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Augusztus 20. államalapító Szent
István ünnepe, nemzeti ünnep, a
Magyar Köztársaság hivatalos
állami ünnepe, egyben az új ke-
nyér ünnepe is.

Szent István király napja, a ke-
resztény magyar államalapítás, a
magyar állam ezeréves folytonos-
ságának emléknapja. Uralkodása
idején I. István még augusztus 15-
ét, Nagyboldogasszony napját
avatta ünneppé, ekkorra hívta ösz-
sze Fehérvárra a királyi tanácsot és
tartott törvénynapot. Élete végén a
beteg király ezen a napon ajánlotta
fel az országot Szűz Máriának, és
1038-ban ő maga is azon a napon
halt meg. Az ünnep dátumát Szent
László király tette át augusztus 20-
ára, mert 1083-ban VII. Gergely
pápa hozzájárulásával ezen a na-
pon emeltették oltárra I. István
relikviáit a székesfehérvári bazili-
kában, ami a szentté avatásával
volt egyenértékű.
 Részlet Tóth János polgármester
ünnepi beszédéből:

"Nem egyszerű dolog mai roha-
nó világunkban eligazodni, tájéko-
zottnak lenni. Annyi információ jut
el hozzánk, hogy azokat feldolgozni

szinte lehetetlen. A valóság és
igazság megismerése a mai világ
történéseiről, egyre nehezebbé
válik számunkra, és ez által világos
és tiszta látásunk is néha eltorzul.
A média segítségével, úgymond
aktualizálják az ünnepet is, és ki-ki
a saját szájíze, igénye és nem utol-
só sorban céljai szerint öltözteti
neki tetsző köntösbe az ünnepet.
Évről-évre egyre erősödik ez a
jelenség és valljuk be: az írott és
elektronikus média kényszerű fog-
lyaiként egyre nehezebbé teszi
számunkra az ünnepi készülődést.
Mégis elmondhatjuk: rohanjon
bárhogy a világ, fújjon bármerről
a szél, augusztus 20-a, s benne I.
István király soha el nem halvá-
nyuló alakja mindig része volt, és
része lesz minden magyar eszten-
dőnek. S nem csupán a hagyo-
mány, a megszokás miatt Tisztelt
Hölgyeim és Uraim. Államalapító
nagy királyunk megvalósult élet-
műve, a stabil, keresztény alapokra
helyezett európai állam, ma ismét
célként lebeg előttünk.
 Keressük a helyünket a nagyvi-
lágban, Európában, s meg kell
találnunk a közös hangot a ben-
nünket körülvevő nemzetekkel. A
mai világbeli, Európai történések,
ismét azt engedik következtetni,
hogy egy egységes, keresztény
Európa jobb válaszokat tudna adni
a kor kihívásaira, mint amelyekkel
most erőlködnek.
 Szent István hatalmas elszánt-
sággal, ugyanakkor végtelen alá-
zattal szolgálta nemzetét. Puritán
jelleme, megrendíthetetlen hite
vezette munkájában, mely nyomán
alakja példaként állt a későbbi
korok nemzedékei előtt s állhat
előttünk most is. De vajon ott van e
nagy királyunk eszmeisége mind-
annyiunk szívében? Hányan tekint-
jük valóban szolgálatnak a közért,
a társadalomért vállalt munkát?
Ott csengenek-e a fülekben István
király intelmei? Az eltökélt uralko-

Állami ünnep Diósjenőn dó szavai, aki nem a tőle függetle-
nül zajló politikai eseményekre
bízta a saját és országa sorsát,
noha a keresztény Európában lett
volna jelentkező bőven, aki úgy-
mond, szárnyai alá vette volna
újonnan született hazánkat. István
király tetteinek ereje éppen abban
rejlett, hogy nélkülözött mindenfaj-
ta öncélúságot, sőt ellenkezőleg:
biztonságot, hitet, jövőképet adott
az országnak.
 Mai világunk is ilyen választás
elé állít valamennyiünket: vitetni
magunkat az árral: a kijárt úton a
sodrásban bízva várakozni, vagy
nap mint nap erős hittel, akarattal
harcba indulni közös ügyünkért,
vállalni az újat vagy ahogy a Bib-
lia is fogalmaz a keskenyebb, talán
rögösebb utat.
 Tetterős királyunk, Szent István
életútja megadja a választ, azt a
választ, amit mindannyian isme-
rünk. Szavak helyett tettekkel, ígé-
retek helyett munkával állhatunk
csak meg, a vállalt feladat és em-
bertársaink előtt.
 Ez augusztus 20-a és Szent Ist-
ván legfőbb üzenete a ma emberé-
nek.
 "Tartsd mindig eszedben, hogy
minden ember azonos állapotban
születik, és hogy semmi sem emel
fel, csakis az alázat, semmi sem
taszít le, csakis a gőg és a gyűlöl-
ség." Így szólít meg minket ma is
Szent István, Imre herceghez inté-
zett intelmeiben.
 Csakis ezen hitvallás mellett vé-
gezhette el István király hatékonyan,
az általa felvállalt munkát. Államala-
pító királyként, mind a mai napig
páratlan egyéniségként, mégsem
egyedül vállalkozott az embert pró-
báló feladatra. Vezetése alatt százak,
ezrek, majd százezrek ismerték fel, a
nemzet fennmaradásához vezető
utat, mely végül a magyarság virág-
korát, máig meg nem ismételhető
fejlődést hozott az ország életébe. A
közösségbe vetett hit, a közös munka
ereje az egyetlen, amely életre hív-
hatta a Magyar királyságot.

 Tudjuk valamennyien, hogy
maga az államalapítás nem az
ünnepről, hanem munkáról, sok és
kemény munkáról szólt.
 Tudjuk azt is, hogy nagy kirá-
lyunk elgondolásait, döntéseit sok
tényező nehezítette. Sokan remény-
kedtek akkor mind a király, mind
az ország bukásában, zsákmányra
éhesen várták, hogy rávethessék
magukat egy kedvező pillanatban.
Nem lehetett könnyű így alkotni.
 Sok évszázaddal később, nemze-
tünk sorsának egy nagy forduló-
pontján így fogalmazta ezt meg a
legnagyobb magyar: Széchenyi
István: "Egynek minden nehéz,
soknak semmi sem lehetetlen."
Erre a szemléletmódra van talán
legnagyobb szükség a mai Ma-
gyarországon. Csakis így lehet
hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni
családért, hazáért, lakhelyért.
 Csakis így lehet tiszta szívvel,
őszintén együtt ünnepelni, méltón
az elődökhöz, méltón Szent István
királyunkhoz
 Ünnepeljük a vérét értünk, a
XXI. század emberéért kiontó kato-
nák sok évszázados hosszú sorát,
és ünnepeljük a magyar anyát is,
aki nevelt földművest, katonát,
orvost, tanárt és megannyi mun-
káskezet.
 Ünnepeljük a magyar nemzetet,
melybe mindannyian tartozunk.
Ünnepeljük a magyar földet, mely
kenyeret ad nekünk. Ünnepeljük az
új kenyeret, mely Itt készült
Diósjenőn, és a mi kenyerünk.
Múlt, jelen és jövő szimbóluma.
Mementója embernek, becsületnek
és munkának. Ahogy minden nap
kell az asztalra az új kenyér, úgy
kell megújulni mindannyiunknak is
időről-időre. Isten adjon nekünk
ehhez hitet, erőt, egészséget, kitar-
tást, hogy Szent István örökségét
megőrizve építsük tovább e nemze-
tet."

