkent a „trükkös” lopások száma,
amiket leginkább idős sértettek sérelmére követtek el,
pénzváltás vagy valamilyen szolgáltatóra hivatkozás
ürügyén. Gyakoribbak voltak az alkalmi lopások
például kerékpár, különféle fém használati tárgyak.
2009- ben 22, 2010-ben 16, 2011-ben 20, 2012-ben 21
lopást követtek el a településen.
Gépkocsi lopást az elmúlt öt évből kettőben követtek el
a településen, 2013-ban 1 történt, míg
2011-ben 1 esetben tulajdonítottak el gépkocsit, 2009,
2010 és 2012-ben nem történt ilyen bűncselekmény.
Gépkocsi feltörés az elmúlt öt évben 1 alkalommal
történt (2011-ben).
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény az elmúlt öt
évben 2 alkalommal történt (2009-ben 1, 2012-ben 1).
Lakásbetörés 2013-ban 3 történt, míg 2012-ben 2,
2011-ben 2, 2010-ben 2, 2009-ben 3. A lakásbetörések
tekintetében legjellemzőbb elkövetési módszer a
nyílászárók feltörése, befeszítése. Az eltulajdonított
tárgyak: készpénz, ékszerek, műszaki cikkek. A
bűncselekmények megelőzése érdekében felhívtuk a
lakosság figyelmét az ingatlan védelmére, védőrács,
riasztók, hevederzár, mozgásérzékelős lámpák
alkalmazására.
Rablás bűncselekményt az elmúlt öt évben egy esetben
követtek el a községben, még 2009-ben.
A testi sértések száma az elmúlt években az alábbiak
szerint alakult: 2013-ben 5 eset, 2012-ben 2 eset, 2011ben 2 eset, 2010-ben 3 eset, 2009-ben 4 eset.

