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Önkormányzati választás Diósjenőn
A választás végeredménye
polgármester választás
sorszám
2
1

a jelölt neve
Tóth János
Lengyel László Zoltán

jelölő szervezet(ek)
FIDESZ-KDNP
független jelölt

Nógrád megyei közgyűlés választásának eredménye
kapott érvényes
szavazat
721
479

önkormányzati képviselőválasztás

4
11

Kalocsai Attila János
Szabó Béla

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

kapott
érvényes
szavazat
653
602

2

Juhászné Marsi Éva

független jelölt

570

1
13

Székely József Ede
Dr. Ferenczi István

független jelölt
független jelölt

474
443

8
3
14

Hegedűs József
István László
Dr. Laczkovszki Győző

FIDESZ-KDNP
független jelölt
független jelölt

403
388
384

12

Molnár Istvánné

független jelölt

359

10
6

Halász Csaba
Blaskóné Csontos Mária

FIDESZ-KDNP
független jelölt

356
326
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jelölő szervezet

15

Alaksa Mihály

független jelölt

299

9
7

Dobosné Kis Ibolya
Móritz Emil

FIDESZ-KDNP
független jelölt

275
261

5

Richter Attila

JOBBIK

247

16

Békési Tamás

független jelölt

113
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sorszám

a jelölt neve

jelölő szervezet

megyei lista neve

megszerzett
mandátumok
száma

FIDESZ-KDNP

9

JOBBIK
MSZP
DK
EGYÜTT
MUNKÁSPÁRT

3
2
1
0
0

jelölt neve
Barna János Béla
Bognár Ferenc
Boldvai László Róbert
Borenszki Ervin
Cseresznyés István
Czagáné Tamás Tünde Éva
Dudás Vilmos
Gácsi Péter
Gagyi Roland
Meló Ferenc
Palotai Szilárd
Percsina Norbert
Skuczi Nándor Tibor
Szedlák Sándor
Varga Béla Csaba

jelölő szervezet(ek)
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
MSZP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
DK
FIDESZ-KDNP

jelölt sorszáma
a listán
2
9
1
2
3
4
7
2
6
8
1
3
1
1
5

2014. október 21-én megalakult a képviselő-testület

kapott
érvényes
szavazat
27

10

Virág Sándor

MCF

16
7
9

Virág Sándorné
Demeter Bertalan
Bódi Jenőné

MCF
MCF
LUNGO DROM

19
18
17

17
3

Radics Dezsőné
Virág Gizella

LUNGO DROM
MCF

17
15

8

Oláh Márió

MCF

13

6
12

Oláh Sándor
Mérten Julianna

MCF
MCF

10
10

1

Radics Gábor

LUNGO DROM

8

2
14

Radics Dezső
Bódi Jenő

MCF
ÉKE

3
3

4

Bódi Alexandra

ÉKE

1

5
11

Radics Lajos
Horváth Magdolna Teréz

MCF
MCF

1
0

13

Horváth Gyuláné

MCF

0

15

Bódi Georgina

ÉKE

0

1128/2014. számú határozatával a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a
A Magyar Köztársaság elnöke helyi önkormányzati képviselők és
kitűzte a helyi önkormányzati kép- polgármesterek 2014. évi általános
viselők és polgármesterek általános választásának napjára – tűzte ki.
választását 2014. október 12. vaDiósjenő Község Helyi Válaszsárnapra.
tási Iroda vezetője 1-40/2014. száA Nemzeti Választási Bizottság
folytatás a 2. oldalon

A választási bizottság
tájékoztatója
a választás eredményéről

2. oldal

a Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014 évi választásokról

viselőjelöltként 17 fő adta le
ajánlóíveit
és
bejelentését:
Radics Gábor, Radics Dezső,
Virág Gizella, Bódi Alexandra,
Radics Lajos, Oláh Sándor, Demeter Bertalan, Oláh Márió,
Bódi Jenőné, Virág Sándor, Horváth Magdolna Teréz, Mérten
Julianna, Horváth Gyuláné, Bódi
Jenő, Bódi Georgina, Virág
Sándorné, Radics Dezsőné
A választási bizottság megállapította, hogy a jelöltként történő
jelölések megfeleltek a törvényes
feltételeknek, a választási eljárásról szóló törvénynek, valamint a
helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán a választási
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó
nyomtatványokról
szóló IM rendelet rendelkezéseinek. A jelöltek a jogszabályban
meghatározott
formanyomtatványon jelentették be jelölésüket,
csatolták a szükséges számú ajánlást tartalmazó hitelesített ajánlóíveket. Az ajánlások helyi választási iroda által elvégzett ellenőrzése
alapján megállapítható, hogy a
szükséges számú érvényes ajánlással rendelkeztek, a törvényes feltételeknek megfeleltek, ezért a választási bizottság jelöltként nyilvántartásba vette mind a polgármester, mind az egyéni képviselő-,
mind a nemzetiségi képviselőjelölteket, részükre, egyedi határozatot állított ki, amellyel értesítette
jelöltként történő nyilvántartásba
vételéről.
A Helyi Választási Bizottság
2014. szeptember 8-án megtartotta
a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXI. tv. értelmében a szava- egyéni képviselő-testületi jelölt- zólapon szereplő jelöltek szavazóként 16 fő adta le ajánlóíveit és lapi helyének sorsolását. A sorsobejelentését: Székely József Ede, lásra a szavazólapon az esélyJuhászné Marsi Éva, István egyenlőség érvényesítése érdekéLászló, Kalocsai Attila János, ben volt szükség.
A választási bizottságok megbíRichter Attila, Blaskóné Csontos
Mária, Móritz Emil, Hegedűs zott tagjait legkésőbb 2014. szepJózsef, Dobosné Kis Ibolya, Ha- tember 26-án 16.00 óráig lehetett
lász Csaba, Szabó Béla, Molnár bejelenteni, ezzel a joggal a Fidesz
Istvánné, Dr. Ferenczi István, Magyar Polgári Szövetség – KeDr. Laczkovszki Győző, Alaksa reszténydemokrata Néppárt, a
Jobbik Magyarországért MozgaMihály, Békési Tamás
lom, valamint egy független jelölt
- nemzetiségi önkormányzati kép- élt, a szavazatszámláló bizottságba
mú határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E.
§ (1) bekezdésében meghatározott
jogkörében eljárva megállapította,
hogy Diósjenő településen az
egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelöltséghez 24
fő, a polgármester-jelöltséghez 70
fő ajánlása szükséges.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről a Nemzeti Választási Irodától 2014. augusztus 25-ig kaptak értesítést.
A helyi választási bizottság,
valamint az új szavazókörök kialakítása során létrehozott szavazatszámláló bizottság választott tagjait és szükséges számban a póttagokat egyidejűleg a képviselő-testület
határozatával megtette, majd az
összeférhetetlenség
folyamatos
vizsgálata mellett a kieső tagok
helyett póttagokat választott.
A helyi választási bizottság tagjai: elnök: Hekli Gáborné, elnökhelyettes: Hustyava Zoltán, tag:
Poszpisel Gyuláné, póttagok:
Teszári Károly és Bőgér István.
A Helyi Választási Irodánál
2014. augusztus 25-étől kérhette ki
a szükséges számú ajánlóívet a
jelölt. Az ajánlóívek kiadása rendben megtörtént, ez 160 darab ív
kiadását jelentette.
Valamennyi jelölt az általa kért
ajánlóíveket rendben leadta, bírság
megállapítására nem került sor.
Az egyéni listás és az egyéni
választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet legkésőbb 2014.
szeptember 8-án 16.00 óráig lehetett bejelenteni.
Az előírt határidőig:
- polgármesterjelöltként 2 fő adta
le ajánlóíveit és bejelentését:
Lengyel László Zoltán, Tóth
János.

