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Évnyitó gondolatok
Kedves Diósjen i Polgárok!
Ismét magunk mögött hagytunk
egy esztend t, amely jót és rosszat
tartogatott egyaránt. Nagyon fontos, hogy milyen szemüvegen tekintünk vissza a múltba vagy a
jöv be. Sok múlik a szemléletünkön. Gróf Széchenyi István írja egy
helyen: „Úgy látom az életben,
hogy az emberek minden dologban
vagy nagyon fent vagy nagyon
alant keresik az igazságot. Sok
el nyt a távolban keresünk, holott
a közelünkben fekszik.” Ez a Széchenyi gondolat azt sugallja nekünk,
hogy sok mindent megoldhatunk,
sok mindent jobbá tehetünk, ha új,
helyesebb szemlélettel látunk a
munkához.
Az önkormányzat dolgozóit, a
képvisel -testületet, hivatásuk és
emberségük kényszeríti arra, hogy
szolgálják, helyesebben kiszolgálják Önöket. Önök azt várják t -

lünk, hogy mindent megtegyünk,
amit csak lehet. Abban biztos vagyok, ahogyan eddig is, ezután is
az összes eszközt, lehet séget ki
fogjuk használni és az Önök érdekében fogjuk mozgósítani. Azonban azt tudnia kell mindenkinek,
hogy a lehet ségeink korlátozottak.
Ma a települések igen nehéz helyzetben vannak. Kötelez feladataik
ellátásához az állami támogatások
nagyon sz kösek. A hiányzó öszszegek saját bevételeikb l kell
pótolni. Napjainkban sok önkormányzat került cs d közeli helyzetbe.
Saját forrásaikból fejlesztésre
keveset tudnak fordítani, célkit zéseiket csak a rendelkezésre álló
pályázatok útján tudják megvalósítani. Ehhez azonban az önrész
biztosítása sok esetben nagy áldozatot igényel. Mára nagy dolog ha
egy önkormányzat nincs eladósodva. Diósjen önkormányzatának
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ködését tekintve elmondható,
hogy hitel felvételére nem kényszerült. Az elmúlt esztend ben az
intézményeket megfelel szinten
ködtettük, annak ellenére, hogy
a forrás hiány közel 15 millió forint volt. Ez idén jóval magasabb
szintet fog megütni. Ennek ellenére
több pályázat került beadásra, melyen nyertünk, és vannak olyan
beadott pályázataink, amelyek még
nincsenek elbírálva. Néhányat
említve: például elvégeztük az
önkormányzat és az iskola épületének akadálymentesítését. Jelen
pillanatban közbeszerzés alatt áll
az óvoda teljes kör felújításának
pályázata és az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér. Várjuk elbírálását
a falu megújításra, valamint az
Örökségvédelemre beadott pályázatunknak. Regisztráltattuk településünket a tavalyi csapadékvíz
okozta károk helyreállítására kiírt
pályázatra. Az iskola kazánjai is
meghibásodtak, ezért szükséges a
tervezetteken felül állami források
bevonásával a f tés-korszer sítést

végre hajtani. Az elnyert és megvalósított, valamint a még megvalósítandó pályázati fejlesztések
önereje összesen mintegy 23 millió
forint. Természetesen mindezek
mellett továbbra is els dleges cél
az önkormányzati utak helyreállítása, ezzel együtt a lakosság közreködésével a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A jelen gazdasági helyzetet figyelembe véve
minden fent említett céltól talán
fontosabb, hogy új munkahelyek
jöjjenek létre, vagy a már megléek b vüljenek. Fent említett
feladatok megvalósításáért mindent elkövet az önkormányzat, ami
csak t le telik, az elkövetkezend
három évben, amennyiben a leheségek biztosítottak lesznek számunkra. Ezen felül szükség van az
összefogásra, az együtt gondolkodásra, hogy célkit zéseinket megvalósíthassuk.
Minden kedves Olvasónak kívánok jó egészséget!
Tóth János
polgármester

4. Diósjen
5. Komló
6. Bölcske
Továbbá a mozzarellából készített ételek vetélked jét ezúttal is
Csurjáné Bóbis Mónika nyerte
meg, akinek ezúton is gratulálunk,
és köszönjük a segítségét!
A dönt ben elért 4. helyezéssel
több mint fél millió forint értékben
kaptunk ajándékot illetve pénzt,
valamint csapatunk minden tagja
egyhetes sporttáborozáson vehet
részt.
De ennek az egész vetélked nek
nem ez volt a legf bb hozadéka!
Hanem:
kialakult egy nagyszer , három
generációs közösség, amely igazi

CSAPAT-ként készült az edzéseken és versenyzett a játék folyamán,
rendkívül büszkék lehetünk diákjainkra, akik sokszor lehetetlennek t
feladatokat is megoldottak, bátrak, fegyelmezettek és
alázatosak voltak,
büszkék vagyunk egykori diákjainkra, akik most már feln ttként
játszottak ebben a sorozatban, és
a fizikai erejük és ügyességük
mellett a csapat lelki erejét tartották magas h fokon,
büszkék vagyunk szurkolóinkra,
akik végig buzdítottak bennünket, így csapatunk nem 10, hanem 50 f l állt,

Boldogok azok, akik kitartóak,
mert elérik a céljukat!
Folytatódott a játék a Nagy Vagy!
televíziós vetélked n. A legutóbbi
alkalommal a legjobb 18 csapat
közé sikerült bejutnunk. Ezúttal
ismét egy 6 csapatos mez nyben
kellett az 1-2. hely valamelyikén
végeznünk ahhoz, hogy bejussunk
a vetélked dönt jébe. Változott a
színünk, ezúttal narancssárgák
voltunk és változott a celeb személye is, mert most Szandi (Pintácsi
Alexandra) volt a csapatunkkal, aki
mindent megtett sikeres szereplésünk érdekében.
Ellenfeleink
Dombóvár, Budapest, Budakalász,
Jászapáti és Komló csapatai voltak.
Ezúttal 9 feladatot kellett teljesíteni, amelyb l 2 uszodai, 7 pedig
szárazföldi illetve légi volt.
A 9 feladat teljesítése után csapatunk holtversenyben végzett a 23. helyen Jászapáti csapatával.
Mindez azt jelentette, hogy a két
csapatnak egy külön feladatban
meg kellett mérk znie egymással
azért, hogy ki jut a dönt be. Ez a
feladat krimibe ill izgalmakat
hozott, de végül is sikerült legy zni ellenfelünket és mi jutottunk a
dönt be! Nagy volt az öröm a
pályán és a néz téren egyaránt, de
azt is sikerként könyveltük el, hogy
magunk mögé tudtuk utasítani azt
a dombóvári csapatot, akik a selejtez ben legy ztek bennünket. Te-

hát gy zött az igazság! Így ebb l
az el dönt l Komló és Diósjen
jutott tovább.
Itt szeretném elmondani azt,
hogy csapatunk reggel ½ 6-kor
indult Budapestre. 8 óra után kezdött számunkra az el dönt . A
dönt este ½ 10-kor kezd dött és
másnap éjjel ½ 2-kor fejez dött be.
Óriási megpróbáltatás volt mindenki számára- hiába, a pénz (a szponzor) még mindig nagy úr…
A vetélked n elindult 54 csapatból szombat este ½ 10-re 6 csapat
maradt versenyben: Diósjen ,
Szekszárd, Komló, Bölcske, Jászberény és Eger.
Ezúttal 11 feladatot kellett teljesíteni a csapatoknak, amelyb l 2
uszodai, 9 pedig szárazföldi, illetve
légi feladat volt. Hatalmas küzdelem volt minden egyes pontért,
hiszen óriási volt a vonzereje az 1
millió forintos f díjnak, plusz a
mellé járó egyhetes ausztriai
sítábornak. A nagy tét ellenére
viszont korrekt, végig sportszer
vetélkedés zajlott a csapatok között. Úgy gondolom, hogy végül
igazságos végeredmény született,
valóban a legjobb csapat gy zött.
A dönt végeredménye:
1. Szekszárd
2. Jászberény
3. Eger

folytatás a 7. oldalon

2. oldal
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a képvisel testület 2011. február 03-án
tartott ülésér l
Polgármester úr beszámolója:
Az el
testületi ülés óta eltelt
id szakban, azaz 2010. dec. 22-e
óta, polgármesteri tevékenységem
a következ módon alakult.
2011. 01. 04-én Csáb polgármesterével, Martin Lászlóval és Bakai
Lászlóval találkoztam, akik a két
település további jó kapcsolatára
törekednek annak ellenére, hogy
közös pályázatunk visszaadásra
került. Közösen kívánnak gondolkodni és esetleg további közös
pályázatokban részt venni, építeni
településeink kapcsolatát, pl. öregfiúk futballmérk zések keretén
belül, vagy kulturális programjaink
színesítésével közös fellépések
keretén belül.
01. 05-én a kistérség elnökségi
ülésén vettem részt, ahol a kistérség megújulásának módjáról, irányairól, a munkaszervezet vezet jér l, annak feladatairól esett szó.
01. 07-én a VILLTESZ épületét
tekintettük
meg
képvisel társaimmal, ill. a meghívott szakérkkel.
01. 08-án Budapesten voltam a
„Nagy Vagy” vetélked el dönt jén és a dönt jén alpolgármester
úrral egyetemben, ahol a Szentgyörgyi István Általános Iskolánk
csapata a dönt ben 4. helyezést ért
el, amely minden várakozásunkat
felülmúlta és nagy izgalmak közepette érte el ezt a kit
eredményt. Csak ajánlani tudom minden képvisel társamnak, hogy
amennyiben lehet sége nyílik ismét részt venni iskolánknak ezen a
megmérettetésen, úgy vegyünk
részt szurkolóként, mert nagyon
izgalmas versenyeket láthatunk,
nem beszélve arról, hogy a csapatnak milyen sokat jelenthet, ha a
képvisel -testület is szurkol nekik.
01. 10-én, a VÁTI ellen rzése
történt meg iskolánk akadálymentesítése tekintetében. Az ellen rzés
során különösebb hiányosságot
nem tártak fel, néhány apró dolgot
kivéve, amelyek már ki is lettek
javítva.
01. 12-én, Balassagyarmaton a
Nógrád Megyei Bíróságon voltam
polgármestertársaimmal a Váci
Jávorszki Ödön kórházhoz való
csatlakozásunk ügyében. A bíró
meghallgatta a felperes Balassagyarmati kórház, a Megyei Szent
Lázár Kórház képvisel it és az
alperes önkormányzatok polgármestereit egyaránt, majd a tárgyalást elnapolta január 27-ére. A 27ei tárgyalást szintén elnapolták,
mivel a bíró fiát a váci kórházba
szállították. A következ tárgyalás