Garázdaság esetében az elmúlt két évet vizsgálva
stagnálás tapasztalható (2013-ban és 2012-ben 3-3
eset). A tárgyidőszakot vizsgálva növekedést, majd
csökkenést tapasztaltunk (2009-ben 1 eset, 2010-ben 5
eset. 2011-ben 2 eset).
A rongálás bűncselekmények területén 2009-től
kezdődően először kismértékű növekedés (2009ben 1, 2010-ben 2), majd stagnálás (2011-ben szintén
2), a továbbiakban viszont csökkenés tapasztalható
(2012-ben 1, 2013-ben nem történt).
Kiskorú veszélyetetése az elmúlt öt év alatt két
alkalommal történt 2010. és 2011. években.
Orgazdaságot szintén egy alkalommal követtek el a
vizsgált időszakban (2010).
Az ismertté vált bűnelkövetők tekintetében
megállapítható, hogy 2013-ban is a férfi elkövetők
domináltak.
A bűnügyi szakterületen sikerült megőrizni a korábbi
években megszokott motiváltságot, aktivitást. Ez
tükröződött az eredményességi mutatók egyenletesen
jó színvonalán, hiszen az elmúlt évben nem voltak
mély hullámvölgyeink, és nem utaltak kampányszerű
rohammunkára hirtelen kiugró magas értékek sem.
Rendészeti tevékenység értékelése
A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos
tapasztalatok, adatok
2013. évben Kesztölcön elkövetett jogsértések ügyében
14 előkészítő eljárást folytattunk, melyből 9 esetben
lopás, 2 esetben rongálás, 3 esetben pedig csalás miatt
folytattuk le az eljárást. Az indított ügyek 36,36 %-át
fejeztük be sikeresen.
A közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett
változások
A személyi sérüléses közúti közlekedési baleset 2013ban 2 könnyű sérüléssel járó történt a településen. A
tárgyidőszakban az alábbiak szerint alakult a személyi
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma
(2009-ben 1 halálos, 2 könnyű, 2010-ben 6 súlyos,
1 könnyű, 2011- ben 4 könnyű, 2012-ben 1 súlyos, 3
könnyű sérüléssel járó történt).
A közlekedési balesetek száma az elmúlt években
képest csökkenő tendenciát mutatott.
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Személyi sérüléssel nem járó úgynevezett anyagi káros
közlekedési baleset 3 történt a településen. Kiemelt
feladatként kezeltük a korábbi években kialakult baleseti
helyzet megváltoztatását, fokozottan ellenőriztük
a passzív és aktív biztonsági eszközök meglétét és
használatát. A sebességellenőrző készüléket napi
rendszerességgel alkalmaztuk a gyorshajtók kiszűrése
érdekében. Az ittas vezetők ellenőrzését a korábbi
évekhez hasonlóan kiemelt feladatként kezeltük.
A közlekedési balesetek visszaszorítása érdekében
2013. évben kapitányságunk illetékességi területén
fokozott ellenőrzést 150 alkalommal teljesítettünk.
Ezek egyrészt saját szervezésű ellenőrzések voltak,
másrészt a több EU országon átnyúló „Tispol” akciók,
valamint a Komárom- Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság által elrendelt fokozott ellenőrzések,
amelyek során a közlekedési feladatok is előtérbe
kerültek.
Az illegális migráció helyzete
Nem rendelkezünk határszakasszal, de Szlovákia
illetékességi területünktől néhány kilométerre van.
Közterületi szolgálataink az értékelt időszakban
folyamatosan végeztek az illegális migrációval
kapcsolatban mélységi ellenőrzéseket. Az ellenőrzések
eredményeként megállapítható, hogy a község területén
nem jellemző az illegális migráció.
A közrendvédelmi tevékenység értékelése
A Rendészeti Osztályon dolgozó állomány 2013. évben
növelte a közterületen teljesített órák számát az előző
év adataihoz képest. A közterületi órák alakulását
kedvezően befolyásolta a megelőző időszakban
állományunkba fogadott rendőr szakközépiskolát
végzett fiatal rendőrök munkavégzése. A növekvő
közterületi jelenlét eredményeként nőtt a kapitányság
reagáló képessége. A közterületi szolgálat minden
egyes bejelentésre reagált, kivonult a helyszínre és a
szükséges intézkedéseket megtette.
A
közterületi
állomány
hatékonyságának,
aktivitásának köszönhetően szinte minden intézkedési
mutató emelkedett, így különösen a bűncselekmények
elkövetésén tettenért személyek száma, a mintavételek
száma, valamint a bűncselekmény elkövetésének
gyanúja miatt előállított személyek száma.
Több személy elővezetését hajtottuk végre
eredményesen, mint a megelőző évben, ezzel biztosítva
azt, hogy a hatóságok előtt önszántukból megjelenni
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nem akaró személyekkel kapcsolatban a szükséges
eljárások lefolytathatóak legyenek.
Nagy figyelmet fordítottunk az eltűnt gyermekek,
idősek felkutatására. A téli időszakban biztonsági
intézkedés keretében ügyeltünk a hajléktalanokra,
több alkalommal intézkedtünk meleg szállásra
történő szállításukra. A nyáron elrendelt hőségriadó
alkalmával több esetben segítettünk a rászorulóknak.
Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük az
ittas járművezetők kiszűrését a forgalomból, melynek
eredményeként nőtt a pozitív alkoholszondák száma,
folyamatosan üzemeltettük a sebességmérő készüléket
a gyorshajtók kiszűrése érdekében.
A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása
A bűnügyi adatok elemzése, és az önkormányzattal
történt egyeztetés alapján Kesztölc községet 2013-ban
normál veszélyeztetettség! kategóriába soroltuk, és
a közterületi rendőri jelenlét fokozásával igyekeztük
tovább javítani a lakosság szubjektív biztonságérzetét.
Rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok.
2013. márciusában a rendkívüli időjárás, míg júniusban
a dunai árvízi védekezéssel kapcsolatban tettünk
rendőri intézkedéseket a lakosság és a veszélyeztetett
települések védelme érdekében.
A körzeti megbízotti státuszok
feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A Dorogi Rendőrkapitányságon a Körzeti Megbízotti
Alosztályon lévő körzeti megbízotti státuszok 2013ban teljesen feltöltésre kerültek. A körzeti megbízott
önállóan, a szomszédos terület rendőrével, illetve a
helyi települések polgárőreivel megerősítve teljesítette
rendőri feladatait. Kesztölcön Sortán Miklós r.
főtörzszászlós körzeti megbízott látta el az év során
szolgálati feladatait.
2013-ban igyekeztünk elmozdulni a reagáló típusú
rendőrség irányából a közösségi rendőrség irányába.
A közösségi rendőrség megvalósításában továbbra
is kulcsszerepet szántunk a körzeti megbízotti
állománynak, akik folyamatosan együttműködtek
a helyi önkormányzatokkal, települések polgármestereivel, a lakossággal, oktatási intézmények
vezetőivel, polgárőrséggel, erdészekkel, valamint
egyéb állami és társadalmi szervezetekkel, történelmi
egyházak képviselőivel. Ezzel is növelték a lakosság
szubjektív biztonságérzetét.
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Bűn-és balesetmegelőző munka értékelése
Bűnmegelőzés
A körzeti megbízott a bűnmegelőzési tevékenység
eredményessége érdekében havonta legalább 5 fő
időskorú, egyedül vagy fogyatékkal élő személyt
keresett fel. Kapcsolatot tartott a község szociális
feladatokat ellátó szerveivel. Havi egy alkalommal
felkereste a helyi nevelési-oktatási intézeteket és
információkat gyűjtött a veszélyeztetett helyzetben
lévő személyekről.
Rendőrségi felhívás formájában tájékoztattuk
az állampolgárokat a leggyakrabban előforduló
bűncselekményekről és azok megakadályozásának
módjaira.
2013-ban 2 gyermekkorú és 6 fiatalkorú személyt
köröztünk eltűnés miatt. A gyermekkorú személy
néhány napon belül, míg a fiatalkorúak 1 hónapon belül
feltalálásra kerültek. Az eltűnések okai elsősorban
a kamaszkorból adódó konfliktushelyzetek nem
megfelelő kezelése, szülőtől való érzelmi eltávolodás,
iskolai problémák, rossz baráti társaság, csavargó
életmód voltak.
Kiemelt figyelmet fordítunk a családon belüli erőszak
kezelésére. Folyamatos volt az információcsere és
együttműködés a Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálattal. A Szolgálat jelzésünk alapján több esetben
kezdeményezett a gyermekek védelembevételével
kapcsolatos eljárást. Áldozatvédelmi referensünk
minden esetben megadta a szükséges felvilágosítást,
illetve segédkezett az áldozatoknak az Áldozatvédelmi
Szolgálattal történő kapcsolatfelvételben. 2013- ban is
eredményesen alkalmaztuk a távoltartás intézményét.
A megelőző vagyonvédelem területén kapitányságunk
2013-ban 1 alkalommal szervezett előadást a
kapitányság épületében. Az ezzel kapcsolatos
anyagokat, hírleveleket megküldtük a lakosságnak,
illetve önkormányzatnak.
Az „iskola rendőre program” keretében a körzeti
megbízott felkereste a területén lévő valamennyi
általános iskolát, és tájékoztatást adott a baleset- és
bűnmegelőzési lehetőségekről, veszélyforrásokról.
Napi kapcsolatot alakított ki az iskolák igazgatóival,
tanáraival, A vizsgált időszakban több alkalommal
kérték fel a helyi körzeti megbízottat, mint az
iskola rendőrét, hogy egy-egy problémás szituáció
kezelésében, a már kialakult jogsértő cselekmény
felszámolásában, megelőzésében vegyen részt.