tevékenységét.
így 15 fő delegálása történt meg.
Diósjenő községben négy szavaA választási kampány 2014.
augusztus 23-án kezdődött és a zatszámláló bizottság végezte felszavazás napján 2014. október 12- adatát.
A választás napján rendkívüli
én 19.00 óráig tartott, kampánycsendsértés ügyében bejelentés esemény, rendbontás a szavazás
során nem fordult elő, sem a szavanem történt.
A Helyi Választási Bizottság a zatszámláló bizottságok, sem a
2014. évi helyi önkormányzati Helyi Választási Bizottság felé
képviselők és polgármesterek, panasz, kifogás nem érkezett.
A választópolgárok ismerve
valamint a kisebbségi önkormányzati választás ügyében 8 alkalom- jogaikat és kötelességeiket, rendmal tartott ülést, melyen valameny- ben, többségükben a szükséges
igazolványok felmutatásával érnyi bizottsági tag megjelent.
A választás napja 2014. október keztek a szavazásra.
A szavazás 19.00 órakor befeje12.
A Helyi Választási Iroda munka- ződött.
A választás napján – 2014. októtársai reggel 4 órakor megkezdték
munkájukat, a szavazatszámláló ber 12-én – a választópolgárok és a
bizottság tagjai 5 óra 30 perckor szavazólapok arányai a következőálltak munkába, a Helyi Választási képpen alakultak:
Bizottság 6 órakor kezdte meg
A választási névjegyzékbe felvett választó polgárok száma:
2 312 fő
Szavazóként megjelent (53,11 %)
1 228 fő
A roma nemzetiségi szavazókörbe beosztott választó polgárok száma:
94 fő
Szavazóként megjelent (62,77 %)
59 fő
1. számú szavazókör:
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
723 fő
Szavazóként megjelent (52,42 %) :
379 fő
Polgármesterre leadott érvényes szavazatok száma:
366 szavazat
Polgármesterre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
13 db
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
0
Képviselőkre leadott érvényes szavazólapok száma:
371 db
Képviselőkre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
8 db
Képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma:
1929 szavazat
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
0
Megyei közgyűlési választásra leadott érvényes szavazólapok száma:
366
Megyei közgyűlési választásra érvénytelen szavazólapok száma:
12
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
-1
2. számú szavazókör:
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
828 fő
Szavazóként megjelent (55,19 %) :
457 fő
Polgármesterre leadott érvényes szavazatok száma:
449 szavazat
Polgármesterre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
6 db
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
-2
Képviselőkre leadott érvényes szavazólapok száma:
447 db
Képviselőkre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
10 db
Képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma:
2311 szavazat
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
0
Megyei közgyűlési választásra leadott érvényes szavazólapok száma:
444
Megyei közgyűlési választásra érvénytelen szavazólapok száma:
13
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
0
3. számú szavazókör:
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
761 fő
Szavazóként megjelent (51,51 %) :
392 fő
Polgármesterre leadott érvényes szavazatok száma:
385 szavazat
Polgármesterre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
7 db
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
0
Képviselőkre leadott érvényes szavazólapok száma:
285 db
Képviselőkre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
6 db
Képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma:
1913 szavazat
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
-1
Megyei közgyűlési választásra leadott érvényes szavazólapok száma:
382
Megyei közgyűlési választásra érvénytelen szavazólapok száma:
10
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
0
Diósjenő település összesen:
Polgármesterre leadott érvényes szavazatok száma:
1200 szavazat
Polgármesterre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
26 db
Képviselőkre leadott érvényes szavazólapok száma:
1103 db
Képviselőkre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
24 db
Képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma:
6153 szavazat
Megyei közgyűlési választásra leadott érvényes szavazólapok száma:
1192
Megyei közgyűlési választásra érvénytelen szavazólapok száma:
35
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Roma Nemzetiségi szavazókör:
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent (62,77 %) :
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
Cigány kisebbségre leadott érvényes szavazólapok száma:
Cigány kisebbségre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
Cigány kisebbségre leadott érvényes szavazatok száma:
Az illetékes választási bizottság
a szavazatszámláló bizottságok
jegyzőkönyvei alapján összesítette
a szavazatokat, és megállapította a
választási eredményt.
A szavazóköri jegyzőkönyvek
egy példánya az illetékes választási
irodában 2014. október 15-én
16.00 óráig volt megtekinthető.
A szavazatok feldolgozása folyamatosan, zökkenőmentesen zajlott.
Magát a választásokat semmilyen körülmény nem zavarta meg,
kifogás a Helyi Választási Bizottsághoz nem érkezett.
A választások összesítő eredménye után az alábbiak szerint alakult
a helyi választások eredménye (az
1. oldalon láthatók a táblázatok):
Hekli Gáborné
Helyi Választási Bizottság elnöke
A tájékoztató után a polgármester és a képviselők letették az esküt. Ezt követően Tóth János polgármester megköszönte a választók bizalmát és ismertette 2019-ig
szóló programját.
A polgármester döntése szerint
ismertetheti azokat a célokat, elképzeléseket, amelyekért a településen a ciklus során dolgozni kíván, és amelyek megvalósítása
érdekében számít a képviselőtestület, a helyi civil szervezetek,
gazdálkodó szervek, valamint a
lakosság együttműködésére.