összeállította:
István László
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A képviselő-testület 2015. szeptember 24-én 18 órai kezdettel
tartott üléséről

1) Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesí-
téséről a tájékoztatót a Képviselő-testület felé.

 Az önkormányzat gazdálkodása a költségvetésen alapul. Első félévben
az előirányzatot befolyásolta az igénylések alapján kapott állami támoga-
tás (segély, támogatás, túlnyomó részben pedig a közfoglalkoztatásokkal
kapcsolatos ˗ START munka, hosszú távú közfoglalkoztatás ˗ támogatá-
sok).
 Mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon az eredeti költségve-
tést meghaladó bevételek és kiadások a START munka pályázattal össze-
függésben keletkeztek, mivel ezen tételek az eredeti költségvetésben nem
szerepeltek.
 Ezek:

Beszámoló a képviselő-testület munkájáról

 A 2015. évi költségvetés célkitűzéseként a rendelkezésre álló források
alapján, az önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények szinten
tartott működtetése és pénzügyi egyensúlyunk folyamatosan biztosított
volt. Az elfogadott költségvetésnek megfelelő gazdálkodást folytattak az
intézmények a pénzeszközök közel időarányos felhasználása mellett.
 Az önkormányzat legnagyobb saját bevétele a helyi adó, melyből I.
félévben az eredeti előirányzathoz képest több mint a fele realizálódott.
 Valamennyi intézményünk esetében a költségtakarékosság szem előtt
tartása mellett alkalmaztunk közfoglalkoztatottakat.
 Összességében feladatainkat teljesítettük, az önkormányzatunk és
intézményeink működése kisebb akadályokkal megvalósult. Önkormány-
zati és intézményvezetők felelős gazdálkodást folytattak.

bér munkaruha
beruházás,
nagy értékű

egyéb
költség

kisértékű
eszközök

Föld utak karbantartása 13 416 177 488 145 1 066 762 644 200 169 484
Bio- és megújuló
energia felhasználás 12 801 795 506 871 5 348 874 755 278 16 260 293
Beton elem gyártás 14 208 446 388 404 1 400 785 264 751 787 400
Közúthálózat javítása 12 789 061 567 322 659 257 606 159 1 341 020
Belvíz elvezetés 13 419 304 613 332 128 016 947 857 1 485 392

Zöldség 10 244 544 374 005
           2 430

384,00 775 300 853 646
 76 879 327 2 938 079 11 034 078 3 993 545 20 897 235

Előlegek 41 319 290

BEVÉTELEK KIADÁSOK
megnevezés Eredeti

elői-
rányzat

Teljesí-
tés

megnevezés Eredeti
elői-

rányzat

Teljesí-
tés

Normatívák:     Személyi juttatások 14909 30411
- működési általános tám. 80382 41950 járulékok 3756 4678
- köznevelési feladatok 47348 24367 Készlet beszerzés 4492 12832
- szociális, gyermekjóléti 40087 26105 Kommunikációs szolgálta-

tások 1340 710
- kulturális feladatok 3308 1720 Közüzemi díjak 12568 3394
- kiegészítő támogatások 0 851 Karbantartás, kisjavítás 4478 1444
OEP támogatás 0 3442 Vásárolt élelmezés 11505 6367
Közfoglalkoztatottak
támogatása 4100 64678

Egyéb szolgáltatások 7493 4843

Adók:     Reklám, rendezvény 140 225
Vagyoni típusú: 24500 10528 áfa 14017 8910
Ebből: ˗ kommunális adó   3919 Egyéb, adók, díjak 9573 90

˗ építményadó   5378 FHT 517 2473
˗ telekadó   1231 Lakásfenntartási támogatás 710 777

- iparűzési adó 16000 8459 Egyéb támogatások,
segélyek 2718 1990

- gépjárműadó 5000 2725 Pénzeszköz átadások 4100 10378
- idegenforgalmi adó 0 190 beruházások 4991 15057
- talajterhelési díj 0 189 hiteltörlesztés 14206 6546
- pótlékok 200 402 Finanszírozási kiadások 113992 53208

    tartalékok 58722
Egyéb bevételek 8089 5455
Térítési díjak 3002 1451
Előző évi maradvány 46491 0
Felhalmozási célú támogatás 5720 6597

Összesen: 284 227 199 109 Összesen: 284 227 164 333

Részletes tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi  bevételeiről és kiadásairól
adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK KIADÁSOK
megnevezés Eredeti

előir.
Telje-
sítés

megnevezés Eredeti
előir.

Teljesí-
tés

Finanszírozás önkormány-
zattól 61465 33059

Személyi juttatások 37752 18039

Térítési díjak 2984 1082 járulékok 9823 5607
áfa 806 292 Készletbeszerzés 1300 60

    Kommunikációs szolgálta-
tások

220 54

    Közüzemi díjak 2340 548
    Karbantartás, kisjavítás 400 115
    Vásárolt élelmezés 9032 2780
    Egyéb szolgáltatás 400 330
    Rendezvény, reklám 100 12
    áfa 3738 997
    Tárgyi eszköz beszerzés 150 0

Összesen: 65 255 34 433 Összesen: 65 255 28 542

Aranydió Egységes Óvoda-Bölcsöde teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
2015. I. félév

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK KIADÁSOK
megnevezés Eredeti

előir.
Telje-
sítés

megnevezés Eredeti
előir.