A Városi Baleset-megelőzési Bizottság tevékenysége
2013. évi tevékenységünket nagy részben a Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság iránymutatása, részben
saját ötletek felhasználása alapján végeztük. Az
elmúlt időszakban folyamatosan értékeltük a baleseti
adatokat, elemeztük a kialakult helyzeteket, és a
levont következtetések alapján határoztuk meg a fő
feladatokat,
A megelőzési tevékenység legfontosabb területe a
gyermekek és fiatalok helyes közlekedésre nevelése.
Az Esztergomi Rendőrkapitánysággal közösen
megrendeztük a Kerékpáros Iskola Kupa területi
vetélkedőjét. Kezdeményeztük az iskolák igazgatóinál,
tanárainál, hogy a tanév végéhez közeledve, az
osztályfőnöki órákon hívják fel a tanulók figyelmét
a közlekedés veszélyeire. Fordítsanak kellő időt a
közlekedési szabályok megbeszélésére, a balesetek
elkerülhetőségére,
VBB titkár több helyi újságban jelentetett meg a
biztonságos közlekedést segítő cikkeket, és nyilatkozott
a helyi televíziónak. Felkészültünk a szeptemberi
iskola kezdés idején végrehajtandó rendőri feladatokra,
a veszélyeztetett iskolák előtt a kisgyermekek
helyes közlekedésre való oktatásra-nevelésre. Ezen
tevékenységbe bevontuk a városban működő polgárőr
szervezeteket is. Az év során több esetben végeztünk
a „szuperbringa” elnevezésű biztonságos közlekedést
elősegítő programban feladatot.
Együttműködés értékelése
A kapitányságvezető az év során több esetben
Kistérségi Egyeztető Fórumot, valamint Járási
Közbiztonsági Egyeztető Fórumot tartott, melyen
részt vettek a települések polgármesterei, polgárőrei,
tankerületi vezetők, történelmi egyházak képviselői is,
A Fórum jó lehetőséget adott a kapitányság jelenlegi
helyzetének, erőfeszítésének bemutatására, illetve
annak megismerésére, hogy egyes települések milyen
konkrét rendőri beavatkozást igényelnek bűnügyi,
közbiztonsági vagy közlekedési szempontból, továbbá
fontos szerepe volt a bűnmegelőzési feladatok
koordinálásában.
Rendőrség napja alkalmából a Dorogi Többcélú
Kistérségi Társulás 2013-ban 2 főt jutalmazott meg.
Korrekt,
jó
munkakapcsolat
jellemző
az
Esztergomi Járási Ügyészséggel, valamint az
Esztergomi Járásbírósággal. Az esetenként fennálló
véleménykülönbséget minden esetben a jogszabályok,
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a szakmaiság és a közös feladataink, céljaink
figyelembevételével oldottuk fel.
A kölcsönös segítségnyújtás a napi munkában is
megjelent, segítve a feladatok szakszerűbb, időszerűbb
végrehajtását. Az új, illetve módosított jogszabályok
egységes értelmezése, valamint a munkavégzés
színvonalának emelése érdekében az év során több
alkalommal került sor megbeszélésre az ügyészségi és
rendőri vezetők között.
A Kapitányság vezetése jó munkakapcsolatot ápol az
illetékességi területünkön működő más rendvédelmi
szervek vezetőivel. Több alkalommal került sor
közös ellenőrzésekre, illetve egymás munkájának,
tevékenységének segítésére.
Összegzés
A Dorogi Rendőrkapitányság életében, működésében
2013-ban több jelentős változás következett be.
A tipizálás végrehajtását követően két osztállyal
a Bűnügyi és a Rendészeti Osztállyal működik a
kapitányság, alosztályvezetői státuszok kerültek
kialakításra. A helyi ügyeletesi rendszer megszűnt és
bevezetésre került a szolgálatirányító rendszer.
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célok összehangolását, a társadalom által elvárt és a
szervezeti kultúrából adódó etikai normák állománnyal
történő elfogadtatását és betartását. A vezetői
munka terén meghatározott célkitűzéseket sikeresen
megvalósítottuk. Ennek keretében elvégeztük a
szükséges ellenőrzéseket, valamint azokat az értékelő,
elemző feladatokat, melyek segítségével feltárhattuk
a tevékenységünkben megbúvó hibákat és lépéseket
tehettünk azok megszüntetésére. A vezetői munka
hatékonyságának javulása, valamint az állomány
azonosulása célkitűzéseinkkel, minden szakterületen
a végrehajtói munka eredményességének megtartását
hozta magával.
A Kapitányság az elmúlt évben is teljesítette mind a
munkatervből, mind pedig a környezetünkben élők,
és dolgozók elvárásaiból fakadó feladatait. Ebben
szerepet kapott a végrehajtó állomány, általánosságban
szakszerűnek, pontosnak, aktívnak jellemezhető
munkája éppúgy, mint a vezetők korábbi években
megszokott színvonalú tevékenysége.
Összességében elmondható, hogy kitűzött céljainkat
sikeresen megvalósítottuk. Az ehhez szükséges
feltételek a dologi, anyagi eszközrendszer biztosítottak
voltak.