02. hó 09-ére volt kit zve, melyet
szintén elnapoltak.
Ezen a napon DIPO ülésen is
részt vettem, ahol a 2011. évi költségvetés elfogadása, valamint a
Közös Agrárpolitika (KAP) reformja az Eu-ban, voltak napirenden.
01. 14-én Alaksa Mihály alpolgármester, Filip Dániel képvisel társam és Hustyava Zoltán hivatali
dolgozóval megtekintettük a futballpályán található sportöltöz t.
Megnéztük állapotát, és azt, hogy a
tés megy-e az öltöz ben. Az
öltöz állapota hagy némi kívánnivalót maga után. A villanybojler
sem az igazi, hiszen régi és valószín sokat is fogyaszt. Az épület
eléggé le van amortizálódva, felújításra szorul. A gázf tés minimumra volt állítva. A hátsó helyiségben
egy rekamié van, amit többen alkalmasnak tartanak arra, hogy ott
aludni lehessen. Különösebb rendellenességet nem tapasztaltunk.
01. 19-én Érsekvadkerten voltam
a Nyugat-Nógrád Vízm Társulat
ülésén, ahol a társulás döntött a
DMRV-vel való üzemeltetési szerdés megkötésér l, mely Nógrád
és térsége tekintetében bruttó 78 Ft
árcsökkenést eredményez a lakosságnak.
01. 22-én a Polgár r Egyesület
taggy lésén vettem részt, ahol
meghallgattuk az egyesület elnökének beszámolóját a 2010-es évr l,
2011. évi terveket. Ezen a gy lésen
felkértem a jelenlév ket, hogy
önkéntes módon legyenek segítségemre a helyi katasztrófavédelemben és jelentkezzenek a katasztrófavédelmi csoportokba. 10 f jelentkezett.
01. 25-én Rétságon, Ferencsik
Rajmund kapitány úr meghívásának eleget téve a rend rség elmúlt
évi tevékenységér l tartott beszámolón vettem részt. Az elhangzottak között a 2010. év eredményességér l, 64%, – az állomány létszámcsökkenésér l, – az árvízvédelmi problémákkal kapcsolatos
rend rségi tevékenységr l, – a
falopásokról, az azokkal kapcsolatos rend ri intézkedésekr l, – az
id sek sérelmére elkövetett b ncselekményekr l.
Szintén 25-én a kistérség elnökségi ülésén vettem részt, ahol a
kistérségi munkaszervezet vezet i
pozícióra beadott pályázatok bontása történt meg, és az elnökség
kialakította javaslatát a tárulási
ülésre és Dr. Faragó Mária Editet
javasolta munkaszervezet vezet jének.
01. 26-án Balla Mihály országgy lési képvisel látogatott meg. A
beszélgetés Diósjen
fejlesztési
lehet ségeir l, ill. a beadni kívánt

pályázatainkról szólt. A képvisel
úr rákérdezett a költségvetés állapotára, elmondtuk neki, hogy siralmas. megvigasztalt, hogy a 10%
-os hiány kezelhet .
27-én az óvodában voltam
egyeztetni a kiviteli tervek készít ivel, ahol felmerült a gázf tés korszer sítésénél az új cirkók beszerelésének szükségessége, valamint
egy kazánkémény építése.
01. 31-én kistérségi ülésen vettem részt ahol a napirend a következ volt:
1) Kistérségi
munkaszervezet
vezet i pályázatok elbírálása,
munkaszervezet
vezet jének
kinevezése. A munkaszervezet
vezet jének a társulás tagjai Dr.
Faragó Mária Editet választották.
2) Rétság Kistérség Szociális
Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása.
3) Rétság Kistérség Szociális
Szolgáltató Központ alapító
okiratának módosítása.
4) A Magyar Államkincstár
ellen rzése által feltárt normatíva visszafizetési kötelezettség
feltételeinek megtárgyalása.
5) Rétság Kistérség csatlakozása
a költségvetési normatíva módosítására vonatkozó felterjesztési
javaslathoz.
6) Egyebek.
02. 02-án Tolmácson Nógrád,
Berkenye, Bánk, Tolmács polgármestereivel, egy mikrotérségi öszszefogáson alapuló, térségfejlesztésen gondolkodtunk. A megbeszélésen meghívott vendégként jelen
volt Gyöngyösi Kálmán, aki megpróbál segíteni a településeknek az
összefogáson alapuló mikrotérségi
fejlesztés megvalósításában. Holnap Diósjen re érkezik, megtekinti
a települést, és elképzeléseinket
összhangba kívánja hozni a kistérség és a mikrotérség fejlesztési
lehet ségeivel, a kiírásra kerül
pályázatokkal.
A képvisel -testületi ülésen
megvitatott témákról röviden:
1./ 2011. évi költségvetés el készítése
Tóth János polgármester ismertette a képvisel -testülettel az intézményvezet k, valamint a pénzügyi bizottság bevonásával elkészített költségvetés tervezetet. A törvényi kötelezettségnek eleget téve
került beterjesztésre a képvisel testület elé. A költségvetés készítése során mintegy 11 millió forint
állami támogatás csökkenéssel kell
számolni. Az ülésen elhangzott
módosító javaslatok kidolgozását
követ en várhatóan a következ
testületi ülésen kerül sor a költségvetés elfogadására.
2./ 4/2009. (II. 25.) számú rendelet módosítása
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Diósjen községi önkormányzat képvisel testületének 1/2011. (II. 03.) számú rendelete
a helyi környezetvédelemr l, a közterületek és
ingatlanok rendjér l, a köztisztasággal és a
települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefügg tevékenységr l, a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelez
igénybevételér l
Az önkormányzati képvisel testület az egyes
helyi közszolgáltatások kötelez igénybevételél szóló 1995. évi XLII. törvény, az 1995. évi
LIII. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján figyelemmel e törvényekben, valamint az 1959. évi IV. törvény 387. §,
388. §-aiban, a 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1)
-ben, az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes
rendeletben, a 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendeletben,
a 16/2002. (IV. 10.) EüM számú rendeletben, a
8/1992. (V. 19.) BM rendeletben, a 242/2000,
(XII. 23.) Korm. rendeletben, a 224/2004. (VII.
22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
Fogalom meghatározások
1. §
E rendelet alkalmazása szempontjából
a) közigazgatási terület: a község önkormányzatának m ködési területe, mely belterületb l
(beépített és beépítésre szánt terület) és
külterületb l (belterületen kívüli terület) áll.
b) szolgáltató: nyilvános pályázatot elnyer
vállalkozó
c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban a
közigazgatási területen belül közterületként
nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér,
közpark).
d) közforgalmi területsáv: Az ingatlannyilvántartásban közterületként nyilvántartott
földrészlet, amely két szomszédos ingatlan
között helyezkedik el.
e) köztisztasággal összefügg tevékenység: az
egyes ingatlanok - ezen belül a lakóépületek
és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés,
szállás stb. céljára) szolgáló más épületek,
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a
közterületek tisztántartása.
f) köztisztasági közszolgáltatás (a továbbiakban:
szolgáltatás) a települési hulladék rendszeres
gy jtésére, elszállítására, esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt
szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gy jt edényben, a közterületeken vagy az
ingatlanon összegy jtött és a szolgáltató
rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására irányul.
g) települési szilárd hulladékkal összefügg
tevékenység: a települési szilárd hulladék
kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása.
h) települési folyékony hulladékkal összefügg
tevékenység: a települési folyékony hulladék
kezelése
i) kezelés: a települési szilárd és folyékony
hulladék összegy jtése, átmeneti tárolása és a
kijelölt lerakóhelyre való elszállítása,
j) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése,
illet leg pormentesítése.
k) ártalmatlanítás: települési szilárd és folyékony
hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illet leg
létesítményekben történ - újrahasznosítás
nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása.
l) hasznosítás: települési szilárd hulladékból
hasznosítható másod nyersanyagok (fém,
üveg, papír, rongy, m anyag, stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával,
komposztálásával, illet leg elégetésével vagy
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más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek
együttes alkalmazásával) új termékek, tüzel anyag h - és villamos energia stb. el állítása.
m) települési szilárd hulladék: a háztartásokból
származó szilárd hulladék (szemét) illet leg a
háztartási hulladékhoz hasonló jelleg és
összetétel , azzal együtt kezelhet más
hulladék.
n) háztartási hulladék (szemét): lakásokban,
valamint a lakás, üdülés, pihenés, céljára
használt egyéb helyiségekben, valamint a
lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak (beleértve a központi
tésb l keletkezett salakot is) a rongy, a
söpredék, hamu, korom, edény, eszköz,
ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a
anyag konzervdobozt, üveget, kisebb
méret bútordarabot) továbbá kisebb mennyiség falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék,
falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából
keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezett
mennyiség nem haladja meg a 25 l/nap menynyiséget.
o) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az
emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék
(nagyobb méret berendezési tárgy, lom,
bútor, ágybetét, háztartási berendezés és
készülék stb.) valamint az azokhoz tartozó
területeken, illet leg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét.)
p) ártalmatlanító telep: a települési szilárd és
folyékony hulladék leürítésére szolgáló
terület, ide értve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszolgálására épített
létesítmények területét is.
q) települési folyékony hulladék: az ingatlanon
keletkez és ott gy jtött, tárolt szennyvíz és
szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba
vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási
tevékenységb l származó technológiai eredet
szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
r) zöld terület: nagyobb részt növényzettel
borított közhasználatú terület, beleértve a kerti
burkolatokat és az építmények területét is.
s) kijelölt szeméttelep: Nógrádmarcal község
külterületén a 095/8. hrsz-on lév m szaki
létesítmény. kezel : Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2675. Nógrádmarcal, Rákóczi út 2. tel.: 35/704-0000.,
fax: 35/704-001. e-mail: tarnics@dx.hu.
t) parkosított terület: füvesített, növényzettel
borított közterület, amely magában foglalja a
kerti utakat és szegéllyel elválasztott úttest és
járda közötti szigetet is.
u) lakás és helyiségei: lakótelken a lakóépületben és a lakóépület melléképületében huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek.
v) nem lakott épület és tartós szünetelés: olyan
lakóépület és annak helyiségei, melyet bizonyíthatóan legalább három hónap óta nem
laknak, illet leg a használatot szüneteltetik.
w) nagyméret berendezési tárgy: háztartási
hulladéknak nem min sül , a lakás használata
folytán feleslegessé, nagyobbrészt használhatatlanná vált tárgy, melynek hosszmérete a 3
métert, területi mértéke a 9 négyzetmétert és
térmértéke a 2 légköbmétert nem haladja meg.
x) tartály: a hulladék átmeneti tárolására szolgáló
edényzet, m anyagzsák, amelynek rtartalma
nem haladja meg a 140 litert.
y) a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelez
igénybevétele: az él világ és az emberi
egészség védelmében bevezetett olyan alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi
érdekb l egyetlen ingatlan tulajdonosnak,
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vagy települési hulladéktermel nek sem
adható indokolatlan felmentés.
z) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez
szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/
amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az ingatlannak.
II. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. §
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a
megállapítása, amelyek biztosíthatják a község
köztisztaságával összefügg feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás
ellátásának és igénybevételének rendjét.
3. §
(1) Diósjen Község Önkormányzata kötelez en
ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkez települési szilárd
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás)
szervez és tart fenn.
(2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyetelep Nógrádmarcal község külterületén a
095/8. hrsz-on lév m szaki létesítmény.
(3) A szelektív hulladékgy jtés bevezetésének
el segítésére – a fokozatosság elvének figyelembevételével – az önkormányzat hulladékudvart létesíthet és tarthat fenn.
(4) Az önkormányzat képvisel -testülete a
hulladék begy jtésére és ártalmatlanítására
szerz dést köt az ingatlan tulajdonosával,
vagy használójával, melynek egyes tartalmi
elemeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. §
(1) A hulladékgazdálkodás nyilvántartását,
díjbeszedést, szerz dés-kötést, végrehajtást, a
személyes adatok kezelését a Képvisel testület az adatvédelmi szabályzat szerint
végzi.
(2) A kezelend adatok köre:
a) a közszolgáltatást igénybe vev ingatlantulajdonos, használó neve,
b) lakcíme,
c) születési helye, ideje,
d) anyja leánykori családi és utóneve,
e) adószáma.
5. §
(1) A közszolgáltatással ellátott terület Diósjen
község közigazgatási területe .
(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási
határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosra, kezel re, használóra, vagy bérl jére
(továbbiakban: tulajdonos) kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy
jogi személy, illetve nem jogi személyiség
gazdasági társaság.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes
hulladékokra, az azokkal összefügg tevékenységre.
6. §
(1) A település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa az ingatlanán
keletkez települési hulladék gy jtésér l és
annak a begy jtésre feljogosított és engedélylyel rendelkez hulladékkezel nek történ
átadásáról az e rendeletben meghatározott
módon köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség els dlegesen az ingatlant bármilyen
jogcímen használót, vagy jogcím nélküli
használót terheli.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt közszolgáltatást
a helyi közszolgáltatással ellátott területen
lév ingatlan tulajdonosa – a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon –
köteles igénybe venni, ha jogszabály, vagy
hatósági határozat eltér en nem rendelkezik.