94 fő
59 fő
0
59 db
0 db
162 szavazat

múlt években végzett tevékenységeket, feladatokat, megvizsgálva a
község jelenlegi helyzetét, adottságait és mérlegelve a lehetséges
fejlesztési irányokat – a következő
alapelveket, prioritásokat és konkrét feladatokat tűzöm ki célul:
I.
Az önkormányzat működésének
főbb alapelvei

Tevékenységének alapja a törvényesség, működése a közvetlenül
érdekeltek és a széles nyilvánosság
számára egyaránt nyitott, áttekinthető, megismerhető.
Az önkormányzat olyan helyi
önkormányzat, amelynek alapvető,
általános feladata – az önkormányzati törvényből és más jogszabályokból adódó feladatokon túl – a
község társadalmi, gazdasági fejlődésének elősegítése. E munkájában
a község polgáraival, a társadalmi,
gazdasági és civil szervezetekkel,
az önkormányzatokkal és azok
térségi szerveződéseivel partneri
viszonyban kíván együttműködni.
A községi önkormányzat – elsősorban – szolgáltató jellegű tevékenységével részt vállal a község
elismertségének emelésében.
Kiemelten kezeli közigazgatási
feladatainak ellátása és szolgáltatásainak biztosítása során az információs esélyegyenlőség, az Információs Társadalom feltételeinek
megteremtését.
Polgármesterként folytatni kívánom mindazon kezdeményezéseket, programokat, amelyek az elTóth János polgármester múlt időszakban elindultak és a
községben élő polgárok javát szol2019. évig szóló
polgármesteri programja gálják.
Továbbra is támaszkodni kívánok
A polgármesteri program, a képvi- a megyei, társadalmi, gazdasági és
selőkkel történt előzetes egyeztetés civilszervezetekre, a községben
alapján Diósjenő Önkormányzat működő pártokra, egyházakra,
működésének 2014-2019. éves állami szervekre – partnerkapcsoidőszakára szól, áttekintve az el- latokban az alábbiakra törekszem