2013-ban stratégiai céljainkat elértük, a Kapitányság
alaprendeltségének
megfelelő
tevékenységgel
biztosítottuk a közbiztonság korábbi szintjét,
megtartottuk az állampolgárok jogállamba vetett
bizalmát, biztonságukat szavatoltuk. Ennek érdekében
hatékonyan együttműködtünk a társszervekkel és
egyéb szervezetekkel, A napi két fős járőrszolgálaton
túl további erőket tudtunk közterületre vezényelni
főként a hétvégi időszakban, halottak napján,
a nemzeti ünnepek és a karácsonyi bevásárlási
időszakban. Ezen szolgálatok a közterületek - parkok,
terek, temető - fokozott ellenőrzésével segítették
elő a közterületi jogsértések visszaszorítását és
hozzájárultak az állampolgárok biztonságának, illetve
biztonságérzetének fokozásához.

A 2014. év legfontosabb célkitűzései

A közterületen eltöltött órák száma, az előző évhez
képest emelkedett, jelentősen nőtt az intézkedési
aktivitás, szinte minden mutatónk javult, mely a
hatékonyság növelését jelenti.

A szubjektív biztonságérzetet leginkább befolyásoló
kiemelt bűncselekmények - különösen rablás, zsarolás,
lakásbetörés - megelőzése, felderítése.

A bűncselekmények száma 2013-ban 22,45%-al
csökkent a községben az előző évi adatokhoz képest.
A közterületek rendje, biztonsága nem romlott,
munkánk eredményeképpen nem csökkent társadalmi
megítélésünk, a lakosság szubjektív biztonságérzete.
Kiemelt feladatként hajtottuk végre a parancsnoki,
vezetői munkában a beosztotti állománnyal való
törődést, az egyéni, illetve a szervezeti és szakmai

Fő célkitűzésünk az Európai Parlament tagjainak
választásával és a helyi önkormányzati képviselők,
polgármesterek választásával kapcsolatos rendőri
feladatok szakszerű és jogszerű végrehajtása.
A közterületi biztonság fenntartása, megszilárdítása,
a szélsőségek visszaszorítása, a kisebbségek védelme.
Kiemelt feladatként kell kezelni a közlekedésbiztonság
fenntartását, javítását, a személyi sérüléssel járó
balesetek megelőzését, számuk csökkentését.
A korábbi időszakban elért eredmények megtartása, és
amennyiben lehetséges javítása.

Növelni kell a tulajdon elleni szabálysértések felderítési
eredményességét.
Képzés, oktatás színvonalának növelése, tekintettel a
munkánkat érintő jelentős jogszabályi változásokra.
A feladataink eredményes ellátása érdekében továbbra
is építünk az eddig kialakult jó munkakapcsolatra és az
Önök támogatására, partnerségére.
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Kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2009-2013.év
Emberölés
Befejezett szándékos emberölés
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Garázdaság
Önbíráskodás
Lopás
Személygépkocsi lopás
Zárt gépjármű feltörés
Lakásbetörés
Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
Összesen

2009.
4
3
1
22
3
1
1
1
30

2010.
3
2
1
5
16
2
2
1
27

2011.
2
1
2
20
1
1
2
1
2
28

2012.
1
1
2
2
3
21
2
1
1
1
30

2013.
5
1
3
19
1
3
27

2009.
1
2
3

2010.
6
1
7

2011.
4
4

2012.
1
3
4

2013.
2
2

Kesztölc község baleseti helyzetének alakulása
Halálos kimenetelű közlekedési baleset
Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset
Könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset
Összesen