(3) A szervezett közszolgáltatásért a tulajdonos
(ok) köteles(ek) a jelen rendelet szerinti díjat
az Önkormányzatnak megfizetni.
(4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (3)
bekezdés szerinti kötelezettség a beépítetlen
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik,
nem végez semmilyen tevékenységet és
hulladék sem keletkezik.
7. §
(1) A köztisztaság meg rzésében mindenki
köteles hathatósan közrem ködni és a települési környezet (különösen közterületek)
szennyez dését, fert zését eredményez
tevékenységt l, illet leg magatartástól tartózkodni.
(2) Az e rendelettel összefügg tevékenység és a
rendelet végrehajtásának ellen rzése a község
jegyz jének feladata.
III. fejezet
AZ INGATLANOK ÉS A KÖZTERÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSA
8. §
(1) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) Az ingatlan el tti járdaszakasz, járda
hiányában egy méter széles területsáv,
illet leg, ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjed teljes terület – kivéve a
rendszeres parkfenntartásba bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról,
szemét- és gyommentesítésér l, (különös
tekintettel a pollen allergiát okozó növényekr l) hó eltakarításról és
síkosságmentesítésr l, a gy jt edényzet
környezetének tisztántartásáról.
b) Járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
tárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyásának biztosításáról.
c) A belterületi útszakasznak az út tengelyéig
történ tisztántartásáról, kaszálásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok elszállításáról (1995. évi LIII. tv. 47. § (1) bek. b/
pont – csapadékvíz-elvezetés).
d) A község területén lév telekingatlanok
tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat megm velni, illetve rendben tartani,
gyomtól, gaztól, szemétt l, vadonél
bokortól megtisztítani.
e) Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehet ség
van rá, köteles gondoskodni az ingatlana
el tti közterület füvesítésér l, parkosításáról, f nyírásról, a növényzet rendben
tartásáról.
f) A járdán felburjánzó gaz kiirtásáról,
valamint a telekingatlanról a járdára és az
úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelel
nyesésér l, a nyesedék összegy jtésér l.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok
között 50-50%-os arányban oszlik meg.
(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, székházak, intézmények és
szolgáltató egységek el tti járdaszakaszt
illet leg, ha a járda mellett zöld sáv is van, az
úttestig terjed teljes terület – a tulajdonos
köteles tisztán tartani, valamint az árkot
rendben tartani.
(4) Az ingatlan el tti járdát az ingatlantulajdonos
naponta mind a téli, mind a nyári id szakban
legkés bb reggel hét óráig köteles letakarítani
és az így összegy jtött szemetet a háztartási
hulladékkal együtt elszállíttatni.
(5) A közterület rendeltetést l eltér célra
(árusítás, építési szerelési munka stb. céljára)
történ használata esetén a használattal
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érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.
(6) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község
hirdet tábláin lehet elhelyezni.
(7) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a
feladata, aki azt a hirdet táblákon elhelyezte,
illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, költségére
az Önkormányzat végezteti el a plakátok
eltávolítását.
9. §
(1)Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok
feltakarításából keletkezett szemetet, a háztartási hulladékot a háztartási hulladékgy jt
tartályban kötelesek elhelyezni.
(2)Amennyiben az ingatlantulajdonos választása
szerinti, 50 l/hét, 80 l/hét illet leg 140 l/hét
mennyiség hulladéknál több hulladék keletkezik, annak a községi hulladék-lerakóhelyre
(Nógrádmarcal) történ elszállításáról, a
tulajdonos köteles gondoskodni, vagy az
Önkormányzattal e szolgáltatásra külön
szerz dést kötni (erre rendszeresített zsákot
el re megvásárolni).
10. §
(1) Mindennem anyag szállításánál ügyelni kell
arra, hogy a közterület ne szennyez djék be.
Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszenynyez dik, a szállító köteles azt fel-, vagy
lerakás elvégzése után, illet leg a szállítás
során megtisztítani.
(2) Tilos a gépjárm vek mosása közterületen
(3) Ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat
csak rendeltetésszer en, ivóvízvételére szabad
használni.
(4) A közterületen szemetelni, építési törmeléket,
veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát,
fert
vagy robbanásveszélyes anyagot,
zveszélyes hulladékot, vagy egyéb bármilyen jelleg környezetszennyez anyagot
elhelyezni tilos, ami nem rendeltetésszer
tartozéka egy közterületnek.
(5) Építési területen és az építkezés közvetlen
környékén (az építkezés el tti területen) az
építést végz kivitelez nek kell biztosítani a
tisztaságot.
(6) Beruházások esetén a birtokbavételt l a
kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követ en a kivitelezés
befejezéséig a kivitelez nek kell gondoskodni
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(7) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a
munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell
tárolni, hogy por és egyéb szennyez dés ne
keletkezzen.
(8) Amennyiben a munkálatok végzése során
építési törmelék, illetve hulladék anyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkés bb a
munka befejezését l számított 48 órán belül a
kivitelezést végz szervnek vagy személynek
el kell szállítani, és a közterületet helyre kell
állítani, illet leg meg kell tisztítani.
(9) Közterületen építési, bontási anyagot közterület-használati engedélyben meghatározott
területen, az engedélyben megjelölt módon és
id tartamig szabad tárolni. Magánterületen
történ tároláshoz engedély nem szükséges,
de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely
közegészségügyi szempontból veszélytelen.
Közterület használati engedélyt a polgármesteri hivatalban kell megkérni.
(10) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési
törmeléket, illetve szemetet kihelyezni!
(11) Közterületen vállalkozói tevékenység
ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges
gépek, berendezések és ezek tartozékai,
továbbá járm vek, munkagépek tárolása tilos!
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11. §
(1) Közterületen megrendezett vásárok sport-, és
egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervez je köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelel számú illemhely
biztosításáról, üzemeltetésér l, valamint a
rendezvény alatt és azt követ en a terület
tisztántartásáról.
(2) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi
és állati ürülékkel) beszennyezni tilos.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan
el tt hótól, jégt l és ónos es l síkossá váló
járdaszakaszt (szükség esetén többször is)
síkosságtól mentesíteni.
(4) Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkeresztez désben,
b) útburkolati jeleken,
c) tömegközlekedésre szolgáló járm megállóhelyénél oly módon, hogy a fel és leszállást akadályozza,
d) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.:
vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény lámpaoszlop, hirdet oszlop stb.)
köré,
e) kapubejárat elé, annak szélességében,
f) a fák törzsét l 2 m-es körzeten belül.
(5) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímél anyagokon kívül (homok, salak, stb.)
fagyáspont csökkent szer használata csak
úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri
kijuttatás maximális mértéke 40 g/nm-nél
több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró
módon történhet.
(6) Klorid tartalmú vegyszerek használata
zöldterületeken és annak közvetlen környékén
tilos.
12. §
(1) A közterület felszerelési és berendezési
tárgyainak beszennyezése, illet leg megrongálása tilos.
(2) Közterületen lév növények (fák, díszcserjék,
stb.) rongálása, csonkítása, ágak, virágok
leszakítása tilos.
(3) Tilos a parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni, továbbá e területeken
olyan tevékenységet végezni, mely e területek
károsodását, vagy szennyez dését idézi el .
(4) Fákon, illetve közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken - a rendeltetésszer en hirdetésre szolgáló berendezések
kivételével - hirdetni, falragaszt, vagy reklámot elhelyezni tilos, falragaszoknak a ki nem
jelölt helyen való felragasztásáért, e tevékenységet végz és e tevékenységet megrendel ,
felel sségük megállapítása esetén - egyetemlegesen felelnek.
(5) Tilos a közterületen elhelyezett gy jt
edényzetb l szemetet kiönteni, kivenni, a
közterületet bármilyen módon szennyezni.
IV. fejezet
TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY
HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
13. §
(1) Települési szilárd hulladékot, ezen belül
települési háztartási hulladékot és egyéb
szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt
és legálisan m ködtetett szeméttelepen a
vonatkozó üzemeltetési szabályok és el írások szigorú betartásával szabad elhelyezni. A
község közigazgatási területén bármilyen
szemét lerakása tilos!
(2) Az Önkormányzat illetékességi területén a
háztartási hulladék szakhatósági el írásoknak
megfelel elszállítása kötelez .
(3) Az önkormányzat a hulladék begy jtésér l
heti egy alkalommal köteles gondoskodni és a
tulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni.
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(4) Amennyiben a szállítás id pontja munkaszüneti napra esik, az elszállítást az azt megel ,
vagy a követ els munkanapon kell teljesíteni.
(5) Az Önkormányzat évente két alkalommal –
áprilisban és októberben – lomtalanítást tart.
(6) Azon ingatlantulajdonosok, akik közterületen
közterület-használati hozzájárulás, illetve
engedély alapján árusító, közszolgáltató vagy
egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a kötelez helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd
hulladék keletkezésével jár, kötelesek azt az
önkormányzatnak bejelenteni, és a – közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély
alapján – a közterületen végzend tevékenység kezdetének és végének id pontjára,
valamint a várható hulladék fajtájára, annak
összetételére és mennyiségére figyelemmel
szerz dést kötni.
(7) Bármilyen eredet szennyvizet – ahol a
szennyvízcsatorna nem m ködik – vízzáró
vakolattal ellátott gy jt aknában kell összegy jteni és szippantással eltávolítani a kijelölt
szeméttelepre. Ahol szennyvízcsatorna m ködik, ott az ingatlan tulajdonosa köteles arra
rákötni, a szolgáltatást igénybe venni.
14. §
1) A szervezett köztisztasági közszolgáltatás
igénybevételével a szolgáltatást igénybevev
és az Önkormányzat között – a Ptk. közüzemi
szerz désekre vonatkozó szabályok szerint –
szerz déses jogviszony jön létre. (Ptk. 387.,
388, §.)
2) Nem jön létre, illetve szünetel a szerz dés, ha:
a) az ingatlan lakatlan,
b) a tulajdonos id leges távollétét el zetesen
a szolgáltatónak egy hónappal korábban
bejelenti és a bejelentés a tényeknek
megfelel .
(3) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az 1. sz. melléklet szerinti gyakorisággal
végzi.
(4) A gy jt edények a szállítást megel nap
20 órától, a szállítás napján legkés bb 6 óráig
helyezhet ek ki, és a szállítás napján 20 óráig
tarthatók közterületen.
(5) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi
szabványos tárolók használhatók:
a) 50 literes szabványos tároló
b) 80 literes szabványos tároló
c) 140 literes szabványos tároló
d) rendszeresített gy jt zsák
(6) A tároló edények folyamatos tisztántartása az
ingatlan tulajdonosának a feladata.
(7) A használatra bocsátott gy jt edények
karbantartását, felújítását és szükség szerinti
kicserélését a begy jt végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes,
ha a cserét a gy jt edény rendeltetésszer
használata során bekövetkezett elhasználódás
teszi szükségessé.
(8) A tároló edénybe tilos mérgez , veszélyes,
robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a
kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét,
testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy
begy jtése során a gépkocsi m szaki berendezésében rongálódást idézhet el , ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az
ártalmatlanító telep m szaki berendezéseit.
(9) Ha a begy jtést végz dolgozók azt észlelik,
hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem min sül települési
hulladéknak, úgy ezt nem szállítják el.
(10) Ha a gy jt edény olyan nedves hulladékot
tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lév
hulladékot úgy összepréselték, hogy az
elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a
terhelhet ségét, – emiatt a tárolót az el írt