Teljesí-
tés

Finanszírozás önkormány-
zattól 6504 2634

Személyi juttatások 1968 910

Térítési díjak 1875 418 járulékok 492 246
áfa 506 113 Készletbeszerzés 160 0

    Kommunikációs szolgálta-
tások 70 31

    Közüzemi díjak 1030 325
    Karbantartás, kisjavítás 100 0
    Vásárolt élelmezés 3561 650
    Egyéb szolgáltatás 148 18
    áfa 1356 312

Összesen: 8885 3165 Összesen: 8885 2493

Diósjenő Idősek Klubja teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
2015. I. félév

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK KIADÁSOK
megnevezés Eredeti

elői-
rányzat

Telje-
sítés

megnevezés Eredeti
előirány-

zat

Teljesí-
tés

Finanszírozás önkormány-
zattól 46938 17515

Személyi juttatások 29 061 11 328

    járulékok 7419 1 803
    Készletbeszerzés 1155 275
    Kommunikációs szolgálta-

tások
1500 266

    Közüzemi díjak 1585 502
    Karbantartás, kisjavítás 1650 94
    Egyéb szolgáltatás 478 210
    Rendezvény, reklám 500 78
    áfa 2090 307
    Beruházások 1500 0

Összesen: 46 938 17 515 Összesen: 46 938 14 863

Polgármesteri teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
2015. I. félév

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK KIADÁSOK
megnevezés Eredeti

elői-
rányzat

Telje-
sítés

megnevezés Eredeti
előirány-

zat

Teljesí-
tés

Működési támogatás 380 398 Készletbeszerzés 200 64
Előző évi maradvány 1 0 Kommunikációs szolgáltat 30 0

    Egyéb szolgáltatás 50 6
    Rendezvény, reklám 20 8
    áfa 81 17

Összesen: 381 398 Összesen: 381 95

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
2015. I. félév

adatok E Ft-ban
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2) A helyi környezetvédelemről,
a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a köztisztasággal és
a települési szilárd és folyékony
hulladékkal összefüggő tevé-
kenységről, a szervezett köz-
tisztasági közszolgáltatás köte-
lező igénybe-vételéről
Diósjenő községi önkormányzat képviselő-

testületének 8/2015. (IX. 24.) számú rendelete
a helyi környezetvédelemről, a közterületek és

ingatlanok rendjéről, a köztisztasággal és a
települési szilárd és folyékony hulladékkal

összefüggő tevékenységről, a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelező

igénybe-vételéről

Az önkormányzati képviselő-testület az
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéről szóló 1995. évi XLII. törvény, az 1995.
évi LIII. törvény és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdé-
sének felhatalmazása alapján figyelemmel e
törvényekben, valamint az 1959. évi IV. törvény
387.§, 388.§-aiban, a 2000. évi XLIII. törvény
21.§ (1) bekezdésében, 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
Fogalommeghatározások

1. §
E rendelet alkalmazása szempontjából

a) közigazgatási terület: a község önkormányza-
tának működési területe, mely belterületből
(beépített és beépítésre szánt terület) és
külterületből (belterületen kívüli terület) áll.

b) szolgáltató: nyilvános pályázatot elnyerő
vállalkozó

c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban a
közigazgatási területen belül közterületként
nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér,
közpark).

d) közforgalmi területsáv: Az ingatlan-
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
földrészlet, amely két szomszédos ingatlan
között helyezkedik el.

e) köztisztasággal összefüggő 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 helyisé-
gek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a
közterületek tisztántartása.

f) köztisztasági közszolgáltatás (a továbbiakban:
szolgáltatás) a települési hulladék rendszeres
gyűjtésére, elszállítására, esetleges hasznosí-
tására irányuló közszolgáltatás, amely a
kijelölt szolgáltató szállítóeszközéhez rend-
szeresített gyűjtőedényben, a közterületeken
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgál-
tató rendelkezésére bocsátott hulladék ártal-
matlanítására irányul.

g) települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenység: a települési szilárd hulladék
kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása.

h) települési folyékony hulladékkal összefüggő
tevékenység: a települési folyékony hulladék
kezelése

i) kezelés: a települési szilárd és folyékony
hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a
kijelölt lerakóhelyre való elszállítása,

j) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterüle-
tek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése,
illetőleg pormentesítése.

k) ártalmatlanítás: települési szilárd és folyékony
hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg
létesítményekben történő - újra hasznosítás
nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása.

l) hasznosítás: települési szilárd hulladékból
hasznosítható másod nyersanyagok (fém,
üveg, papír, rongy, műanyag, stb.) kiválogatá-
sa, továbbá a hulladék feldolgozásával,
komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy
más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek
együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelő-
anyag hő- és villamos energia stb. előállítása.

m) települési szilárd hulladék: a háztartásokból
származó szilárd hulladék (szemét) illetőleg a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és
összetételű, azzal együtt kezelhető más
hulladék.

n) háztartási hulladék (szemét): lakásokban,
valamint a lakás, üdülés, pihenés, céljára
használt egyéb helyiségekben, valamint a
lakók közös használatára szolgáló helyiségek-
ben és területeken keletkezett szilárd hulla-
dék, így pl. a salak (beleértve a központi
fűtésből keletkezett salakot is) a rongy, a
söpredék, hamu, korom, edény, eszköz,
ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a
műanyag konzervdobozt, üveget, kisebb
méretű bútordarabot) továbbá kisebb mennyi-
ségű falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék,
falomb, nyesedék, valamint a lakásban folyta-
tott kisipari tevékenység gyakorlásából
keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezett
mennyiség nem haladja meg a 25 l/nap
mennyiséget.

o) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az
emberi tartózkodásra szolgáló más helyisé-
gekben felhalmozódott szilárd hulladék
(nagyobb méretű berendezési tárgy, lom,
bútor, ágybetét, háztartási berendezés és
készülék stb.) valamint az azokhoz tartozó
területeken, illetőleg közterületeken keletke-
zett szilárd hulladék (szemét.)

p) ártalmatlanító telep: a települési szilárd és
folyékony hulladék leürítésére szolgáló
terület, ide értve az itt foglalkoztatott szemé-
lyek elhelyezésére és kiszolgálására épített
létesítmények területét is.

q) települési folyékony hulladék: az ingatlanon
keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és
szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba
vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási
tevékenységből származó technológiai erede-
tű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.

r) zöldterület: nagyobb részt növényzettel
borított közhasználatú terület, beleértve a kerti
burkolatokat és az építmények területét is.

s) kijelölt szeméttelep: Tárnics Környezetvédel-
mi 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 lakóépület-
ben és a lakóépület melléképületében huza-
mos emberi tartózkodásra szolgáló helyisé-
gek.

v) nem lakott épület és tartós szünetelés: olyan
lakóépület és annak helyiségei, melyet bizo-

nyíthatóan legalább három hónap óta nem
laknak, illetőleg a használatot szüneteltetik.

w) nagyméretű berendezési tárgy: háztartási
hulladéknak nem minősülő, a lakás használata
folytán feleslegessé, nagyobbrészt használha-
tatlanná 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 szolgá-
ló edényzet, műanyagzsák, amelynek űrtartal-
ma nem haladja meg a 140 litert.

y) a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevétele: az élővilág és az emberi
egészség védelmében bevezetett olyan alkot-
mányos rendelkezés, amely alól közösségi
érdekből egyetlen ingatlan tulajdonosnak,
vagy települési hulladéktermelőnek sem
adható indokolatlan felmentés.

z)ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/
amelynek ingatlanán települési szilárd hulla-
dék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulaj-
donosa, birtokosa vagy használója az ingat-
lannak.

II. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. §
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a
megállapítása, amelyek biztosíthatják a község
köztisztaságával összefüggő feladatok eredmé-
nyes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás
ellátásának és igénybevételének rendjét.

3. §
1) Diósjenő Község Önkormányzata kötelezően

ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkező települési szilárd
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszol-
gáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás)
szervez és tart fenn.

2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelye-
ző telep Nógrádmarcal község külterületén a
095/8. hrsz-on lévő műszaki létesítmény.

3) A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének
elősegítésére – a fokozatosság elvének figye-
lembevételével – az önkormányzat hulladék-
udvart létesíthet és tarthat fenn.

4. §
1) A hulladékgazdálkodás nyilvántartását,

díjbeszedést, szerződés-kötést, végrehajtást, a
személyes adatok kezelését a Képviselő-
testület az adatvédelmi szabályzat szerint
végzi.

2)  A kezelendő adatok köre:
a) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantu-

lajdonos, használó neve,
b) lakcíme,
c) születési helye, ideje,
d) anyja leánykori családi és utóneve,
e) adószáma.

5. §
1.)  A közszolgáltatással ellátott terület Diósjenő

község közigazgatási területe
2.)  A rendelet személyi hatálya a közigazgatási

határon belül valamennyi ingatlan tulajdonos-
ra, kezelőre, használóra, vagy bérlőjére
(továbbiakban: tulajdonos) kiterjed függetle-
nül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy
jogi személy, illetve nem jogi személyiségű
gazdasági társaság.

3.)  Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes
hulladékokra, az azokkal összefüggő tevé-
kenységre.

6. §
1)  A település közigazgatási területén vala-

mennyi ingatlan tulajdonosa az ingatlanán
keletkező települési hulladék gyűjtéséről és
annak a begyűjtésre feljogosított és engedély-
lyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadásáról az e rendeletben meghatározott
módon köteles gondoskodni. Ez a kötelezett-
ség elsődlegesen az ingatlant bármilyen
jogcímen használót, vagy jogcím nélküli
használót terheli.

2)  Az (1) bekezdésben felsorolt közszolgáltatást
a helyi közszolgáltatással ellátott területen
lévő ingatlan tulajdonosa – a jelen önkor-
mányzati rendeletben meghatározott módon –
köteles igénybe venni, ha jogszabály, vagy
hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.

7. §
1) A köztisztaság megőrzésében mindenki

köteles hathatósan közreműködni és a telepü-
lési környezet (különösen közterületek)
szennyeződését, fertőzését eredményező
tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartóz-
kodni.

2) Az e rendelettel összefüggő tevékenység és a
rendelet végrehajtásának ellenőrzése a község
jegyzőjének feladata.

III. fejezet
AZ INGATLANOK ÉS A KÖZTERÜLETEK

TISZTÁNTARTÁSA
8. §

1) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántar-
tásával kapcsolatos feladatai:

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület – kivéve a rendszeres parkfenntartásba
bevont területeket – gondozásáról, tisztántartá-
sáról, szemét- és gyommentesítéséről, (különös
tekintettel a pollen allergiát okozó növények-
ről) hó eltakarításról és síkosságmentesítésről, a
gyűjtő edényzet környezetének tisztántartásá-
ról. A közterületen lévő magassága nem
haladhatja meg átlag a 25 cm-t.

b) Járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyásának biztosításáról. A
műtárgynak megfelelő átmérőben, amely nem
lehet aránytalanul kisebb mint a lejtéshez
szükséges meder mélység.

c) A belterületi útszakasznak az út tengelyéig
történő tisztántartásáról, kaszálásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok elszállításáról
(1995. évi LIII. tv. 47. § (1) bek. b/ pont –
csapadékvíz-elvezetés).

d) község területén lévő telekingatlanok tulajdo-
nosai, használói kötelesek ingatlanukat
megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól,
gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól megtisz-
títani, úgy, hogy az a szomszédos telek
ingatlanok tulajdonosait nem zavarhatja, azok
ingatlanait nem károsíthatja.

e)Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetőség van
rá, köteles gondoskodni az ingatlana előtti
közterület füvesítéséről, parkosításáról,
fűnyírásról, a növényzet rendben tartásáról.

f) A járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint
a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé
nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a
nyesedék összegyűjtéséről. A járdán történő
közlekedést a telekről kinyúló növényzet nem
akadályozhatja.
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2)  Két szomszédos terület, épület közötti köz-
forgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok
között 50-50 %-os arányban oszlik meg.

3)  Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendég-
látó egységek, székházak, intézmények és
szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt
illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület – a tulajdonos
köteles tisztán tartani, valamint az árkot
rendben tartani.

4)  Az ingatlan előtti járdát az ingatlantulajdonos
naponta mind a téli, mind a nyári időszakban
legkésőbb reggel hét óráig köteles letakarítani
és az így összegyűjtött szemetet a háztartási
hulladékkal együtt elszállíttatni.

5)  A közterület rendeltetéstől eltérő célra
(árusítás, építési szerelési munka stb. céljára)
történő használata esetén a használattal
érintett terület közvetlen környezetét a hasz-
náló köteles tisztán tartani.

6)  Hirdetményt, plakátot kizárólag a község
hirdetőtábláin lehet elhelyezni.

7)  Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a
feladata, aki azt a hirdetőtáblákon elhelyezte,
illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, költségére
az Önkormányzat végezteti el a plakátok
eltávolítását.

8)  Új építésű kerítés esetén annak építését,
karbantartását a tulajdonos, régi építésű
kerítés esetén szokásjog alapján a telek
bejáratával szemben állva a hegyfelőli oldali
kerítést, valamint a telek végében lévő kerítést
a tulajdonos köteles karban tartani.