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Művelődési Ház-IKSZT-Könyvtár-Klub
ünnepnapokon zárva tart.
A Művelődési Ház-IKSZT-Klub nem bérelhető ünnepnapokon és a nyári karbantartási,
szabadságolási időszak idején sem, július 28-tól augusztus 31-ig.
Terembérlés az esedékes időpontot megelőző hónap 20. napjáig lehetséges.
(Kivéve természetesen a halotti tort.)
A könyvtári szolgáltatás – ünnepnapokat kivéve – az év minden napján igénybe vehető.
Gaálné Kara Valéria
MH-IKSZT vezető
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A Polgárőr Egyesület beszámolója
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a kesztölci
Polgárőr Egyesület tagjainak 2013-2014.05.30-ig tartó
munkájáról és tevékenységéről.
Én Simon János 2013. 07. hóban vettem át a csoport
vezetését amely egész szerény mutatókat mutatott
mint a járőrtevékenység valamint a szolgálati órák
számában. Ezek után fokozatosan emeltük a járőr
valamint a szolgálati órák számát is. Júliusban 43
óra, augusztusban 67 óra, szeptemberben 129 óra,
októberben 36 óra, novemberben 64 óra, decemberben
35 órát teljesítettünk.
Ezenkívül majdnem teljes létszámban részt vettünk
az Esztergomi Polgárőr Csoport munkájában. Pl:
árvízi védekezés, Esztörnapok, Várjátékok augusztus
20-án, valamint különböző sport rendezvényeken,
koszorúzásokon és a karácsonyi vásáron. Ezzel az
esztergomi csoport munkáját kb. 100 órával segítettük
a tavalyi évben.
Kesztölcön részt vettünk a Pálos rendi misén, szüreti
napokon, buszforduló átadásán, halottak napján és az
adventi vasárnapok rendezvényein.
A kesztölci csoport 2013-ban 277 órát töltött
járőrözéssel valamint rendezvények biztosításával.
A 2014-es évben eddig is részt vettünk az esztergomi
csoport munkájában pl. a hősi halott rendőr

koszorúzásán, a március 15-i koszorúzáson, a
Szent István díj átadás biztosításán, és a választási
rendezvények biztosításában. Ezen kívül segítettük
a nemzetközi rögbi mérkőzés és kerékpárverseny
biztosítását, ezzel az idei évben 29 órát segítettünk az
esztergomi csoportnak.
Az idei évben a mi biztosításunk mellett zajlott a
március 15-i koszorúzás valamint teljes létszámban
jelen voltunk itt a községben az országgyűlési
képviselőválasztás helyszínein a zavartalan szavazás
érdekében. Ezen kívül 64 órát járőröztünk, és
biztosítottunk rendezvényeket a mai napig.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgármester
Úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy helyet illetve
helyiséget biztosítottak a kesztölci Polgárőrcsoport
részére amelyet majd a körzeti megbízott rendőr is
igénybe vesz majd a fogadóórák alkalmával.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Bodrogai Sándor
úrnak az esztergomi Polgárőr csoport vezetőjének
amiért mindenben segíti a munkánkat pl: teljes ruházat
és egyéb felszerelés biztosítása, különös tekintettel
a kettő darab robogóra, amivel még könnyebbé és
gyorsabbá teszi a munkánkat.
Az elkövetkezőekben is teljes erővel és még több
munkával szeretnénk a falu közbiztonságát javítani.

Leányvári judosok 2013. évi értékelése (kivonat)
Eredmények nagyon sikeres évről tanúskodnak, a
leányvári judosok 4100  pontot szereztek a nemzetközi
és a hazai bajnokságon. 206 egyesület közül az 5.
helyen végeznek.
64 versenyen vettünk részt 156 arany 120 ezüst és 196
bronzérmet szereztünk.
Nemzetközi eredmények:
Szabó Franciska U23 korcsoport   EB 3.hely, Junir
EK Berlin Rábai László 7.hely, Junior EK kupa
KIEV, BERLIN és PRÁGA résztvevők Kerstner
Róbert, Szikora Kristóf, és Rábai László. IFI EB EK,
Kiev,Zágráb és Tallin résztvevök Rábai Boglárka és
Ipacs Tamás. Szenior nemzetközi Magyar Bajnokság:
Baumstark Beáta 1.hely, Oláh Szilárd 2.hely,                                                                    
Pfluger Antal 3. hely.