módon kiüríteni nem lehet – a tulajdonos
köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki
nem üríthet tárolót szabályszer en kiüríteni,
használhatóvá tenni.
(11) A háztartási szilárd hulladék elszállításához
szükséges edényzet rtartalmának megállapításánál – szerz déskötéskor vagy szerz dés
módosításakor – a képz hulladék mértékét
legalább 25 liter/f /hét mennyiséggel kell
figyelembe venni.
(12) A szolgáltató feladatai és kötelességei a
köztisztasági közszolgáltatás végrehajtásakor:
A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot
köteles rendszeresen – az 1. számú mellékletben meghatározott gyakorisággal – elszállítani
a kijelölt hulladéklerakó telepre, annak ártalmatlanításáról a környezetvédelmi szabályok
megtartásával köteles gondoskodni.
(13) Háztartási hulladék elszállítását végz
járm személyzete csak a tartályban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
(14) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy
a tartályban a (9) (10) bekezdésben megjelölt
anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést
jogosultak megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok feltüntetésével
értesítik.
15. §
(1) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót
megillet díjat a képvisel -testület állapítja
meg, melyet évente felülvizsgál.
(2) A szolgáltatási díjakat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
(3) A közszolgáltatás megkezdésér l, ellátásának
rendjér l és módjáról a közszolgáltató és az
ingatlan tulajdonos ezzel összefügg jogairól
és kötelezettségeir l, valamint a közszolgáltatatásra vonatkozó szerz dés egyes tartalmi
elemeir l – e rendelet szerint – az ingatlan
tulajdonosokat az önkormányzat írásban
köteles értesíteni.
(4) Az ingatlan tulajdonosának az önkormányzat
felé a kiküldött írásbeli értesítés – (3) bekezdés – tartalmának megfelel en, nyilatkoznia
kell annak kézhezvételét követ 15 napon
belül.
(5) A nyilatkozat elmaradása esetén az önkormányzat 8 napos határid vel köteles felhívni a
tulajdonost ismételt nyilatkozattételre. Ha a
nyilatkozat továbbra is elmarad 15 napon
belül a szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást kezdeményez.
(6) A közszolgáltatásra vonatkozó szerz dés az
értesítésben – (3) bekezdés szerint – foglalt
tartalommal a nyilatkozatot követ en, a
közszolgáltatás igénybevételével jön létre.
(7) A közszolgáltatási szerz dés akkor is létrejön, ha a közszolgáltató igazolja, hogy az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatást felajánlotta és a rendelkezésre állást is igazolta.
(8) A tulajdonos személyében bekövetkezett
változást a régi tulajdonos köteles 15 napon
belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulajdonost terheli.
16. §
(1)Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról (csak
az erre a célra kijelölt és legálisan m ködtetett
szeméttelepen a vonatkozó üzemeltetési
szabályok és el írások szigorú betartásával)
azon ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia, ahol a hulladék keletkezett.
(2)A háztartásokban összegy nagyobb méret
– a rendszeres hulladékgy jtés kapcsán
szabványos gy jt edényzetbe nem elhelyezhet , így el nem szállítható – tárgyak, eszközök (bútorok, háztartási gépek stb.) az un.
egyéb szilárd hulladékok az évi két alkalommal megrendezésre kerül lomtalanítás során
kerülnek elszállításra, amennyiben azt saját