Együtt kívánok működni a megyei célok megvalósulásában,
szem előtt tartva a községi érdekek
képviseletét és érvényesítését.
A térségben, működő állami-,
államigazgatási szervekkel továbbra is jó szakmai együttműködést és
folyamatos, kölcsönös információcserét kívánok kialakítani.
Folytatni kell az együttműködést
és szorosabb kötelékre kell törekedni a térségben működő fegyveres erőkkel és rendvédelmi szervekkel, az operatív kapcsolattartási
a közbiztonság javítása, a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem érdekében.
Polgármesterként javaslattevő,
kezdeményező szereplőként kívánok részt venni az önkormányzatokat érintő változások folyamatában, a feladat- és hatásköröket, a
gazdálkodási és finanszírozási
szabályozókat érintő korszerűsítési
folyamatokban.
A pártokkal, az érdekvédelmi és
érdekképviseleti szervezetekkel, a
civil szerveződésekkel való jó
kapcsolattartásban az érintett szervezetek elképzeléseinek megismerésével, a térség egészének érdekében törekszem a közös álláspontok
képviseletére.
A községi önkormányzat testületi működése során a község egészének érdekeit elősegítő együttes cselekvést és képviseletet az
alábbiak figyelembevételével
kívánom megvalósítani
Fokozatosan növelni kell a képviselő-testület bizottságainak szakmai, ágazati felelősségét, bővíteni
mozgásterüket a véleményezés, az
ellenőrzés, az átruházott hatáskörök gyakorlásának területén.
Támaszkodni kívánok a bizottságok érdemi döntéseket előkészítő szerepére, problémafeltáró tevékenységük fokozására.
Figyelemmel kell kísérni a testületi döntéseket előkészítő hivatali
munkát, az előterjesztések szakmai
színvonalának folyamatos javítását, a döntések végrehajtásának
mind eredményesebb szervezését,
az intézmények működőképességének javítását.
Az intézményi struktúra korszerűsítésének folytatása mellett folyamatosan törekedni kell az ágazati minimum követelmények
fokozatos teljesítésére.
Döntéseknél figyelembe kell
venni a szakmai igényeket, a lehetőségeket összehangoló költségvetési gazdálkodást, a pénzügyi
egyensúly megtartását, a megfelelő
finanszírozási rendszer kialakítását.
Hatékonyabb marketing tevékenységgel kell növelni Diósjenő
község ismertségét és tekintélyét,
népszerűsítve a természeti és történelmi értékeket.
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Az önkormányzat az európai
uniós pályázatok terén
Lehetőségekhez mérten a pályázatokon való részvétel.
Kiemelten fontosnak tartom az
„intelligens régió" információs
program kimunkálását és megvalósulásának elősegítését.
Segíteni kívánom az önkormányzat hatályos rendeleteit érintően a jogharmonizációs feladatok
végrehajtását, a köztisztviselők és
közalkalmazottak ez irányú képzését.
II.
A Diósjenő Községi Önkormányzat pénzügypolitikájában
A kitűzött célok és feladatok
megvalósítását úgy kell biztosítani,
hogy a mindenkori költségvetés
helyzetében ez ne okozzon túlzott
feszültséget.
Az intézmények működési feltételeiben történő előrelépés biztosítását elsődlegesen kell megoldani, hogy az egyéb, önként vállalt
feladatok pénzügyi finanszírozására is lehetőség nyíljon.
Kiemelt hangsúly helyezése
szükséges a felújítási, fejlesztési
feladatokra, melyek megvalósítását
döntően külső források megszerzésével, és belső források feltárásával indokolt és lehetséges biztosítani. A vagyongazdálkodás keretén
belül legfontosabb célként az intézmények használatában lévő
vagyon racionális hasznosítását és
egyéb célú vagyontárgyak, vagyonértékű jogok leghatékonyabb
működtetését kell megjelölni.
III.
A kiemelt feladatok a lakossági
ellátásterületén
Diósjenő község Önkormányzata a jogszabályokban előírt, illetve
önként vállalt feladatait első sorban az e célokra alapított intézményei révén látja el.
A községi szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosításának
meghatározó erőforrásai összpontosulnak az önkormányzat intézményrendszerében.
Képviselőtársaimmal
együtt
szorgalmazni fogom, egy szolgáltató egység létrehozását, mely
magába foglalja egyes kötelező
feladatok ellátását, közfoglalkoztatás lebonyolítását, az önellátó
rendszer kialakítását, ehhez szükséges eszközök, gépek beszerzését,
magasabb színvonalú lakossági
szolgáltatást, emellett új munkahelyek kialakításának lehetőségét.
E tekintetben alapvető fontosságú kérdés tehát, az intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása, a működési, pénzügypolitikai alapelvek érvényre juttatása, a lehetőségek és igények megfelelő egyensúlyi állapotának megteremtése.
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Az egyes szakterületeket érintő
célok, konkrét feladatok meghatározása ennek megfelelően alakulhatnak ki.
A működésben és vagyonkezelésben rejlő pénzügyi és emberi
tartalékok feltárása és fejlesztésekbe való átcsatornázása céljából, a
szükséges átvilágításokat és racionalizálásokat meg kell tenni.
1. Közoktatás
Mára már csak a tulajdonosi
jogok és kötelességek maradtak az
önkormányzat számára az iskola
tekintetében. Az Állam 2013. január 1-jétől átvette önkormányzatunktól a közoktatási feladatok
ellátását. Ezen belül az általános
iskola működtetetését, de megmaradtak a tulajdonosi jogokkal járó
feladatok. Ez azt jelenti, hogy az
oktatás folyamatába már beleszólásunk nincs, de az épület állagának
megóvásával, és felújításával járó
feladataink
megmaradtak.
A
Szentgyörgyi István Általános
Iskola épülete és gépészete sok
kívánni valót hagy maga után. A
fűtési rendszer, legalábbis a szekunder oldalon teljesen elavult. A
nyílászárók cseréje, a világítás
korszerűsítése elengedhetetlen. A
vizesblokkok felújítására is szükség van. Az épület külső szigetelése, a szennyvízelvezető rendszer
felújítása sürgős megoldásra vár,
nem beszélve az épület tetőszerkezetéről, legalábbis ami a tetőfedő
anyagot, vagyis a cserepet illeti.
Elsősorban pályázati forrásra támaszkodva, azt kihasználva a fent
említett területeken a felújítások
elvégzése indokolt. Mivel fel kell
készülni az intézményi társulási
lehetőségekre, azoknak Diósjenő
község iskolájába való integrálására, az ehhez szükséges tervek kidolgozására, ezért az előzőekben
felsorolt és fontos feladatok lehetőség szerinti megoldására is.
Óvodai nevelés
A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 24. §-a szerinti
óvodai nevelés továbbra is önkormányzati feladat maradt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról
szóló
1997. évi
XXXI. törvény 42-42/A. §-ában és
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
új 39/M. §-a szerinti „egységes
óvoda-bölcsőde” többcélú intézményben bölcsődei ellátás biztosításának keretén belül látja el óvodánk feladatát.
Az intézményen keresztül az
önkormányzat feladata az óvodai
ellátás feltételeit biztosítani: az
óvodáskorú gyermekek nevelésének biztosítása 3-8 éves korig,
amíg a gyermek a tankötelezettségéhez szükséges fejlettséget eléri.
Ezért a kialakult gyakorlatnak
megfelelően Óvodánk együttműködik a szülővel a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.

Felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért a
gyermekközösség kialakulásáért és
fejlődéséért.
Intézményünkben minden roma
származású gyermek a szülő kérésére integráltan, korosztályának
megfelelő óvodai csoportban és
magyar nyelvű óvodai nevelésben
vesz részt.
Napközi otthonos ellátást biztosít a gyermekeknek szervezett
intézményi étkeztetés keretében.
HOP (helyi óvodai program) az
OKI által minősített Komplex
Prevenció Óvodai Program. Tartalma kiegészítve a helyi sajátosságokkal.
Az oktatás tárgyi és személyi
feltételrendszerét – a pályázati
lehetőségek jobb kihasználásával –
javítani szükséges.
Ezen belül, lehetőségeinkhez
mérten, kiemelt figyelmet kell
fordítani a közoktatási intézmények épületeinek állagmegóvására,
a működési költségek biztosítására
és a szakemberellátás javítására.
Az információs társadalom követelményeire tekintettel az oktatás
minden területére vonatkozóan
kiemelten kell kezelni az informatikai infrastruktúra, az informatikai
oktatás, az idegen nyelvi képzés
fejlesztését, melyet lehetőleg már
óvodás korban kell elkezdeni.
Kiemelt figyelmet kell fordítani
a nevelés színvonalának emelésére.
Ennek érdekében szoros együttműködés szükséges az oktatási intézmények, az önkormányzat és a
szülők között. Rendszeres információ cserét kell biztosítani az érdekeltek körében. Hatékonnyá és
ellenőrizhetővé kell tenni a nevelés
folyamatát. Szellemi nevelés mellett megfelelő rangra kell emelni a
gyermekek etikai és erkölcsi és
fizikai nevelését.
Fontos a tanulók neveltségi
szintjének emelése.
Kellő figyelmet kell fordítani a
tanulók anyanyelvi nevelésére.
Külön hangsúlyt kell kapnia a
hátrányos helyzetű gyermekekkel
való foglalkozásnak, és ezen gyermekek
képesség-kibontakoztató
felkészítésének.
A hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatására gyógypedagógusok és gyógy testnevelő mellett
pedagógiai asszisztenst alkalmaz
az önkormányzat.
2. Közművelődés
Településünkön a közművelődési és közgyűjteményi feladatok
alapvetően az Általános Iskola
intézményén és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szolgáltatásai
útján vannak ellátva. Ennek kibővítését a könyvtári feladatok színvonalas ellátásával, a közművelődés egyéb lehetőségeinek kiaknázásával (szervezett, önköltséges