9.§
2) Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok

feltakarításából keletkezett szemetet, a háztar-
tási hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő
tartályban kötelesek elhelyezni.

3) Amennyiben az ingatlantulajdonos választása
szerinti, 50 l/hét, 80 l/hét illetőleg 140 l/hét
mennyiségű hulladéknál több hulladék kelet-
kezik, annak a községi hulladék-lerakóhelyre
(Nógrádmarcal) történő elszállításáról, a
tulajdonos köteles gondoskodni.

10.§
1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell

arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be.
Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásá-
nál, vagy szállítás alatt a közterület beszeny-
nyeződik, a szállító köteles azt fel-, vagy
lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás
során megtisztítani.

2) Tilos a gépjárművek mosása közterületen
3) Ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat

csak rendeltetésszerűen, ivóvízvételére szabad
használni.

4) A közterületen szemetelni, építési törmeléket,
veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát,
fertőző vagy robbanásveszélyes anyagot,
tűzveszélyes hulladékot, vagy egyéb bármi-
lyen jellegű környezetszennyező anyagot
elhelyezni tilos, ami nem rendeltetésszerű
tartozéka egy közterületnek.

5) Építési területen és az építkezés közvetlen
környékén (az építkezés előtti területen) az
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a
tisztaságot.

6) Beruházások esetén a birtokbavételtől a
kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés
befejezéséig a kivitelezőnek 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 szennyeződés ne
keletkezzen.

8) Amennyiben a munkálatok végzése során
építési törmelék, illetve hulladék anyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a
munka befejezésétől számított 48 órán belül a
kivitelezést végző szervnek vagy személynek
el kell szállítani, és a közterületet helyre kell
állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

9) Közterületen építési, bontási anyagot közterü-
let-használati engedélyben meghatározott
területen, az engedélyben megjelölt módon és
időtartamig szabad tárolni. Magánterületen
történő tároláshoz engedély nem szükséges,
de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely
közegészségügyi szempontból veszélytelen.
Közterület használati engedélyt a polgármes-
teri hivatalban kell megkérni.

10) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési
törmeléket, illetve szemetet kihelyezni!

11) Közterületen vállalkozói tevékenység ellátá-
sához, magángazdálkodáshoz szükséges
gépek, berendezések és ezek tartozékai,
továbbá járművek, munkagépek tárolása tilos!

11.§
1) Közterületen megrendezett vásárok sport-, és

egyéb rendezvények tartása idején a rendez-
vény szervezője köteles gondoskodni a
várható forgalomnak megfelelő számú illem-
hely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint
a rendezvény alatt és azt követően a terület
tisztántartásáról.

2) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármifé-
le szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi
és állati ürülékkel) beszennyezni tilos.

3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan
előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá váló
járdaszakaszt (szükség esetén többször is)
síkosságtól mentesíteni.

4) Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jeleken,
c) tömegközlekedésre szolgáló jármű megál-

lóhelyénél oly módon, hogy a fel és
leszállást akadályozza,

d) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.:
vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesít-
mény lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.)
köré,

e) kapubejárat elé, annak szélességében,
f) a fák törzsétől 2 m-es körzeten belül.

5) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkí-
mélő anyagokon kívül (homok, salak, stb.)
fagyáspont csökkentő szer használata csak
úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri
kijuttatás maximális mértéke 40 g/nm-nél
több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tároló-
edényben, környezetszennyezést kizáró
módon történhet.

6) Klorid - tartalmú vegyszerek használata
zöldterületeken és annak közvetlen környékén
tilos.

12. §
1) A közterület felszerelési és berendezési

tárgyainak beszennyezése, illetőleg megron-
gálása tilos.

2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék,
stb.) rongálása, csonkítása, ágak, virágok
leszakítása tilos.

3) Tilos a parkosított és füves területeket rendel-
tetésellenesen használni, továbbá e területe-
ken olyan tevékenységet végezni, mely e

területek károsodását, vagy szennyeződését
idézi elő.

4) Fákon, illetve közterületen álló építményeken,
épületek falán, kerítéseken - a rendeltetéssze-
rűen hirdetésre szolgáló berendezések kivéte-
lével - hirdetni, falragaszt, vagy reklámot
elhelyezni tilos, falragaszoknak a ki nem
jelölt helyen való felragasztásáért, e tevékeny-
séget végző és e tevékenységet megrendelő,
felelősségük megállapítása esetén - egyetem-
legesen felelnek.

5) Tilos a közterületen elhelyezett gyűjtő
edényzetből 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 működtetett szeméttelepen a
vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírá-
sok szigorú betartásával szabad elhelyezni. A
község közigazgatási területén bármilyen
szemét lerakása tilos!

2) Az Önkormányzat illetékességi területén a
háztartási hulladék szakhatósági előírásoknak
megfelelő elszállítása kötelező.

3) Az önkormányzat a hulladék begyűjtéséről
heti egy alkalommal köteles gondoskodni és a
tulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni.

4) Amennyiben a szállítás időpontja munkaszü-
neti napra esik, az elszállítást az azt megelő-
ző, vagy a követő első munkanapon kell
teljesíteni.

5) Az Önkormányzat évente egy alkalommal –
áprilisban vagy októberben – lomtalanítást
tart.

6) Azon ingatlantulajdonosok, akik közterületen
közterület-használati hozzájárulás, illetve
engedély alapján árusító, közszolgáltató vagy
egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kíván-
nak folytatni, amely a kötelező helyi közszol-
gáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd
hulladék keletkezésével jár, kötelesek azt az
önkormányzatnak bejelenteni, és a – közterü-
let-használati hozzájárulás, illetve engedély
alapján – a közterületen végzendő tevékeny-
ség kezdetének és végének időpontjára,
valamint a várható hulladék fajtájára, annak
összetételére és mennyiségére figyelemmel
szerződést kötni.

7) Bármilyen eredetű szennyvizet – ahol a
szennyvízcsatorna nem működik – vízzáró
vakolattal ellátott gyűjtőaknában kell össze-
gyűjteni és szippantással eltávolítani a kijelölt
szeméttelepre. Ahol szennyvízcsatorna
működik, ott az ingatlan tulajdonosa köteles
arra rákötni, a szolgáltatást igénybe venni.

14.§
1) A szervezett köztisztasági közszolgáltatás

igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő
és az Önkormányzat között - a Ptk. közüzemi
szerződésekre vonatkozó szabályok szerint -
szerződéses jogviszony jön létre. (Ptk. 387.,
388, §.)

2) Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha:
a) az ingatlan lakatlan,
b) a tulajdonos időleges távollétét előzetesen

a szolgáltatónak egy hónappal korábban
bejelenti és a bejelentés a tényeknek
megfelelő.

3) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítá-
sát az heti gyakorisággal végzi.

4) A gyűjtő edények a szállítást megelőző nap
20 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig
helyezhetőek 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 gyűjtőzsák

6) A tároló edények folyamatos tisztántartása az
ingatlan tulajdonosának a feladata.

7) A használatra bocsátott gyűjtőedények kar-
bantartását, felújítását és szükség szerinti
kicserélését a begyűjtő végzi, a hozzá beérke-
zett jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes,
ha a cserét a gyűjtőedény rendeltetésszerű
használata során bekövetkezett elhasználódás
teszi szükségessé.

8) A tároló edénybe tilos mérgező, veszélyes,
robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a
kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét,
testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy
begyűjtése során a gépkocsi műszaki berende-
zésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlaní-
tása során veszélyezteti a környezetet, vagy az
ártalmatlanító telep műszaki berendezéseit.

9) Ha a begyűjtést végző dolgozók azt észlelik,
hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem minősül települési
hulladéknak, úgy ezt nem szállítják el.

10) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot
tartalmaz, amely az edényben összetömörö-
dött, vagy befagyott, vagy a benne lévő
hulladékot úgy összepréselték, hogy az
elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a
terhelhetőségét, – emiatt a tárolót az előírt
módon kiüríteni nem lehet – a tulajdonos
köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki
nem üríthető tárolót szabályszerűen kiüríteni,
használhatóvá tenni.

11) A háztartási szilárd hulladék elszállításához
szükséges edényzet űrtartalmának megállapí-
tásánál – szerződéskötéskor vagy szerződés
módosításakor – a képződő hulladék mértékét
legalább 25 liter/fő/hét mennyiséggel kell
figyelembe venni.

12) A szolgáltató feladatai és kötelességei a
köztisztasági közszolgáltatás végrehajtásakor:
A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot
köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt
hulladéklerakó telepre, annak ártalmatlanítá-
sáról a környezetvédelmi szabályok megtartá-
sával köteles gondoskodni.

13) Háztartási hulladék elszállítását végző jármű
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 megtagadá-
sáról a tulajdonost az ok feltüntetésével
értesítik.

15.§
1) A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának

rendjéről és módjáról a közszolgáltató és az
ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól
és kötelezettségeiről, valamint a közszolgálta-
tatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi
elemeiről – e rendelet szerint – az ingatlan
tulajdonosokat a szolgáltató köteles értesíteni.

2) A tulajdonos személyében bekövetkezett
változást a régi tulajdonos köteles 15
napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A
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bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi
tulajdonost terheli.

16.§
1) Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról (csak

az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett
szeméttelepen a vonatkozó üzemeltetési
szabályok és előírások szigorú betartásával)
azon ingatlan tulajdonosának kell gondoskod-
nia, ahol a hulladék keletkezett.

2) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű
– a rendszeres hulladékgyűjtés kapcsán
szabványos gyűjtőedényzetbe nem elhelyez-
hető, így el nem szállítható – tárgyak, eszkö-
zök (bútorok, háztartási gépek stb.) az un.
egyéb szilárd hulladékok az évi egy alkalom-
mal megrendezésre kerülő lomtalanítás során
kerülnek elszállításra, amennyiben azt saját
ingatlanán belül a két lomtalanítás közötti
időszakban nem tudja, nem akarja tárolni - az
elszállíttatásról az ingatlan tulajdonos saját
költségére köteles gondoskodni.

3) A jegyző által elrendelt lomtalanítási akciót az
Önkormányzat előzetesen meghirdetett
időszakban és módon szervezi meg és bonyo-
lítja le. A lomtalanítás költsége az Önkor-
mányzatot terheli.

4) Az esetlegesen keletkező építési hulladékok,
föld, nagymennyiségű salak és egyéb nagy-
mennyiségű hulladék tárolásáról, elszállításá-
ról, elhelyezéséről az ingatlan tulajdonos saját
költségén köteles gondoskodni.

V. Fejezet
A KÖZTISZTASÁGI RENDELET

BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

18.§
1) Jelen önkormányzati rendelet betartását és a

szolgáltató vállalásainak megvalósulását a
jegyző ellenőrzi és betartásáról, betartatásáról
gondoskodik, az ellenőrzésre jogosult a
Rendőrség is.

2) Amennyiben magasabb szintű jogszabály
eltérően nem rendelkezik szabálysértést követ
el, és a mindenkor hatályos Szabálysértési
Kódex szerinti pénzbírsággal sújtható, aki:
a) az ingatlana előtti járda, (járda hiányában

egy méter széles területsáv, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület), gondozásáról,
tisztántartásáról, szemét- és gyommentesí-
téséről (különös tekintettel a pollen allergi-
át okozó növényekről), hó eltakarításról és
síkosság mentesítésről nem gondoskodik.
A közterületen lévő magassága nem
haladhatja meg átlag a 25 cm-t.

b) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyásának biztosításáról nem
gondoskodik A műtárgynak megfelelő
átmérőben, amely nem lehet aránytalanul
kisebb mint a lejtéshez szükséges meder
mélység.

c) belterületi útszakasznak az út tengelyéig
történő tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok elszállítását elmulaszt-
ja.

d) telekingatlan tisztántartásáról és gyom-
mentesítéséről nem gondoskodik, illetve
azzal a szomszédos ingatlanok tulajdono-
sait károsítja

e) a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, vala-
mint a telekingatlanról a járdára és az
úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről és annak elszállításáról nem

gondoskodik. A járdán történő közlekedést
a telekről kinyúló növényzet nem akadá-
lyozhatja.