Felnőtt Magyar Bajnokság 1. oszt.
▪ Szabó Franciska: 1.hely
▪ Rábai Boglárka: 3.hely
▪ Diviki Barbara: 3.hely
▪ Kerstner Róbert: 3.hely
▪ Rábai László: 5.hely
▪ Péntek Zoltán: 5.hely
▪ Garzó Rebeka: 7.hely
▪ Oláh Szilárd: 7.hely
▪ Szikora Kristóf: 7.hely
Felnőtt Magyar Bajnokság 2-3. oszt.
▪ Garzó Rebeka: 1hely
▪ Szerdahelyi Soma: 1hely
▪ Oláh Szilárd: 3.hely
▪ Pócsföldi Gábor: 2.hely
▪ Faragó Norbert: 3.hely
▪ Zorics Richárd: 5.hely
▪ Vadas Dániel: 5.hely
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U23-as Magyar Bajnokság:
▪ Szabó Katinka: 1.hely
▪ Szabó Franciska: 1.hely

DUNA LIGA:
▪ Férfi 4 szlovák és két Leányvári   A és B fordulós
bajnokság 2.és 5.hely.                                                              

Junior Magyar Bajnokság:
▪ Kerstner Róbert: 1.hely
▪ Szabó Katinka: 1.hely
▪ Szabó Frigyes: 2.hely
▪ Garzó Rebeka: 2.hely
▪ Kerstner Róbert: 2.hely
▪ Rábai László: 3.hely
▪ Szikora Kristóf: 3.hely
▪ Rábai Boglárka: 5.hely
▪ Klányi Márk: 5.hely

Csapat Magyar Bajnokság:
▪ női csapat 3.hely
▪ férfi csapat 3.hely

IFI Magyar Bajnokság:
▪ Rábai Boglárka: 1.hely
▪ Ipacs Tamás: 1.hely
▪ Klányi Márk: 5.hely
Serd. Diák A,B és C Magyar Bajnokság:
▪ Kardos Tímea: 1.hely
▪ Kardos Orolya: 2. hely
▪ Tandi Zsenett: 3.hely
▪ Farkas Szilvi: 3.hely
▪ Hertlik Máté: 3.hely
▪ Lappó Krisztián: 5.hely
▪ Veres Kinga: 5.hely
▪ Flixli Lili: 5.hely
▪ Kótai Barnabás: 7..hely
▪ Bócsa Lotti: 7.hely
▪ Veres Attila: 7.hely  
Földharc Magyar Bajnokság:
▪ Oláh Szilárd: 1.hely
▪ Molnár Csaba: 3.hely                                                      
Nemzetközi csapat összesítés:
▪ Olaszország:
▪ női 2.hely
▪ férfi 1.hely (49csapat indult)
▪ Svájc 1.hely (62 csapat indult)

Junior CSB:
▪ női 2.hely
▪ férfi 3.hely
Ifi CSB:
▪ női 3.hely
▪ férfi 5.hely
Régiós  válogatott CSB Diák:
▪ „A” kor női 1.hely
▪ „B” kor női 1.hely
▪ „B” kor fiúk 2.hely
▪ „C” női 1. hely
▪  „C” fiuú 3.hely
A leányvári óvodások és iskola 1-4 oszt. tanulói 112  fő
testnevelés alapjaival, ismerkednek tornaóra keretében
hétfő, kedd és péntek.
Köszönjük támogatásukat:   Kesztölc, Piliscsév és
Leányvár Önkormányzatainak az iskola és óvoda
vezetőinek és tanárainak , Oláh Imre Pilisjászfalui
vállalkozónak és Juhos kertészet Leányvár.
Köszönjük a szülök áldozatos segítségét.
Köszönet sikerkovács edzőinknek: Pfluger Antalné,
Sass Dorottya,   Kovács Ernő, Pócsföldi Gábor és
Péntek Zoltán.

37

KESZTÖLCI HÍRNÖK - VIII.évfolyam 2.szám - 2014.július

A Szlovák Önkormányzat beszámolója
A Kesztölci Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete
nevében köszönöm minden választópolgárnak, aki
szlovák nemzetiséghez tartozónak vallotta magát, és
így az októberi, települési nemzetiségi választáson
szavazhat.
A települési nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének létszáma:
▪ 3 fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma a választás kitűzésének
napján a településen kevesebb, mint 100 fő;
▪ 4 fő, ha legalább 100 fő.
Szlovák önkormányzatunk legfontosabb feladata
a szlovák nemzetiségi nyelv, a kultúra, a helyi
hagyományok, népszokások ápolása, átörökítése
az utókor számára. E feladatok végrehajtásához,
a
település
hagyományőrző
rendezvényeinek
megtartásához szükséges anyagi források előteremtése

nem volt egyszerű. Kitartó munkánknak köszönhetően
igen magas pontszámokat értünk el a feladatalapú
támogatás elbírálásakor, és így sikerült a 2010-2014es időszakban 9 349 000 Ft-ból gazdálkodni. Mivel
képviselő-testületünk tiszteletdíjat nem vett fel, ezért
a teljes összeget a nemzetiségi feladatok ellátására
tudtuk fordítani. Ebből az összegből támogattuk
óvodásainkat és az iskola tanulóit, hozzájárultunk
a települési önkormányzat rendezvényeihez is.   (A
részletes kimutatást következő számunkban közöljük.)
Úgy érezzük, (1995 óta Kochnyák Sándor, Gaálné
Kara Valéria, 2006 óta Kain Sándorné) volt időnk
összeszokni, és még van erőnk ezt a munkát
eredményesen végezni. Ezért döntöttünk úgy, hogy az
októberi nemzetiségi választáson is megmérettetjük
magunkat. Szeretnénk, ha a fiatal korosztály is
képviseltetné magát, ezért támogatjuk Chmelik
Kittit, aki idén érettségizett a szlovák gimnáziumban,
felsőfokú szlovák nyelvvizsgával rendelkezik.  