színházlátogatás, hagyományőrző
csoportok kialakítása) az igényeknek megfelelően lehet biztosítani.
A meglévő értékek megőrzése
mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a szolgáltatások színvonalának további emelésére, a gyorsan változó körülményekhez történő igazítására.
Továbbra is kiemelt célom közösségi ház létrehozása.
Ennek a feladatnak a megvalósításához szükség van, a kialakítására irányuló pályázatra, a pályázat
benyújtására, esetleg vásárlásból
fakadó lehetőségek kihasználására,
egyéb lehetőségek megkeresésére.
A közművelődés színtereinek –
könyvtár, klubélet, néptánc, kórus,
zenekar, színjátszás, ifjúsági klub,
közösségi programok, kiállítások, ismeretterjesztés, „teleház",
stb. – megszervezése prioritásként
tekintendők.
Megoldási javaslatokat kell
tenni a Könyvtár gazdaságosabb
működtetésére, az intézmény racionális – szakmailag kielégítő, az
alapfeladatokat jó színvonalon
biztosító – üzemeltetésére. Az
érintett szervezetekkel együttműködve meg kell vizsgálni a könyvtár további működésének lehetőségét és elő kell készíteni a jelenlegitől eltérő formában történő működtetését.
Jelentősebb előbbrelépés szükséges a község idegenforgalmi, turisztikai lehetőségeinek kihasználásban, a programok kínálatában, a
falusi turizmus fejlesztésében, a
szállás lehetőségek bővítésében, a
testvér települési kapcsolatok számának növelésében, abból fakadó
lehetőségek kihasználásában.
3. Egészségügyi ellátás
A községi önkormányzat kötelező feladatát képezi az egészségügyi ellátás biztosítása. Az Önkormányzat ezt a kötelező feladatát
egészségügyi vállalkozókkal kötött
megállapodás keretében biztosítja,
illetve saját szakfeladatán belül
látja el a körzeti védőnői szolgálat
működtetését.
Az intézmények a következők:
- körzeti orvosi
- fogászati
- gyermekorvosi
- védőnői
Valamennyi egészségügyi szolgáltatás az önkormányzat épületein
belül folyik, melyek állapota részben leromlott. Ezek rekonstrukciójához a feltételeket meg kell keresni, lehetőségeket kell teremteni, a
kínálkozó pályázati forrásokat
kiaknázni.
Az egészségügyi ellátás területén folyamatosan jelennek meg
azok a szakmai programok, jogszabályok, amelyek hosszú távon
meghatározzák az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általá-

nos feltételeit, az egészségügyi
intézmények működésének kereteit.
Mindezek ismeretében az érdekeltek bevonásával olyan döntési
alternatívákat kell kidolgozni,
amelyek az intézmények leghatékonyabb működtetését úgy biztosítják, hogy azok megfeleljenek a
lakossági elvárásoknak és a szakmai követelményeknek is.
Ezen a területen elsősorban az
egészségügy, az önkormányzati
intézmények, továbbá a civil szféra
hatékony együttműködésére van
szükség.
Szociális ellátás
Az elmúlt években lezajlott
társadalmi, gazdasági, demográfiai
változások nyomán megnőtt az
igény, a minőségi, átfogó, emberközeli ellátás iránt, amelyek a következő években meghatározzák
tevékenységünk irányát.
A községi önkormányzat kötelező feladatát képezi az alapvető
szociális ellátási formák biztosítása, házi szociális gondozás, idősek
ápolása-gondozása. Mára már
önként vállalt feladatként működtetjük településünkön az Idősek
Klubját, ahol napközbeni ellátást,
és programokat biztosítunk idős
lakosainknak.
Az időskorúak bentlakásos elhelyezésének megoldására történő
törekvés, továbbra is nagy hangsúlyt kap majd, az önkormányzati
munkában.
A folyamatosan megjelenő jogszabályok és átalakuló szükségletek figyelembe vételével kell kialakítani, a legmegfelelőbb – már
meglévő és új – szervezeti struktúrákat.
A szociális intézmények működése engedélyhez kötött, melynek
alapja, az egyéb jogszabályokban
rögzített, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Fontos feladat továbbra is a
rászorult családok támogatása,
étkezési térítési díjak részbeni
átvállalása, továbbtanuló tehetséges gyermekek támogatása, eseti
segélyek rendszerének átalakítása.
Törődés a velünk együtt élő
roma kisebbség gondjaival, képzésük, beillesztésük segítése.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal történő folyamatos
együttműködés.
Ezen a területen is elsősorban az
egészségügy, az önkormányzati
intézmények, továbbá a civil szféra
hatékony együttműködésére van
szükség.
5. Gyermekvédelem
A települési önkormányzat kötelező feladatát képezi a gyermekvédelmi szakellátáson belül a gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése.
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Ezen a területen is folyamatosan
jelennek meg azok a jogszabályok,
amelyek mentén – a szükségletek
ismeretében – dönteni kell, hogy
mely szervezeti forma biztosítja az
ellátottak részére a leghatékonyabb
ellátást.
Kiemelt figyelmet kell fordítani
ennek kapcsán a differenciált ellátásra.
Az utógondozói ellátás esetében
is cél, hogy a rendszerből kikerülő
fiatalok adaptív módon készüljenek fel a társadalmi integrációra,
ezért az igényeket figyelembe véve
az ellátást különböző mélységekig,
differenciáltan szükséges megoldani.
A gyermekvédelem területén
dolgozók szoros együttműködése
szükséges. Ehhez meg kell teremteni a folyamatos párbeszédet a
szülők, pedagógusok, gyermekvédelem, gyámügy között. Fontos
hangsúlyt kell fektetni a lelki fejlesztés, a higiéniai fejlesztés, etikai
és erkölcsi fejlesztés kialakítására.
Ennek érdekében szoros együttműködés szükséges az oktatási intézmények, az önkormányzat, egészségügyi ellátók és a szülők között.
Rendszeres információ cserét kell
biztosítani az érdekeltek körében.
A gyermekvédelmi intézmények
működése is hatósági engedélyekhez kötött. A végleges működési
engedélyekhez szükséges szakmai
feltételeket biztosítani kell.
Jelenleg társulási formában biztosított az ellátás.
Ifjúsági feladatok, sport
Az éves cselekvési programokban a tervezéskor célszerű alkalmazkodni a kormány aktuális ifjúsági koncepciójához, a regionális
szintű szolgáltatási rendszerhez és
programhoz, valamint a központi
pályázatokban megjelenített célokhoz.
Az önkormányzat képviseletében, kezdeményező, koordináló
szerepének erősítésével jelentős
erőfeszítéseket szükséges tenni
annak érdekében, hogy a fiatalok
elvándorlása lelassuljon, erősödjön
a község fiatalokat megtartó képessége.
A fiatalok speciális egészségügyi problémái közül kiemelkedik
a drog-, az alkohol- és nikotinfüggés megelőzése, valamint a szexualitással kapcsolatos problémák.
Ezen a területen elsősorban az
egészségügy, az önkormányzati
intézmények, továbbá a civil szféra
hatékony együttműködésének elősegítésére van szükség.
A testnevelés és sport területén
továbbra is megkülönböztetett
figyelmet kell fordítani az iskolaiés diáksportra, valamint a versenysport utánpótlásának nevelésére. A
község sporthagyományai is indokolják a kiemelkedő eredményeket