f) az üzletek és egyéb elárusító helyek
vendéglátó egységek, székházak, intézmé-
nyek és szolgáltató egységek előtti járda-
szakaszt illetőleg, ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz
elvezető árok tisztántartásáról nem gon-
doskodik

g) az ingatlan előtti járdát naponta mind a
téli, mind a nyári időszakban nem takarí-
totta le

h) hórakást tilos helyen elhelyez
i) közterületen tartott rendezvény ideje alatt

és azt követően a terület tisztántartásáról
nem gondoskodik,

j) a közterületi sávok feltakarításából kelet-
kezett szemetet, háztartási hulladékot nem
a rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el

k) a szerződés szerint választott mennyiségű
szemétnél nagyobb mennyiségű szemét
keletkezése esetén, annak elszállításáról
nem gondoskodik

l) bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásá-
nál, vagy szállítás alatt a közterületet
beszennyezi és azonnali megtisztításáról
nem gondoskodik

m) közterületen gépjárművet mos, ivóvizet
szolgáltató kutakat, közkifolyókat nem
rendeltetésszerűen 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 jellegű környezet-
szennyező anyagot helyez el

q) a közterületen e rendeletben tiltott tevé-
kenységek 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 működtetett
hulladéklerakó telepen helyez el, illetve
nem köt rá a szennyvízcsatorna rendszerre

s) különleges (veszélyes) hulladékot, állati
tetemet, trágyát, jeget, havat, sarat, fertőző
vagy robbanásveszélyes anyagot, tűzve-
szélyes hulladékot a szabványos gyűjtő-
edénybe elhelyez

t) a köztisztasági közszolgáltatás igénybevé-
telekor feladatainak és kötelességeinek
nem tesz eleget

u) a hulladékkezelési közszolgáltatás alá
tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi
igénybe

v) a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesí-
tése érdekében az e rendeletben előírt
bejelentési kötelezettségének nem, vagy
valótlan adatot közölve tesz eleget

w)  a hulladékkezelési közszolgáltatás körébe
tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul
végez, vagy hulladékot hulladékkísérő
jegy nélkül, vagy szabálytalanul szállít

x) települési hulladékot felhalmoz, illetve a
közterületre vagy más ingatlanára az e
rendeletben megállapított feltételektől
eltérően kihelyez

y) kerítés karbantartását nem végzi el

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.§

1) E rendelet 2015. október 24. napján lép
hatályba, kihirdetéséről, illetve a rendeletben
foglaltak betartásáról, betartatásáról a jegyző
gondoskodik.

2) E rendelet hatálybalépésekor az 3/2014. (II.
12.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

  Tóth János                    Repiczki Zsuzsanna
 polgármester                             jegyző

3) 2015. évi szociális tüzelőanyag
pályázat

 Diósjenő község Önkormányzat
képviselő-testülete testülete a helyi
önkormányzatok szociális tüzelő-
anyag támogatására kiírt pályázatra
pályázatot nyújtott be 60 m3 ke-
ménylombos tűzifára.
 A támogatás felhasználásának
feltételeként meghatározott mérté-
kű önrészt 76.200,- Ft, azaz Het-
venhatezer-kettőszáz 00/100 forint
vállalja, valamint vállalja, hogy a
szállítási költséget is állja.
 Az önkormányzat a tüzifáért és
szállításért ellenszolgáltatást nem
kér.
4) Bursa Hungarica önkor-

mányzati ösztöndíj pályázat
 Az önkormányzat a jogsza-
bályoknak megfelelően kifejezett
és visszavonhatatlan döntést ho-
zott arról, hogy csatlakozni kíván
a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kez-
dő fiatalok támogatására létreho-
zott Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2016. évi pályázati for-
dulójához.
 Az önkormányzat a felsőok-
tatási hallgatók számára, vala-
mint a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok részére kiíran-
dó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2016. évi pályázati forduló-
jának Általános Szerződési Fel-
tételeit elfogadja, és kötelezettsé-
get vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott tá-
mogatás összegének továbbítása
során maradéktalanul az Általá-
nos Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget
vállal arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati  Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pá-
lyázatokról hozott döntését a
https://www.eper.hu/eperbursa/
onk/tonkbelep.aspx internet cí-
men elérhető EPER-Bursa rend-
szerben rögzíti.
 Az önkormányzat nyilatkozik
arról, hogy az EPER-Bursa rend-
szerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekérendő, a szociá-
lis körülmények igazolására fon-

tosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentét-
ben a pályázati kiírás feltételei-
vel.
5) 2016. évi Járási startmunka

mintaprogramok/ráépülő
program pályázat

 Diósjenő község Önkormány-
zat képviselő-testülete folytatni
kívánja a Startmunka programo-
kat. Ennek keretein belül 2015
évben 87 ember foglalkoztatása
valósult meg.
 Az önkormányzat nevében a
2016. évi Startmunka program
pályázat beadására felhatalmazza
Tóth János polgármestert
- mezőgazdasági programok:

Mezőgazdasági programok
Zöldségtermesztés

- helyi sajátosságokra épülő köz-
foglalkoztatás: Diósjenő köz-
ségben önellátásra betonelem
gyártás

- belvíz elvezetési programok:
Diósjenő község belvízelvezető
rendszereinek felújítása

- bio- és megújuló energiafel-
használás: Diósjenő községben
bio- és megújuló energia fűtő-
anyag előállítása

- közúthálózat karbantartás:
Diósjenő közúthálózat karban-
tartása

6) Fogorvosi álláshely pályázat
kiírása

 Diósjenő Községi Önkormány-
zat az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152 §
alapján pályázatot hirdet fogor-
vos munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:
 Nógrád megye, 2643 Diósjenő,
Kossuth L. út 8.

A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
 A 4/2000 (II.25.) EüM rende-
letben foglaltak szerint körzeti
fogorvosi feladatok ellátása, Te-
rületi ellátási kötelezettség, isko-
lafogászat

A munkakörrel kapcsolatos
egyéb információk:
 A fogorvosi állás csak vállal-
kozási formában, területi ellátási
kötelezettséggel tölthető be 2015.
január 01. napjától.

Pályázati feltételek:
· Egyetemi végzettség, fogszak-

orvosi diploma,
· fogorvos munkakörben eltöltött

- Legalább 3-5 év szakmai ta-
pasztalat,

· büntetlen előélet,
· nem áll foglalkoztatástól eltil-

tás hatálya alatt,
· cselekvőképesség
· orvosi munkakör betöltésére

való egészségügyi alkalmasság
4/2000.(II.25.) EüM rend. és a
18/2000.(II.25.) Korm.rend. elő-
írt iskolai végzettség, szakmai és
egyéb feltételek megléte

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
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· Végzettséget igazoló okiratok
jegyző által hitelesített másola-
ta

· Külföldön szerzett diploma
esetén a honosításról (magyar-
országi elismerésről) szóló
határozat jegyző által hitelesí-
tett másolata

· Részletes szakmai önéletrajz
(gazdasági társaság pályázó
esetén megjelölve, ki fogja
személyesen ellátni a praxist)

· 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány

· Nyilatkozat, mellyel hozzájá-
rul, hogy az eljárásban résztve-
vők a pályázati anyagot megis-
merhetik, valamint arról, hogy
a személyét érintő kérdés tár-
gyalásakor nyílt, vagy zárt ülés
tartását kéri