2011. január hó
ingatlanán belül a két lomtalanítás közötti
id szakban nem tudja, nem akarja tárolni - az
elszállíttatásról az ingatlan tulajdonos saját
költségére köteles gondoskodni.
(3) A jegyz által elrendelt lomtalanítási akciót
az Önkormányzat el zetesen meghirdetett
id szakban és módon szervezi meg és bonyolítja le. A lomtalanítás költsége az Önkormányzatot terheli.
(4) Az esetlegesen keletkez építési hulladékok,
föld, nagymennyiség salak és egyéb nagymennyiség hulladék tárolásáról, elszállításáról, elhelyezésér l az ingatlan tulajdonos saját
költségén köteles gondoskodni.
17. §
A díj fizetésének feltételei és szabályai
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az önkormányzat részére
közvetlenül köteles közszolgáltatási díjat
fizetni, amely magában foglalja a hulladékszállítás, hulladékkezelés és a hulladékártalmatlanítás díját.
(2) A közszolgáltatási díj esedékes összege: az
egységnyi díjtételként megállapított egyszeri
ürítési díjak és az ürítések gyakoriságának
szorzata.
(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás
díját havonta utólag köteles megfizetni az
önkormányzatnak.
(4) A díjfizetési kötelezettség teljesíthet készpénzben, csekken, banki átutalással az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató megállapodása alapján.
(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla
adataival, illetve összegszer ségével kapcsolatban a tulajdonos kifogást emelhet, melynek
a számla kiegyenlítésével kapcsolatban
halasztó hatálya nincs.
(6) Az írásban tett kifogásra, 30 napon belül
írásban kell válaszolni. Ha a szolgáltató a
túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott
összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.
(7) tulajdonost terhel hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható
köztartozás.
V. Fejezet
A KÖZTISZTASÁGI RENDELET BETARTÁSÁNAK ELLEN RZÉSE ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
18. §
(1) Jelen önkormányzati rendelet betartását és a
szolgáltató vállalásainak megvalósulását a
jegyz ellen rzi és betartásáról, betartatásáról
gondoskodik, az ellen rzésre jogosult a
Rend rség is.
(2) Amennyiben magasabb szint jogszabály
eltér en nem rendelkezik szabálysértést követ
el, és a mindenkor hatályos Szabálysértési
Kódex szerinti pénzbírsággal sújtható, aki:
a) az ingatlana el tti járda, (járda hiányában
egy méter széles területsáv, illet leg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjed teljes terület), gondozásáról,
tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésér l (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekr l), hó eltakarításról és
síkosság mentesítésr l nem gondoskodik.;
b) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
tárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyásának biztosításáról nem
gondoskodik;
c) belterületi útszakasznak az út tengelyéig
történ tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok elszállítását elmulasztja;
d) telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésér l nem gondoskodik;
e) a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az
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úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelel
nyesésér l és annak elszállításáról nem
gondoskodik ;
f) az üzletek és egyéb elárusító helyek
vendéglátó egységek, székházak, intézmények és szolgáltató egységek el tti járdaszakaszt illet leg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjed teljes terület
tisztántartásáról, a csapadékvíz elvezet
árok tisztántartásáról nem gondoskodik;
g) az ingatlan el tti járdát naponta mind a
téli, mind a nyári id szakban nem takarította le;
h) hórakást tilos helyen elhelyez;
i) közterületen tartott rendezvény ideje alatt
és azt követ en a terület tisztántartásáról
nem gondoskodik;
j) a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, háztartási hulladékot nem
a rendszeresített gy jt edénybe helyezi el,
k) a szerz dés szerint választott mennyiség
szemétnél nagyobb mennyiség szemét
keletkezése esetén, annak elszállításáról
nem gondoskodik;
l) bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterületet
beszennyezi és azonnali megtisztításáról
nem gondoskodik;
m) közterületen gépjárm vet mos, ivóvizet
szolgáltató kutakat, közkifolyókat nem
rendeltetésszer en használ;
n) úttestet, járdát és egyéb közterületet
bármiféle szeméttel beszennyez;
o) az eb sétáltatásakor az eb által okozott
szennyezés eltakarításáról haladéktalanul
nem gondoskodik;
p) közterületen szemetel, építési törmeléket
vagy egyéb bármilyen jelleg környezetszennyez anyagot helyez el;
q) a közterületen e rendeletben tiltott tevékenységek rendelkezéseit megszegi vagy
kijátssza;
r) települési szilárd és folyékony hulladékot,
ezen belül települési háztartási hulladékot
és egyéb szilárd hulladékot nem az erre a
célra kijelölt és legálisan m ködtetett
hulladéklerakó telepen helyez el, illetve
nem köt rá a szennyvízcsatorna rendszerre;
s) különleges (veszélyes) hulladékot, állati
tetemet, trágyát, jeget, havat, sarat, fert
vagy robbanásveszélyes anyagot, t zveszélyes hulladékot a szabványos gy jt edénybe elhelyez;
t) a köztisztasági közszolgáltatás igénybevételekor feladatainak és kötelességeinek
nem tesz eleget;
u) a hulladékkezelési közszolgáltatás alá
tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi
igénybe;
v) a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése érdekében az e rendeletben el írt
bejelentési kötelezettségének nem, vagy
valótlan adatot közölve tesz eleget;
w) a hulladékkezelési közszolgáltatás körébe
tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul
végez, vagy hulladékot hulladékkísér
jegy nélkül, vagy szabálytalanul szállít;
x) települési hulladékot felhalmoz, illetve a
közterületre vagy más ingatlanára az e
rendeletben megállapított feltételekt l
eltér en kihelyez.

a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja
foglaltak betartásáról, betartatásáról a jegyz
gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésekor a 4/2009. (II.
25.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
Tóth János
Repiczki Zsuzsanna
polgármester
jegyz

5. oldal

Célja: a települési önkormányzatok közfeladat ellátásának támogatása
Kit foglalkoztathat az önkormányzat?
Kizárólag bérpótló juttatásra jogosult, a kirendeltség által kiközvetített
személyt
A foglalkoztatás jellemz i:
Napi 4 órás munkaid /Munkaid keretben is meghatározható/
Legalább 2, legfeljebb 4 hónap id tartam, határozott idej munkavi1. számú melléklet
szony keretében
a 1/2011. (II. 03.) számú
A munkavállalók munkabért kapnak, melynek mértéke a minimálönkormányzati rendelethez
bér, illetve a garantált bérminimum fele
Milyen
támogatást kaphat az önkormányzat?
(1) A 6. § (1) bekezdése szerinti szolgáltató:
A munkabér és járulékai 95%-át
Gáspár János 2639. Bernecebaráti, Jókai út 4.,
Vállalkozás címe: 2639. Bernecebaráti,
A foglalkoztatáshoz az önkormányzatnak 5%-os önrészt kell biztosíSzéchényi út 66., Telefon: 06 30 975 66 82,
tani
06 27 325 752, mint közszolgáltató
Az önkormányzat egy naptári évben maximum három pályázatot
(2) A szolgáltatás gyakorisága, id pontja: heti
nyújthat be. Az utolsó pályázat beérkezésének határideje szeptember
egyszeri alkalommal hétf i napokon
30.
(3) A köztisztasági közszolgáltatás érvényes – 2. Önkormányzat által szervezett hosszabb id tartamú közfoglalkoz25% ÁFA-val növelt – díjtételei a 2011.
tatás támogatása
március 1-jét l kezd díjfizetési id szakra:
Célja: a települési önkormányzatok közfeladat ellátásának támogatása
a) 50 literes szabványos tároló 750 Ft/hó,
Kit foglalkoztathat az önkormányzat?
9.000 Ft/év
Els sorban bérpótló juttatásra jogosult, a kirendeltség által kiközvetíb) 80 literes szabványos tároló 1.200 Ft/hó,
tett személyt foglalkoztathat az önkormányzat
14.400 Ft/év
A foglalkoztatás jellemz i:
c) 140 literes szabványos tároló 2.100 Ft/hó,
25.200 Ft/év
Napi 6-8 órás munkaid
d) rendszeresített gy jt zsák 450 Ft/zsák.
Legalább 2, legfeljebb 12 hónap id tartam
(4) Kedvezmények: aki az éves díjfizetési
A munkavállalók minimálbér, illetve a garantált bérminimum összekötelezettségét egy összegben március 15.
gét kapják
napjáig megfizeti 10% kedvezményben
Milyen támogatást kaphat az önkormányzat?
részesül. (2011. évben április 15. napjáig)
A települések hátrányos helyzetével összhangban a munkabér és
2. számú melléklet
járulékai 70-100%-át
a szolgáltatási szerz dés egyes tartalmi
Dologi kiadások: a foglalkoztatással összefügg egyéb költségek a
elemei a 1/2011. (II. 03.) számú
támogatás legfeljebb 20%-nak mértékéig
önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat egy naptári évben több pályázatot is benyújthat.
2011. évben várhatóan a közfoglalkoztatásba bevonható munkavállaA közszolgáltatónak a szolgáltatási szerz désben
lók száma mintegy 152 f . Az új szabályozást az érintett közfoglalkoztameg kell jelölnie:
a) A közszolgáltatás igénybevételének kezd tásba bevonható munkavállalókkal is ismertetni szükséges, melyet kövenapját,
en a képvisel -testület a következ testületi ülésen dönt a közfoglalb) a teljesítés helyét,
koztatási terv elfogadásáról.
c) az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott
Álláskeresési ellátásba belép és ellátásukat kimerít kilép álláskeregy jt edényt úrtartalom és darabszám szerint,
k összlétszáma iskolai végzettség, nem és korcsoport szerint
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét
Belép k létszáma (f )
Ellátásukat kimerít kilép k száma (f )
napok szerint,
e) az ingatlantulajdonos által meghatározott, az
Alap- Közép- Fels fo- Nem Össze- Alap- Közép- Fels fo- Nem Összeingatlanon el reláthatólag keletkez hulladék
fokú fokú kú ismert sen fokú fokú
kú ismert sen
mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az
25
év
és
ingatlantulajdonos igénybe veszi,
3
5
1
1
f) a gy jt edények használatának jogcímét és alatta Férfi 2
4
4
1
9
3
2
5
módját,
26-50
év
Férfi
14
27
3
44
16
21
1
38
g) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának
10
31
4
45
9
22
1
32
feltételeit,
13
17
6
11
17
h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az 50 év Férfi 4
ingatlantulajdonos igényei szerinti esetleges felett
többletszolgáltatást és annak díját,
13
7
20
10
6
16
i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, Összesen
47
85
8
140 45
62
2
109
j) a szerz dés módosításának, felmondásának
4./ 2011. évi Víz-és csatorna- biztosított jogkörében eljárva a következ
feltételeit,
rendeletet alkotja:
szolgáltatási díj megállapítása.
k) az irányadó jogszabályok meghatározását.
1. §
Diósjen község Önkormányzata
3./ Közfoglalkoztatási terv a település víziközm veinek üze- Diósjen község közigazgatási területén a
elfogadása
meltetési jogát 2011. március 1. - DMRV Zrt. által végzett viziközm szolgáltatás
Tóth János polgármester ismer2015. december 31-ig a DMRV Zrt 2011. évi legmagasabb hatósági ára:
3
tette a képvisel -testület tagjaival a
-nek adja át, ezáltal hosszú évek Ivóvíz szolgáltatás: 370 Ft/m + ÁFA változó díj
vonatkozó rendelkezéseket.
A
és
a
bekötési
mér
mérete
szerinti
meghatározott
óta el ször a víz- és csatornaszolközfoglalkoztatási terv célja, hogy
gáltatási díjak nem emelkednek, alapdíj:
a munkára képes, tartósan munkahanem csökkennek.
Méret
Ft/hó/bek. + ÁFA
nélküli személyek a korábbiaknál
2011. évi vízszolgáltatási díj
13-20
300
fokozottabb mértékben vegyenek
megállapítása
25-30
460
részt valamely közfoglalkoztatási
40
760
Diósjen község Önkormányzat
formában, annak érdekében, hogy
VI. Fejezet
50-65
1225
Képvisel – testülete 2/2011. (II. 03.) számú
rendszeres
munkajövedelemhez
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
rendelete az ivóvíz-szolgáltatás díjáról
80
1560
jussanak. A támogatás új típusai:
19. §
100
2120
1. Önkormányzat által szervezett
(1) E rendelet 2011. március 1. napján lép
Diósjen község Önkormányzat képvisel testürövid id tartamú közfoglalkoz150
2785
hatályba, kihirdetésér l, illetve a rendeletben
lete az árak megállapításáról szóló módosított
tatás támogatása
3350
1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében 200