elérő sportolók és csapatok megfelelő mértékű támogatását. Ennek
érdekében törekedni szükséges a
szponzori kör bővítésére, mind
több külső forrás bevonására, a
versenysport egyes területeinek
fokozatos, üzleti alapon történő
újraszervezésére.
Diósjenő községben élők sportolását továbbra is támogatva, új
sporttevékenységek művelését
(BMX pálya) is a lehetőségekhez
mérten támogathatónak tartom.
IV.
Célkitűzések
a település fejlesztésben
1. Területfejlesztés
A területfejlesztés vonatkozásában azt a tervezési metodikát célszerű követni, mely a 2014-2019
közötti időszakot fedi le, de tartalmazza az EU 2020-ig terjedő tervezési periódus fejlesztési irányait
is. Településünkön ez a cél- és
feladatrendszer, amely többek
között a hosszú távú gondolkodást,
a folyamatos területi tervezést, a
folyamatok ellenőrzését és elemzését tartalmazza, csak akkor lesz
végrehajtható, ha a prognózisok
megalapozottak, szakszerűek és
folyamatosan ellenőrzöttek, ugyanakkor érdekazonosságra és együttműködésre alapoznak, és a fenntarthatóságot mindig szem előtt
tartják.
Véleményem szerint segítséget
kell nyújtani a vállalkozóknak
fejlesztési elképzeléseik megfogalmazásában, továbbá érdekazonosság alapján, a lehetőségek függvényében együtt kell működni a végrehajtásban.
Például dióültetvény kialakítása,
bogyós gyümölcs, gyógynövénytermesztés és feldolgozás, egyéb
mezőgazdasági tevékenységek
beindítása, a parlagon hagyott és
művelésbe vonható földterületeken.
2. Az intézményeket érintő
rekonstrukciós programok
Folytatni kell az előző ciklusban
megkezdett, az önkormányzat
intézményeire vonatkozó és a
komplex rekonstrukciós programot, mégpedig a feladatokat évente aktualizálva és az önkormányzat
pénzügyi lehetőségeihez igazítva.
Meghatározó cél a beruházásokhoz igénybe vehető támogatások
megszerzése mind a megyei, mind
az egyéb központi vagy decentralizált alapoktól, valamint az EU
alapokból.
Az elkövetkező ciklus során
felmerülő feladatok forrásainak
elnyeréséhez szükséges pályázatok
elkészítése és az elnyert támogatásokkal kapcsolatos megvalósítási
tevékenység a programban foglalt
célok megvalósulásának kulcsfontosságú kérdése.