A Művelődési Ház - IKSZT és a Klub bérleti díjai, a bérlés feltételei
Művelődési Ház - IKSZT

Nagyterem
(gyűlés, megbeszélés, előadás, egyéb foglalkozás)

1500 Ft / óra

Nagyterem+színpad
(előadás, vetítés)                                                    

1800 Ft / óra

Nagyterem+színpad+öltöző - Max.: 100 fő
(zenés, táncos rendezvény max. hajnali 2 óráig, kivéve a szilveszteri bált, ami 4 óráig tartható)

2000 Ft / óra

Nagyterem+színpad+öltöző - Max.: 140 fő
(Színházi jellegű előadás, bemutató a könyvtári és informatikai szolgáltatással azonos időpontban!)        

2000 Ft / óra

Nagyterem+színpad+öltöző - Max.: 170 fő
(Színházi jellegű előadás, bemutató a könyvtári és informatikai szolgáltatáson túli időpontban!)                       

2000 Ft / óra

Foglalkoztató - Max.: 12 fő
(megbeszélés)

500 Ft / óra

Foglalkoztató+teakonyha használata

1000 Ft / óra

Halotti tor - (nagyterem+foglalkoztató+teakonyha, az IKSZT szolgáltatás másnapi zavartalan biztosítása
érdekében munkanapokon max.20.30-ig, hogy a takarítást a személyzet még az este folyamán elvégezhesse)                                      

2000 Ft / óra
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Klub

Nagyterem
(kereskedelmi tevékenység)

2000 Ft / óra

Nagyterem
(gyűlés, megbeszélés max.: 50 fő)

1000 Ft / óra

Nagyterem+előkészítő
(táncos családi, baráti rendezvény max.:40 fő!)

2500 Ft / óra

Fűtési idényben + az elhasznált gázenergia, a mindenkori közüzemi díjnak megfelelően!

Terembérlés igényének bejelentése a rendezvény/
program időpontját megelőző hónap 20. napjáig
lehetséges! (Természetesen a halotti tort kivéve.)
A bérleti díjat a bérlőnek legkésőbb a program,
rendezvény kezdetének időpontjáig kell   - számla
ellenében - megfizetni. A gondnok kizárólag a befizetés
után adja át a bérlőnek a termet! Időtúllépés esetén
minden megkezdett óra egésznek számít, amit   a
bérlőnek   a rendezvényt követően, a helyszínen kell
rendeznie.  
További feltételek
Mint bérlő tudomásul veszem és magamra nézve
kötelező    érvényűnek  fogadom el a Művelődési HázIKSZT bérlésére vonatkozó  következő szabályokat:
(A Művelődési Ház-IKSZT elsősorban kiállítóhelyként, közösségi, kulturális rendezvények, ünnepségek,
szabadidős programok, eMagyarország Pont és
könyvtár   színtereként funkcionál. Emellett családi
és baráti, ill. civil szervezetek zenés rendezvényeire,
gyűlésekre, megbeszélésekre, előadásokra is bérbe
vehető.)
▪ A bérlet lejártával az asztalokat üresen, a berendezést,
a termet, és az ingatlant  a bérlő köteles épen átadni a
gondnoknak.
▪ DOHÁNYZÁS  - Az épületen belül tilos a dohányzás!
Gyermekrendezvények  idején, és amíg  az épületben
kiskorúak is tartózkodnak (19.00) az intézmény, ill.
az ingatlan egész területén TILOS a DOHÁNYZÁS!  
Felnőtteknek szóló programok, rendezvények idején
is csak a kijelölt helyen lehet dohányozni!                                                  

▪ TILOS az épületet vagy a berendezéseket rongáló
bármiféle dekoráció elhelyezése; az intézmény
berendezésén kívül bútor, elektromos konyhai
eszköz, hűtőszekrény  és egyéb oda nem tarozó tárgy
elhelyezése; a szekrények át-ill. kihelyezése;                                                                                        
az asztalok, székek közlekedőkben történő
elhelyezése; a színpadi függöny levétele;!!! (A
függöny
a
katasztrófavédelmi
előírásoknak
megfelelő, lángmentesített. Amennyiben a bérlés
során oly mértékben szennyeződik, hogy mosatni
kell, úgy a mosatáson kívül lángmentesítés költsége
is a bérlőt terheli.
▪ A bérlés ideje alatt az épületben, vagy a
berendezésben okozott károkat a bérlőnek (bérleti
díjon felül, az intézmény tulajdonosa részére – a károk
számlával igazolt helyreállítási munkáit -) pénzben
kell megtéríteni.
▪ A rendezvényt követően a hulladékgyűjtő edénybe
maximum 120 liter háztartási hulladék helyezhető. A
műanyag palackokat (összenyomva) a bérlő köteles a
szelektív gyűjtésnek megfelelően zsákba helyezni és
a gondnoknak így átadni.
▪ A rendezvénnyel kapcsolatosan felmerülő szerzői
jogdíj befizetése a bérlő kötelessége.  
▪ Az intézményben büfé üzemeltetésének feltételei
nem adottak. Amennyiben a bérlő ilyen tevékenységet
végez/végeztet, úgy teljes felelősséggel tartozik az
ellenőrző hatóságok felé.
▪ Az előkészítőben főzési lehetőség nincs! A
helyiségben a teakonyha az intézmény dolgozóit
szolgálja.
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▪ A külső fali elektromos aljzathoz hűtőkocsi
csatlakoztatható.
▪ Gyermekek az intézményben és az ingatlan területén
csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak!    
▪ Játszóházi, szünidei és egyéb gyermekfoglalkozások
idején a program szervezője a foglalkozás
megkezdése előtt 15 perccel köteles az intézményben
megjelenni.                                                                                                                                                                                                   
Bérlés idején az intézmény vezetője vagy a gondnok
a szolgálati helyén tartózkodik, hogy szükség estén
segítségére legyen a bérlőnek, ill., felügyelje a
Házirend és bérlésre vonatkozó szabályok betartását! A
szerződésbe nem foglaltak esetében a Ptk. szabályozás
kerül alkalmazásra.
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Nem bérelhető eszközök
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