6. oldal
A lakossági fogyasztók részére a szolgáltatás
változó díja az országosan megállapított támogatási határérték figyelembe vételével alakul.
3. §
Az 1. §-ban megállapított hatósági ár 2011..
március 1. napjától érvényes.
4. §
Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. Egyidej leg az ivóvíz szolgáltatásáról szóló
19/2009. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
kmf.
Tóth János
Repiczki Zsuzsanna
polgármester sk.
jegyz sk.
2011. évi csatornaszolgáltatási
díj megállapítása
Diósjen község Önkormányzat Képvisel –
testülete
3/2011. (II. 03.) számú rendelete
a csatornaszolgáltatás díjáról
Diósjen község Önkormányzat képvisel
testülete az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következ
rendeletet alkotja:
1. §
Diósjen község közigazgatási területén a
DMRV Zrt. által végzett víziközm szolgáltatás
2011. évi legmagasabb hatósági díja:
Csatorna szolgáltatás változó díj: 310 Ft/m3 +
ÁFA
2. §
Az 1. §-ban megállapított díjat a szolgáltatónak a
lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben
kell csökkenteni, amilyen mérték központi
támogatást kap a lakossági díj mérséklése céljából.
3. §
Az 1. §.-ban megállapított hatósági ár 2011.
március 01. napjától érvényes.
4. §
Ez a rendelet 2011. március 01. napján lép
hatályba.
Egyidej leg a 20. /2009.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
kmf.
Tóth János
Repiczki Zsuzsanna
polgármester sk.
jegyz sk.
5./ Egyebek
Családsegítési szolgálat szakmai programja: Diósjen község Önkormányzata a NyugatNógrád Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Társulási Tanácsának 2010. november 8-án
megtartott ülésén a 3. napirendi
pontjában megemlített lakcímváltozás miatti módosításokat és
a Családsegít Szolgálat szakmai
programját a testület elé beterjesztett formában és tartalommal
jóváhagyta.
Fogorvosi szolgálat szerz désének felülvizsgálata: Diósjen
község Önkormányzata a Dr.
Aweiti Mahmoud fogszakorvossal kötött vállalkozási szerz dés
módosítása érdekében hivatalosan megkeresi Nógrád és Berkenye községek Önkormányzatát,
hogy a fogszakorvosi ellátás
ködtetéséhez havi rendszeres
támogatást biztosítsanak.
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borzsony.hu portál hirdetési
lehet ség: Diósjen község Önkormányzata a borzsony.hu turisztikai portál üzemeltet jével
szolgáltatási szerz dést nem
kíván kötni.
Aranydió Óvoda felújítás pályázat állásáról tájékoztató:
Diósjen község Önkormányzata
a Közbeszerzési Értesít ben
ajánlattételi felhívást jelentetett
meg Vállalkozási szerz dés a
Diósjen i Aranydió Óvoda teljes
kör felújítására, b vítésére emeletráépítéssel és akadálymentesítésére. Az ajánlatkér i dokumentáció a Polgármesteri Hivatalban
megvásárolható 2011. 03. 03
11:00 óráig. Ajánlattételi határid : 2011. 03. 03 11:00 óra.
Állami területek önkormányzati tulajdonba vétele: Diósjen
község Önkormányzata a már
egyszer megkezdett tulajdonba
vételi eljárást ismételten elindítja.
Adó végrehajtási eljárások:
Diósjen község Önkormányzata
utasítja a jegyz t, hogy 100.000
Ft-ot elér adótartozás esetén a
törvényekben szabályozott módon a behajtás iránt járjon el.
Ennek keretén belül eszközölje a
végrehajtást munkabérre, fizetési
számlára, ingó és ingatlan vagyontárgyakra, intézkedjen jelzálogjog bejegyzésére ingatlanra,
valamint az állami adóhatóság
megkeresésére végrehajtás ügyében. A végrehajtás költségei
minden esetben az adóst terhelik.
Diósjen -Kemence út: A képvisel testület nem támogatja, hogy
az Erdészet lezárja az utat.

1%

Gondoljon Diósjen re!
Kérjük, 2010. évi adóbevallása elkészítése
során is támogassa alapítványainkat, civil
szervezeteinket, egyházainkat!
Tehetséges Ifjúságért Alapítvány
adószáma: 19162850-1-12
Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület
adószáma: 18638332-1-12
Aranydió Óvoda Alapítványa
adószáma: 18644519-1-12
Diósjen i Polgár r Egyesület
adószáma: 18638370-1-12
Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület
adószáma: 18639010-1-12
Diósjen i Sportegyesület
adószáma: 19929352-1-12
Cserhát-L rincz Judo Klub
adószáma: 18633928-1-12
Diósjen i K szirt Hagyomány rz
Néptánc Egyesület
adószáma: 18644265-1-12
CivilDió - Fiatalok Diósjen ért Egyesület
adószáma: 18642366-1-12
Diósjen i Sporthorgász Egyesület
adószáma: 19926043-1-12
Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
Református Egyház
technikai száma: 0066

2011. január hó

Hírmondó a helyi CKÖ munkájáról
Az utóbbi id ben sokan a szememre vetették, hogy mindig csak negatív dolgokról írok, mindenben csak
a rosszat látom! Elhihetik, hogy
szívesen írnák örömteli dolgokról,
örömmel írnám, hogy igenis, van
jöv képe a cigányoknak, de sajnos
nem ez a helyzet! Én megértem a
kormány azon törekvését, hogy a
segélyek drasztikus csökkentésével
inspirálja az embereket a munkavállalásra, mert ez így valóban
járható út lenne, igen ám, de ehhez
munkalehet ség kellene az embereknek! Aztán még akkor is ott lóg
a leveg ben, hogy a b re színe
miatt nem alkalmazzák a cigányokat! Lehet, hogy ez a téma sokak
szerint már egy jól lerágott csont,
de én azt mondom, akár százszor
is, hogy igenis foglalkozni kell a
problémával! Az államnak ösztönöznie kellene valahogy a cégeket,
hogy alkalmazzák a romákat! A
munkalehet séggel az egyéb problémák is megoldódnának. Borsodban már élelmiszerboltokat törnek
fel az emberek, mert éheznek!
Fél , hogy hamarosan ez már nem
csak Borsod-megye problémája
lesz!

Más! Sok pályázati kiírás van,
sok lehet ség van, amit a kisebbség
tudna kamatoztatni, és ez papíron
nagyon szép! De sajnos aki, vagy
akik megalkották ezeket a kiírásokat, nem a földön járnak! Mindenhez öner t kérnek. A közfoglalkoztatáshoz volt egy pályázati kiírás,
amelyben a kisebbségi önkormányzat is pályázhatott volna, kb. úgy
tíz f vel. Igen ám, csak a munkaügyi központ nem támogatta 100%
-ban, és ahogy kiszámoltuk személyenként kb. 17.000 Ft-ot kellett
volna havonta fizetnünk a saját
pénzünkb l akkor, amikor az éves
juttatásunk 210.000 Ft! Még sok
ilyen példát mondhatnák! Egy
szóval komolytalan az egész!
Segíteni szeretnénk, de sajnos meg
van kötve a kezünk! Szeretnénk
el re lépni, szeretnénk változtatni,
de nagyon sokszor betonfalba ütközünk! Érthetetlen módon sokan
megtagadják t lünk a segítséget, de
azért nem adjuk fel! A lehet ségeinkhez képest megpróbálunk mindenkinek segíteni!
Farkas Attila
CKÖ elnök