3. További fejlesztési feladatok,
környezetvédelem
A közlekedési feltételek javítása
érdekében kiemelt cél, hogy a
község úthálózatát az eddigi fejlesztéseken túl, fejleszteni, javítani
lehessen, ehhez szükséges a lehetséges pénzügyi fedezet megteremtése, pályázati lehetőségek kihasználása.
A tömegközlekedés színvonalának növelésére történő ösztönzés, a
lakosság megfelelő színvonalon
történő ellátásának biztosítása,
fedett buszvárók létrehozása, a
vasúti fejlesztések támogatása,
továbbra is a programom fontos
elemeit képezik
Szintén fontos cél az utak, a
járdák, árkok, közterületek helyreállítása. Kiemelten fontos feladat,
hogy megvalósuljon a belterületi
csapadékvíz elvezető rendszer
felújítása. Szükség van a további
virágosításra, fásításra, parkosításra, közterületek széppé tételére,
mindezzel a település képének
szebbé tételén túl, egy lakhatóbb,
pihenésre csábítóbb környezet
megteremtésére. A környezetünk
széppé tétele érdekében nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a „Virágos
Diósjenőért” tenni akarók aktívabbá tételére, létszámának növelésére, „Minta porta” címek adományozására.
Fontos a kedvező idegenforgalmi lehetőségeink jobb kihasználása, falusi vendégfogadás feltételeinek javítása, helytörténeti múzeum
kialakítása, Jenő-napok további
színvonalas megrendezése, igényes
művészeti programok, kiállítások,
akár új rendezvények szervezése.
A Diósjenői Strandfürdő újra hasznosítása, beindítása. Tóparti területen turisztikai beruházás ösztönzése.
A közvilágítás korszerűsítését, a
hiányok folyamatos pótlását kiemelt feladatként kell kezelni.
A környezetvédelem szabályairól szóló törvény és a megyei környezetvédelmi koncepció és program által szabályozottan a települési önkormányzatunk feladata. Az
abban foglaltak megvalósítása a
településünkre nézve kötelező. A
környezet állapotának az EU követelményeknek megfelelő szintre
emelése fontos cél.
A községi önkormányzat gondoskodik a település egészséges
ivóvíz ellátásáról, a szemét elhelyezésről, közvilágításról. Fontos
feladat lesz a jövőben, a bezárt és
rekultivált szeméttelep tisztaságának megőrzése, az így kialakított
tiszta terület hasznosítása, a hulladékszállítással kapcsolatos feladatok színvonalának emelése.
A lakosság ösztönzése a kerti
komposztáló berendezések létrehozására, használatára, hogy a környezet szennyezés a község terüle-
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tén minimálisra redukálódjon.
A fanyesedékek ipari célra történő hasznosításának ösztönzése, a
lakosság széles körének bevonásával.
A település természeti értékekben rendkívül gazdag, amelyek
megőrzése, megmentése, különösen a helyi jelentőségű természeti
értékek tekintetében - rendkívül
nehéz, de fontos feladat, amely
munkában a települési önkormányzat is felelősséget vállal.
Fontosnak tartom a település
épületállományának, védett értékeinek felújítását (pincesor, még
fellelhető régi épületek) megfelelő
funkcióval történő üzemeltetését, a
fenntarthatóság figyelembevételével. Az önkormányzat tanácsaival
kívánom segíti az épített környezet
megőrzésével, műemléki értékek
megóvásával, felújításával, hasznosításával és bemutatásával kapcsolatos feladatok megoldását.
A katolikus és református egyházakkal kialakított jó együttműködés jegyében a fiatalok erkölcsi
nevelését, a hagyományok megőrzését, az idősek iránti tiszteletet
szeretném erősíteni.
Műemlékeink helyi természeti
és kulturális értékeink védelme,
rendbetétele, megóvása, fontos a
számomra.
Törekszem a rétsági ipari parkban és a környező városokban
munkalehetőségek felkutatására, és
a Munkaügyi Központ által hirdetett álláslehetőségek propagálására.
önkormányzati vállalkozás létrehozása, a közmunkaprogram, szociális foglalkoztatás, pályázati lehetőségeinek minél szélesebb körű
igénybevétele.
Szükséges a vállalkozni kívánók
letelepedésének ösztönzése, új
helyi vállalkozók mikro hitelhez és
pályázati támogatáshoz jutásának
elősegítése.
A mezőgazdasági termelők,
kisállattenyésztők segítése - informáltságuk javításával, pályázati
lehetőségeik igénybevételével, az
állatorvos és falugazdász közreműködésével. Munkaügyi központon
keresztül és egyéb módon, képzések megvalósítása, helyi termékvédjegy kialakítása.
Fontos feladat a lakosság folyamatos tájékoztatása, nyilvános
testületi üléseken, közmeghallgatáson, falu gyűlésen keresztül. Jenői
Napló, diósjenői honlap megújítása, hirdetőtábla, hangosbeszélő,
egyéb fórumok, (bölcsek tanácsának életre hívása) új technikai
lehetőségek igénybevétele.
Jövőben több energiát kell fordítani nemzeti ünnepeink színvonalas, élményt nyújtó megrendezésére.
Biztonságunk és értékeink védelme, megőrzése érdekében to-
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a Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014 évi választásokról

vábbra is célirányos támogatást
nyújtására ösztönzöm a képviselőtestületet, a polgárőrség, és a nagy
múltú Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk támogatása érdekében.
Természetszerűleg ez a program
az elkövetkezendő öt év tennivalóit
tartalmazza.
A program megvalósítása sok
esetben kín-keserves munkát, értetlenséget vonhat maga után, mivel
az emberek gondolkodás módja,
igényei különbözőek, toleranciájuk
és tűrő képességük, belátásuk sem
minden esetben egyforma. De
bízom és hiszek abban, hogy a
kitűzött célok megvalósíthatók,
ehhez feltétlenül szükséges a képviselő-testület tagjainak, bizottságainak a programmal történő azonosulása, és a lakosság egyetértése.
A programom az elkövetkezendő öt évben érvényesíteni kívánt
célokat és feladatokat foglalja
össze. Bízom abban, hogy a felvá-

zolt célok megvalósulnak.
E program megvalósítása során
alapvető szempont vezérelt, hogy a
községi önkormányzat tevékenységét, működésének kereteit törvények és egyéb jogszabályok, illetve
a rendelkezésre álló pénzügyi források határozzák meg. Az elsősorban pénzügyi korlátok által kirajzolt - olykor igen korlátozott mozgástér abban az esetben bővíthető, ha a települési önkormányzat
képes az együttműködési lehetőségek, modellek kiterjesztésére, a
meglévő külső és belső humán-,
valamint anyagi erőforrások mind
nagyobb mértékű bevonására. E
munka elemi feltétele a nyilvánosság, az információk gyors és hatékony áramlása, az itt élők minden
részletre kiterjedő tájékoztatása,
valamint a településen élők támogató, a program céljait segítő
együttműködése.
Tóth János
polgármester