sörpadok, sörasztalok
elektromos és hangtechnikai eszközök
projektor
számítógép, laptop
kamera
erősítő berendezés
népviseleti ruha
pavilonok
bútorok
játékok
elvitelre az edények, konyhai eszközök
erdészház

Művelődési Ház - IKSZT - Könyvtár
▪ Művelődési Ház - IKSZT- Kesztölc, Iskola u. 64.
▪ Koordináták: É 47,71295˚, K 18,79405˚, tszfm.: 210 m
▪ E-mail cím: muvhaz@kesztolc.hu, konyvtar@kesztolc.hu
▪ Tel./Fax: 06 33/555- 587
▪ Vezető:
Gaálné Kara Valéria
Tel.: 06 30/5054-594
▪ Gondnok:
Orbán Csilla
Tel.: 06 30/455-3103
▪ Kisegítő tech. munkatárs:
Mihalik Sándorné
Tel.: 06 30/449 1535

▪ eTanácsadó:
Pelczer Ágnes
ID: 7180
▪ Könyvtáros asszisztens:
Bakos Györgyné                    
▪ Nyitva tartás:
Hétfő: 16.00 – 18.00                  
Kedd: 09.00 – 14.00 & 15.00 – 18.00
havonta egy alkalommal 17.00-21.00     
Szerda: 08.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00    
Péntek: 08.00– 12.00 & 15.00 – 18.00    
Szombat: 12.00 – 18.00    
Vasárnap: 8.30 –  9.30
A programoktól, rendezvényektől függően ezen
időpontokon túl is!

Tisztelt Olvasók! Kedves Kesztölciek!
Ha szeretnének a képviselőkkel együtt a községet érintő információkhoz hozzájutni elektronikus levélben,
kérem Önöket, küldjék el e-mail címüket a polgarmester@kesztolc.hu címre. A címeket bizalmasan kezeljük!

Az év embere díj kitüntetettje 2014-ben Kesztölcön

FUZIK JÁNOS ■
Ünnepi beszéd helyet szeretnék idézni egy interjú részletet, melyet Fuzik János a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének
átvételekor mondott el önmagáról. „a Pilisből
származom, Kesztölcön születtem szlovák nemzetiségi családban. Büszke vagyok arra, hogy
beszélem a falusi nyelvjárást, amelynek sem,
Magyarországon sem Szlovákiában nincs párja. A faluban gyermekkorunktól fogva szlovákul
beszéltünk barátainkkal.”
Mi most arra vagyunk büszkék, hogy a rádiós, újságíró, tévés szerkesztő, dokumentum
filmrendező a Magyarországi Országos Szlovák Önkormányzat elnöke,- aki jelenleg is tagja a helyi szlovák önkormányzatunknak- soha nem feledkezett meg szülőfalujáról. Szívet
melengető érzés hogy a mi kis közösségünk olyan embert formált, nevelt, aki alkalmas lett
arra, hogy a Magyarországon élő összes nemzetiség érdekeit képviselje a parlamentben
a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának az elnökeként.
Dokumentum filmjei között a legemlékezetesebb a számunkra a Kesztölci krónika, 1945 és
1956 közötti tragikus történelmi korszakot dolgozta fel a falunkban. Számunkra megrendítő alkotás a történtekről objektíven, tényszerűen az élő szereplőkkel meséltette el a cselekmények igaz történetét. Sikerült eloszlatni az addig terjengő tévhiteket. Mi kesztölciek ekkor értettük meg azt, hogy a filmben szereplő népdalunk, NE BOJTE SZA HLAPCI BUDEME
BOJUVAT nem egyszerű aláfestő zene csupán, hanem a kesztölci emberek sorsa.

■ Varga Reginának
kívánunk erőt, egészséget,
sok boldogságot szerettei körében!
(Szülők: Kamarás Adrienn & Varga Zoltán)

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!