Még itt a tél
A Diósjen i Önkéntes T zoltó
Egyesület mozgalmas 2010-es évet
tudhat maga mögött. Már februárban megkezd dött a munka, ami
június végéig 37 kivonulást eredményezett. Ezek nagyobb része
szaki mentésként végzett tevékenység (28), t zeset (8), téves
jelzés (1). M szaki mentés: pincékb l vízeltávolítás, fakid lések
(épületre, vezetékre, úttestre) okoztak kisebb-nagyobb károkat, vagy
veszélyeztették, akadályozták a
közúti közlekedést (olykor a gyalogos közlekedést is).
Viharos szélben led lt kémény
szakította be a tet héjazatot, amit a
további károk megel zése érdekében befedtünk, majd visszacserepeztünk. Az ingatlanok pincéib l
eltávolított víz mennyisége b ven
meghaladja a 100 köbmétert. A
szivattyúzások során szembesültünk azzal, hogy nincsenek vízelvezet árkok és átereszek, tehát
el bb ezeket a problémákat kellett
kiküszöbölni. Évek során a sikeres
pályázatokból adódóan korszer és
jó eszközökkel tudjuk végezni a
feladatainkat.
A tavaszi száraz id (és körülnézve a külterületeken) meghozta a
zeseteket is. Egyben biztosak
lehetünk: nem minden esetben az
„ISTENI” szikrától kapott lángra a
száraz f , bozót, rét, legel stb. A
vasúti töltéshez rendszeresen kellett vonulnunk. El fordult, hogy
egy id ben 2-3 helyen is égett a

terület. A nem m velt kaszálatlan
területek nagyon tudnak égni! Épületben t zesetünk nem volt, csak a
beépített t zjelz k jeleztek tévesen
valami okból.
Az árvízi védekezésben egyesületünk Hont községben önkéntesen
Varga Ferenc, Dukai Tamás és
Boros Dávid révén segített az ott
lakó embereknek. Az egyesület
biztosította az eszközöket. Büszkék
lehetnek magukra és mi is büszkék
vagyunk rájuk.
A júliust egy t zesettel (Kásahegy) és egy fakid léssel (beköt
út) letudtuk.
És bekövetkezett az a vihar,
amely rövid, gyors, de romboló
erej volt! Ez nagy részben a tónál
lév üdül t érintette. Számtalan fa
lt ki, vagy törött ketté. Akadályozta, vagy veszélyeztette a közlekedést. Kárt okozott ingatlanokban
és közm ben. Tet ket bontott meg
kisebb-nagyobb mértékben. Szerencsére személyi sérülés nem
történt az esemény során.
Az egyesület a t le elvárható
módon végezte feladatát. Az év
utolsó hónapjaiban ismét a vízeltávolítás adott feladatot az egységnek.
A Magyar T zoltó Szövetség
kiírt pályázatán 800 ezer forintot
nyertünk, ennek segítségével megvalósítottuk kit zött céljainkat. A
szertár megsüllyedt, összetöredezett padozatát kicseréltük. Eszközeink egy részének biztonságtech-
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nikai felülvizsgálatát elvégeztettük
(s rített leveg s légz készülékek),
az erd tüzes gépjárm re (M.L200)
a szivattyút megvásároltuk, aminek
beszerelése lesz a következ lépés.
Még itt a tél! A f tési szezonnak
még nincs vége. Tüzel berendezéseink még szinte teljes kapacitással
üzemelnek. Nagyon fontos, hogy a
készülékek, f eszközök jól, kifogástalanul m ködjenek, hogy ne
következzenek be a híradásokból
már oly sokszor hallott esetek,
tragédiák!
Saját biztonságunk érdekében
vegyük igénybe a Diósjen i önkormányzati honlapon olvasható kötelez kéménysepr -ipari közszolgáltatást! Községünkben 2011. 02.
17 - 2011. 03. 14 közötti id ben
végzik. A kémények ellen rzése,
jó karbantartása élet-, t z-, vagyonés környezetvédelem szempontjából nagyon fontos!
Szintén fontos:
1. Szakemberrel ellen riztetni a
kéményt és a tüzel berendezést!
2. Házilagosan kémény kiégetést
soha ne végezzünk!
Teend kéményt z esetén:
értesíteni a T zoltóságot (105,
112),
folytatás az 1. oldalról
büszkék voltunk polgármesterünkre, aki szívvel-lélekkel mellettünk volt, szinte lelkesedéssel
drukkolt sikeres szereplésünkért,
ezúton is köszönetünket fejezzük
ki Gréczi Tamásnak, aki a légi
feladatok gyakorlását tette lehevé számunkra – nélküle nem
lett volna ilyen sikeres a szereplésünk,
köszönjük az SZMK anyagi
támogatását a felkészüléshez,
köszönettel tartozunk Mini ABCnek, a Kukac büfének és a Marton Pékségnek, akik kérés nélkül
is elláttak bennünket enni- és
innivalóval,
köszönjük a váci uszodának,
hogy biztosították számunkra a
gyakorlás feltételeit – ennek
köszönhet en sikerült mindig
élve partot érnünk,

a tüzel berendezésen a leveg
utánpótlás csökkentése,
felügyelni a kéménytüzet a t zoltóság kiérkezéséig,
kéménytüzet vízzel oltani tilos!
(bels h mérséklet kb. 1000 C
fok, csak egy adat: 1 liter vízb l
1750 liter vízg z keletkezik!).
Éves közgy lésünket 2011. április 15-én tervezzük megtartani.
Várjuk mindazok jelentkezését
sorainkba, akik az egyesület alapszabályát elfogadva tagjai szeretnének lenni ennek a közösségnek.
A vezet ség megbízatása ebben
az évben lejár, így a közgy lésen a
tisztségek betöltésére választást
tartunk.
Köszönjük mindazoknak, akik az
elmúlt évben és években támogatták, segítették valamilyen formában az egyesületet, hogy fejl djünk
és jobb helyzetben tudjuk feladatainkat végezni!
Kívánok rossz eseményekt l
mentes évet, bízva abban, hogyha
szükség lesz ránk, segíteni tudunk
a bajban!
Kabai Lajos
tüo. pk.
köszönjük az önkormányzatnak,
hogy biztosította az 50 f s CSAPAT négyszeri utazását a versenyekre,
köszönjük a Dekoráció.net Kft.nek a transzparensünk elkészítését,
köszönjük Hustyava Zolinak és
Mártinak, hogy kameráikkal
minden fontos mozzanatot rögzítettek, és azonnal elérhet vé
tették a felvételeket,
végezetül köszönünk minden jó
szót és bíztatást, amelyeket településünk lakóitól kaptunk.
Azok, akik a földön, a leveg ben
és a vízben küzdöttek: Csurja Barbara, Alaksa Dávid, Pálinkás
Regina, Aissza Mátyás, Garai
Gerg , Kaliczka Bernadett, Jónás
Marietta, Hekli Péter, Berki Péter.
Józsa Csaba
testnevel

7. oldal

Ökumenikus imahét 2011
Január a templomba járóknak többet jelent, mint más embereknek.
Sok éve már ilyenkor kerül sor az
ökumenikus imahétre, mely során a
keresztyének minden nap együtt
vannak, más-más felekezet templomában. Célja ezeknek az alkalmaknak els sorban az, hogy a Krisztust követ k közeledjenek egymáshoz. Természetesen hiába ez a hét,
ha nem követi mindezt a hétköznapok gyakorlata.
A hét témájának szerkeszt i idén
az alkalmak alapigéjeként – hiszem, hogy Istent l vezetve – az
Apostolok cselekedeteir l szóló
könyv 3. részének 42. versét választották: „Ezek (vagyis az els
keresztyének) pedig kitartóan részt
vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” Azért
volt ez az Ige meghatározó, mert
bár sok ága van ma a keresztyénségnek, de az itt felsorolt négy
cselekedet mindenkinél megtalálható.
Mi ez a négy dolog? Az apostoli
tanítás, vagyis az Ige, a Biblia. A
közösség, a kenyér megtörése,
bárhogy is nevezzük, és végül, de
nem utolsó sorban az imádság. Ez
a négy ismérv ma is meghatározza
gyülekezeteinket, illetve akinél
ezek nem szerepelnek a gyakorlatban, azok nem tekinthet k Krisztust követ knek.
Diósjen n, akik együtt voltunk
január harmadik hetének estéin, e
négy, minket összeköt er forrásra
koncentráltunk, és ezekben próbáltunk meger södni.
Urunk kegyelméb l a következ
rend szerint lehettünk együtt az
elcsendesedésben:
Január 17-én, hétf n a református gyülekezeti teremben kezdtünk.
Itt Gy ry Csaba plébános távolléte
miatt, Orbán Mihály plébános
szolgált.
Kedden a katolikus templomban
jómagam végeztem az igehirdetés
szolgálatát.
Szerdán a nógrádi evangélikus

gyülekezeti teremben közös szolgálatra került sor.
Csütörtökt l kezdve a diósjen i
református templomban gy ltünk
össze esténként, ahol szívb l örvendezhettünk Bubrik Miklós, váci
görög katolikus parókus közvetlen
és szinte szolgálatának.
Pénteken Kollár Zsolt, evangélikus lelkész testvéremet betegsége
miatt helyettesít , Kalácska Béla
evangélikus esperes szolgálatára
került sor.
Végül szombaton, a hét zárásaként Meláth Attila, váci baptista
lelkipásztor hirdette a feltámadott
és ma is uralkodó Jézus Krisztus
evangéliumát. Ezt pedig kedves
szeretetvendégség követte.
A hétre visszatekintve, egy hónap távlatából fogalmazva e sorokat, mi maradhat meg kedves emlékként az ökumenéb l és az imahétb l itt Diósjen n? El ször is az
a sok igei üzenet, melyet Istenünk
a szívünkre helyezett ezen a héten.
Másodszor az a sok ökumenikus
alkalmakat látogató, az utcán rám
mosolygó, katolikus, evangélikus
és református testvér, akikkel
Krisztusban egyek lehetünk. Továbbá emlék marad és emlékeztet
az a nagyon szép fehér terít is,
amelyet egy katolikus testvér adományozott a református gyülekezetnek, miután még Advent idején
velünk hallgatta a Krisztus eljövetelér l szóló örömhírt.
Az ökumené egységet, szeretetben, hitben való egységet jelent,
mely saját lelkünk, de az egész
diósjen i közösség hasznára is
szolgálhat. Ezt hordozzuk imádságban: „Nevelj minket egyességre,
mint Atyáddal egy Te vagy, míg
eggyé lesz Benned végre minden
szív az ég alatt. Míg Szentlelked
tiszta fénye, lesz csak fényünk és
napunk, s a világ meglátja végre,
hogy tanítványid vagyunk” (Református énekeskönyv 395,3.)
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a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja

8. oldal

Tájékoztató a helyi adókról
Diósjen község Önkormányzat illetékességi
területén alkalmazott helyi adók a következ k:
építményadó
telekadó
magánszemélyek kommunális adója
idegenforgalmi adó
ipar zési adó
Az építményadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén lév építmények közül a lakás és a nem
lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a
továbbiakban együtt: építmény).
Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszer
használatához szükséges - az épületnek min sül
építmény esetén annak hasznos alapterületével,
épületnek nem min sül építmény esetén az
általa lefedett földrészlettel egyez nagyságú földrészlet.
Az adókötelezettség az építmény valamennyi
helyiségére kiterjed, annak rendeltetését l,
illet leg hasznosításától függetlenül.
Az adó alanya az, aki a naptári év els napján
az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén
a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok. Amennyiben az építményt az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
érték jog terheli, az annak gyakorlására jogosult
az adó alanya.
Az építményadó alapja az építmény m2-ben
számított hasznos alapterülete.
Az építményadó mértéke 500 Ft/m2.
Mentes az építmény adó alól:
a) lakóház esetében: ha a tulajdonos, a
tulajdonos társak közül bármelyikének, az
állandó bejelentett lakása az adóköteles
építményben van, és ott is lakik.
b) diósjen i állandó lakos tulajdonát képez
garázs.
c) diósjen i állandó lakos tulajdonát képez
hely esetében az alapterületb l 50 m2.
A biztosított mentességek adóalanyai az ingatlanok után magánszemélyek kommunális adóját
kötelesek fizetni, az ott meghatározottak alapján.
A befizetési határid :
I. félév: 2011. 03. 16.
II. félév: 2011. 09. 15.
Az adó összege fenti határid ig késedelmi
pótlék mentesen fizethet meg.
Az adó megfizethet a kiküldésre kerül
készpénzátutalási megbízáson(csekk), vagy a
Polgármesteri Hivatal Építményadó számlájára:
11741031-15451622-02440000.
Magánszemélyek kommunális adója
Kommunális adókötelezettség terheli az építmény, vagy telek tulajdonnal rendelkez magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az
önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti
jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti
jogviszony alanyai bérl társak, akkor valamenynyi bérl társ által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt
magánszemély tekintend az adó alanyának.
Ilyen megállapodás hiányában a bérl társak
egyenl arányban adóalanyok.
Magánszemély kommunális adójának mértéke adótárgyanként évi 10.000 Ft.
Mentes a magánszemélyek kommunális adója
alól az az ingatlan, amelyet építményadó, telekadó fizetési kötelezettség terhel.
A befizetési határid :

I. félév: 2011. 03. 16.
II. félév: 2011. 09. 15.
Az adó összege fenti határid ig késedelmi
pótlék mentesen fizethet meg.
Az adó megfizethet a kiküldésre kerül
készpénzátutalási megbízáson(csekk), vagy a
Polgármesteri Hivatal Kommunális adó
számlájára: 11741031-15451622-02820000.
Telekadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén lév beépítetlen belterületi földrészlet
(a továbbiakban: telek).
Az adó alanya az, aki az év els napján a
telek tulajdonosa.
Az adó alapja a telek m2-ben számított
területe.
A telek adó mértéke adótárgyanként évi 50
Ft/m2.
Mentes a telekadó alól a lakóház építésére
alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni
érték jognak a megszerzése, ha a vagyonszerz
az ingatlanon a szerz dés adókiszabásra történ
bemutatásától számított 4 éven belül házat (lakó,
üdül ) épít. A vagyonszerz építési szándékáról
legkés bb az adófizetési meghagyás joger re
emelkedéséig nyilatkozhat az önkormányzati
adóhatóságnál;
A ház felépítésének igazolása érdekében az
ott meghatározott 4 éves határid elteltét követ
15 napon belül az önkormányzati adóhatóság
megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes
építésügyi hatóságot. Amennyiben az építésügyi
hatóság igazolása szerint a házra a vagyonszerz
nevére a használatbavételi engedély kiadása
megtörtént, az önkormányzati adóhatóság a
megállapított, de a megfizetés tekintetében
felfüggesztett telek adót törli. Törli az önkormányzati adóhatóság a telek adót akkor is, ha a 4
éves határid n belül a vagyonszerz a nevére
szóló joger s használatbavételi engedéllyel
igazolja a ház felépítését.
Idegenforgalmi adó
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt
aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt
Az idegenforgalmi adó alapja a vendégéjszakák száma.
Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
A befizetési határid : minden hónapot követ
15. nap.
Az adó összege fenti határid ig késedelmi
pótlék mentesen fizethet meg.
Az adó megfizethet a kiküldésre kerül
készpénz-átutalási megbízáson (csekk), vagy a
Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi adó
számlájára: 11741031-15451622-03090000.
Ipar zési adó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: ipar zési tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó.
Adóköteles ipar zési tevékenység: a vállalkozó e
min ségben végzett nyereség-, illet leg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az adókötelezettség az ipar zési tevékenység
megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával sz nik meg.
Az önkormányzat illetékességi területén ideigle-

nes (alkalmi) jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén a tevékenység végzésének
id tartama az irányadó az adókötelezettség
id beni terjedelmére.
Az ipar zési adó mértéke
a) állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a
A befizetési határid :
Március 16. el leg fizetés 2009. évi alapján
Május 31. 2010 évi bevallás leadási határideje
Május 31. El leg és tény közötti különbség
rendezése
Szeptember 15. el leg fizetés 2010. évi alapján
December 20. adóel leg-kiegészítés bevallása és
fizetése
Az adó összege fenti határid ig késedelmi
pótlék mentesen fizethet meg.
Az adó megfizethet a kiküldésre kerül
készpénz-átutalási megbízáson(csekk), vagy a
Polgármesteri Hivatal Ipar zési adó számlájára:
11741031-15451622-03540000.
Talajterhelési díj
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki a m szakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj
alapja, a meghatározott egységdíj (120 Ft/m3),
valamint a település közigazgatási területére
vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5)
határozza meg.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehet ség hiányában
az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiségével.
A talajterhelési díj mértéke:
TTD = E x A x T
Fizetend éves talajterhelési díj= az egységdíj
(Ft/m3) x a díjfizetési alap (m3) x megállapított
területérzékenységi szorzó
A befizetési határid :
A tárgyévet követ év március 31.
Az adó összege fenti határid ig késedelmi pótlék
mentesen fizethet meg.
Az adó megfizethet a kiküldésre kerül
készpénzátutalási megbízáson(csekk), vagy a
Polgármesteri Hivatal Talajterhelési díj számlájára: 11741031-15451622-03920000.
Gépjárm adó
Az adó alapja:
(1)személyszállító gépjárm - ide nem értve az
autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
(2)autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi,
lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
(3)tehergépjárm hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a
terhelhet sége (raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke:
(1) pont szerinti adóalap után a gépjárm :
gyártási évében és az azt követ 3 naptári
évben 345 Ft/kilowatt,
gyártási évet követ 4-7. naptári évben 300
Ft/kilowatt,
gyártási évet követ 8-11. naptári évben 230
Ft/kilowatt,
gyártási évet követ 12-15. naptári évben 185
Ft/kilowatt,

2011. január hó
gyártási évet követ 16. naptári évben és az
azt követ naptári években 140 Ft/kilowatt.
(2)-(3) pontok esetén az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után:
A légrugós vagy azzal egyenérték rugózási
rendszer nyerges vontató, tehergépjárm ,
autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett
100 kg után 1.200 Ft, az ide nem sorolható
gépjárm vek, pótkocsik esetén 1.380 Ft.
Az „E” bet jel ideiglenes rendszámtáblával
ellátott személyszállító gépjárm után 10 000 Ft,
míg a tehergépjárm után 46 000 Ft adót kell
fizetni. A „P” bet jel ideiglenes rendszámtábla
kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni.
Az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII.
törvény és a gépjárm adóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény rendelkezései alapján az
adókivetés központi hatósági nyilvántartás
alapján történik. Az adatokat a rétsági okmányiroda küldi meg a helyi adóhatóság részére. Ezért
az okmányirodánál be kell jelenteni a gépjárm
eladását is!
A befizetési határid :
I. félév: 2011. 03. 16.
II. félév: 2011. 09. 15.
Az adó összege fenti határid ig késedelmi
pótlék mentesen fizethet meg.
Az adó megfizethet a kiküldésre kerül
készpénz-átutalási megbízáson(csekk), vagy a
Polgármesteri Hivatal Gépjárm adó számlájára:
11741031-15451622-08970000.
A helyi adók bevallására szolgáló nyomtatványok letölthet k az Önkormányzat honlapjáról:
www.diosjeno.hu
Március hónap els hetében kerülnek kiküldésre a 2011. évre szóló fizetési értesít k, melyek tartalmazzák a fizetend adók összegét,
valamint a befizetéshez szükséges csekkeket.
A hátrálékosok részére a fizetési értesít
tartalmazza a hátrálék és a késedelmi pótlék
összegét is. Ezek befizetéséhez a csekkek mellékelve vannak.
Szintén március hónap els hetében kerülnek
kiküldésre a 2011. évre szóló fizetési értesít k,
melyek tartalmazzák a fizetend szemétszállítási
díj összegét, valamint a befizetéshez szükséges
csekkeket.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
nem fizetés esetén a törvény értelmében a behajtási eljárást el kell indítanunk.
A helyi adókkal kapcsolatban tájékoztatás
kérhet a Polgármesteri Hivatalban Hekli Gáborné adóügyi ügyintéz l (06 35 525 012/20; 06
35 525 019/20; 06 35 525 022/20,).
A szemétszállítási díjakkal kapcsolatban
tájékoztatás kérhet a Polgármesteri Hivatalban
Bier-Hajdú Barbara adóügyi ügyintéz l (06 35
525 012/17; 06 35 525 019/17; 06 35
525 022/17).
Repiczki Zsuzsanna jegyz

KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó
zoltók
Ment k
Rend rség
Háziorvosi rendel
Gyermekorvosi rendel
Fogorvosi rendel
Véd i szolgálat
Gyógyszertár
Iskola (Szentgyörgyi István)
Óvoda (Aranydió)
Polgármesteri Hivatal (központ)
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35/525-027
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35/525-012
vagy -019, -022
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