Az alpolgármester illetményének megállapítása

A társadalmi megbízatású alpol- CLXXXIX. törvény alapján Szégármester tiszteletdíjra jogosult, kely József Ede alpolgármester
amelynek összegét a képviselő- költségátalányát 24.840 Ft összegtestület a társadalmi megbízatású ben állapítja meg.
Székely József Ede alpolgármespolgármester tiszteletdíja 70-90%a 157.100 – 202.000 Ft közötti ter az alábbi nyilatkozatot tette:
„Alulírott Székely József Ede {…}
összegben állapítja meg.
A társadalmi megbízatású alpol- 2643 Diósjenő, Dózsa Gy. út 43.
gármester havonta az illetményé- szám alatti lakos nyilatkozom,
nek, tiszteletdíjának 15%-ában hogy a társadalmi megbízatású
meghatározott összegű költségtérí- alpolgármesteri tisztséget elfogatésre jogosult, mely a tiszteletdíj dom, az azzal járó feladatok végreismeretében: 23.600-30.300 Ft hajtását, a feladatokban történő
közreműködést vállalom.
közötti összeg lehet.
Nyilatkozom, hogy a tisztség
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről betöltéséért a részemre járó tisztevagy meghatározott részéről le- letdíjat nem kérem megállapítani.
Egyben kérem a képviselőmondhat a képviselő-testülethez
testület határozatát, hogy intézett írásbeli nyilatkozatával.
Mindezek alapján Diósjenő köz- megbízatásom ideje alatt – a minség Képviselő-testülete Magyaror- denkori költségvetésbe kerüljön
szág helyi önkormányzatokról betervezésre a Magyarország helyi
szóló 2011. évi CLXXXIX. tör- önkormányzatokról szóló 2011. évi
törvény alapján
vény szerint Székely József Ede CLXXXIX.
társadalmi megbízatású alpolgár- 157.100 Ft/hó összeg, mint elkülömester havi bruttó illetményét nített pénzeszköz, amelynek közcél165.600 Ft összegben állapítja okra történő felhasználásáról évAz alpolgármester megválasztása, eskütétele
közben javaslatom figyelembe
meg.
Diósjenő község KépviselőtestüA képviselő-testület a polgármester
A Magyarország helyi önkor- vételével szabadon dönt a képvisejavaslatára, minősített többséggel a lete az Mötv. 74. § (1) bekezdése mányzatokról szóló 2011. évi lő-testület.”
polgármester helyettesítésére, mun- alapján Tóth János polgármester
kájának segítésére egy alpolgár- javaslatára Székely József Ede
Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
mestert választ, többet választhat. képviselőt társadalmi megbízatású
Az alpolgármester a polgármester alpolgármesternek megválasztotta. Az önkormányzati képviselő részé- nyilatkozatával.
Amennyiben írásbeli nyilatkozaAz alpolgármester megválasztá- re – megválasztásának időpontjától
irányításával látja el feladatait. A
tát
az alakuló ülésen nyújtja be, azt
megbízatása
megszűnéséig
–
tiszpolgármester gyakorolja az egyéb sát követően esküt tesz a képvisemunkáltatói jogokat az alpolgár- lő-testület előtt, melynek szövege teletdíjat állapít meg, a köztisztvi- úgy kell tekinteni, hogy a képvisemegegyezik a képviselők által tett selők jogállásáról törvény szerinti lői megbízatásának egészére szólómester tekintetében.
mindenkori illetményalap (a vá- an adta be lemondását tiszteletdíjeskü szövegével.
lasztáskor ez 38.650 Ft – a szerk.) ára.
képviselők részére 1,00 szorzó/ hó.
Dr. Ferenci István, Hegedűs
Az önkormányzat állandó bizottságainak
Az önkormányzati képviselő a József, Juhászné Marsi Éva és
tiszteletdíja egészéről vagy megha- Kalocsai Attila János képviselők
megnevezése, tagjainak névsora
tározott részéről lemondhat a képPénzügyi-jogi-költségvetési- S z o c i á l i s - o k t a t á s i - s p o r t - viselő-testülethez intézett írásbeli lemondtak tiszteletdíjukról.
művelődési bizottság
fejlesztési bizottság
elnök: Szabó Béla
elnök: Kalocsai Attila János
2014. október 27-én megalakult a Diósjenői Roma
tagok: Dr. Ferenczi István
tagok: Dr. Ferenczi István
Nemzetiségi Önkormányzat
Hegedűs József
Hegedűs József
A nemzetiségek jogairól szóló viszony fennállása esetén sem kell
Juhászné Marsi Éva
Juhászné Marsi Éva
2011. évi CLXXIX. törvény 88. §- képviselői kizárásról dönteni, mikültagok: Poszpisel Gyuláné
kültagok:Kis Gergely
a szerint az alakuló ülésen 2014. vel a különböző önkormányzati
Bacskay Sándorné
Marton Szilárd
október 27-én a nemzetiségi ön- tisztségre történő választások során
kormányzat a testületének tagjai nem kell alkalmazni a képviselői
A polgármester illetményének megállapítása
közül megválasztja az önkormány- kizárás intézményét; ennek megfelelően minden képviselő szavazhat.
A főállású polgármester illetmény- esetében, azaz 747.900 Ft x 60% = zat elnökét, elnökhelyettesét.
Az alakuló ülés akkor tekinthető Diósjenői Roma Nemzetiségi Önre jogosult. Tóth János polgármes- 448.700 Ft.
ter főállású polgármesterként inA főállású polgármester havonta megtartottnak, ha az elnök megvá- kormányzat testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületédult, így a választást követően költségtérítésre jogosult, amely az lasztására sor került.
A tisztségek megválasztása so- nek elnökéül Virág Sándort, elnökpolgármesteri tisztségét főállásban illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összeg. rán nem merül fel a személyes helyettesnek Virág Sándornét válátja el.
érintettség kérdése. Hozzátartozói lasztotta.
A polgármester illetményét ak- 448.700 Ft x 15% = 67.305 Ft.
Mindezek alapján Diósjenő közkor is meg kell állapítani vagy a
kérdésről tárgyalni, ha újraválasz- ség képviselő-testülete Magyarortották. Az Alaptörvény értelmében szág helyi önkormányzatokról
a polgármester megbízatása az új szóló 2011. évi CLXXXIX. törpolgármester megválasztásáig tart, vény 71. § (4) bekezdése szerint
tehát a régi tisztség megszűnik, és Tóth János főállású polgármester
havi bruttó illetményét 448.700 Ft
új jogviszony keletkezik.
A polgármester illetménye a összegben állapítja meg.
A Magyarország helyi önkormegyei jogú város, fővárosi kerület
polgármestere illetményéhez vi- mányzatokról szóló 2011. évi
szonyítottan kerülhet megállapítás- CLXXXIX. törvény 71. § (1), (6)
ra
bekezdése alapján Tóth János pol60%-a az 1501-10 000 fő lakos- gármester költségátalányát 67.305
ságszámú település polgármestere Ft összegben állapítja meg.