· Orvosi munkakör betöltésére
való egészségügyi alkalmassági
vizsgálat meglétét igazoló ok-
mány jegyző által hitelesített
másolata

· Fogorvosi szakmai gyakorlat
igazolására alkalmas irat

· Működési nyilvántartási igazol-
vány jegyző által hitelesített
másolata

· Amennyiben van, a működteté-
si jogról szóló hatósági biz.,
illetve határozat jegyző által
hitelesített másolata

· Vállalkozói igazolvány, gazda-
sági társaság esetén 40 napnál
nem régebbi cégkivonat és társa-
sági szerződés jegyző által hite-
lesített másolata

 A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja:
 A munkakör legkorábban 2015.
december 1. napjától tölthető be.
 A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. december 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Tóth János
polgármester nyújt, a 06 35
525 012/113 - os telefonszámon.
 A pályázatok benyújtásának
módja:
· Postai úton, a pályázatnak a

Diósjenő Községi Önkormányzat
címére történő megküldésével
(2643 Diósjenő, Szabadság út
31.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a munkakör megnevezését:
fogorvos.

· Személyesen: Tóth János, Nóg-
rád megye, 2643 Diósjenő, Sza-
badság út 31.

 A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:
 Elbírálás a pályázat benyújtását
követő testületi ülésen. A kiíró
fenntartja magának azt a jogot,
hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a pályázatot eredménytelenné
nyilvánítsa.
 A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2015. december 30.
 A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
· Egészségügyi Közlöny
· Saját honlap
 A munkáltatóval kapcsolatban

t o v á b b i  i n f o r m á c i ó t  a
diosjeno.hu honlapon szerezhet.
7) Testvértelepülési pályázat

külsős céggel történő megíratá-
sa

Diósjenő község Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazta
Tóth János polgármestert, hogy a
2016. évi testvér települési pályá-
zatok beadásával külső pályázat író
céget bízzon meg.
8) Diós települések találkozója –

Jenő nap
 Diósjenő község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Diós telepü-
lések találkozója – Jenő nap ren-
dezvény időpontját 2016. július 15
-16. napjában határozta meg.
9) Lomtalanítás
 2015. október 17. kerül megtar-
tásra.
10) Október 23-ai ünnepség
 Az 1956-os forradalom megem-
lékező ünnepsége 2015. október
23-án 10 órai kezdettel a Reformá-
tus templom előtti téren kerül meg-
tartásra.
11) Szüreti felvonulás
 2015. október 03. napján kerül
megrendezésre. Ezúton is megkö-
szönjük minden segítőnek és részt-
vevőnek a rendezvényhez nyújtott
önzetlen támogatását.

Repiczki Zsuzsanna
jegyző

Közfoglalkoztatási
Kiállítás Bátonyterenyén

Nagyszerű rendezvényen vehetett
részt Diósjenő község Képviselő-
testülete 2015. szeptember 18-án,
Bátonyterenyén.
 A Nógrád megyei Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Osztálya által
szervezett II. Közfoglalkoztatási
Kiállításra Nógrád megyei önkor-
mányzatok, illetve közfoglalkozta-
tók kaptak meghívást.
 Két tucat önkormányzat élt a
lehetőséggel és mutatta be az álta-
luk felvállalt, sikeresen működő
programokat.
 A rendezvény megnyitóján Ta-
mási Ildikó Főosztályvezető asz-
szony köszöntötte a járási hivatalok
vezetőit, a polgármestereket, a tele-
pülések képviselőit, a kiállítókat és
az érdeklődőket, majd dr. Hoffmann
Imre, a Belügyminisztérium helyet-
tes államtitkára, és Becsó Zsolt a
térség országgyűlési képviselője
beszélt röviden a közfoglalkoztatási
programok céljáról, megvalósulásuk
főbb irányvonaláról.
 A kiállításhoz a jövő évi minta-
programok tervezését előkészítő
közel 3 órás szakmai rendezvény is
kapcsolódott, melyen dr. Hoffmann
Imre, a Belügyminisztérium he-
lyettes államtitkára tartott előadást
a 2016-os év várható közfoglalkoz-
tatási programjairól.  A helyettes
államtitkár ismertette, hogy a kor-
mány célja az eddigi programtípu-
sok folytatása, a munkanélküliek

és a hátrányos helyzetűek még
szélesebb körű foglalkoztatása, és
szociális szövetkezetek létrehozá-
sa. Elmondta, hogy terveznek az
interneten egy virtuális közfoglal-
koztatási piacot, ahol az önkor-
mányzatok feleslegessé vált termé-
keinek, eszközeinek cseréjére is
lehetősége nyílik.
 A fórumon "jó példaként" ismer-
tette programját Licskó Bálint,  a
Salgótarjáni Foglalkoztatási
Nonprofit Kft. igazgatója és
Pintérné Kanyó Judit, Varsány
polgármestere is. A Bátonyterenye
polgármestere, Nagy-Majdon Jó-
zsef is elmondta tapasztalataikat:
szerinte a sikeres közfoglalkoztatás
lényege a kommunikáció és a meg-
felelő monitoring.
 A rendezvényen részt vett Becsó
Zsolt a térség országgyűlési képvi-
selője, valamint Skuczi Nándor,  a
megyei közgyűlés elnöke is.
 A szakmai fórummal egy időben
a kiállító önkormányzatok kisebb-
nagyobb sátrakban mutatták be
közfoglalkoztatási programjaik
eredményeit. Kisállatokkal, színe-
sen csalogató gyümölcs- és zöldség-
pultokkal, befőttekkel, savanyúsá-
gokkal, tésztákkal, fából készült
kerti bútorokkal, rongyszőnyegek-
kel, beton térburkolókkal és az ezek
elkészítését bemutató fotókkal vár-
ták az érdeklődőket. A látogatók
megkóstolhatták a közfoglalkoztatá-
si programokban előállított élelmi-
szereket, sőt vásárolni is lehetett a
finomságokból, a szépen megmun-
kált, elkészített termékekből.
 Diósjenő pavilonjában a hat prog-
ramelem életképeiből készített mo-
linókat helyeztük el, valamint kiállí-
tottuk a zöldséges kert terményeit,
és az általunk gyártott betoneleme-
ket. Sok látogató volt kíváncsi tele-
pülésünk eredményeire: nem győz-
tünk a kérdésekre válaszolni, sok-
színű tevékenységünket bemutatni.
Dr. Hoffmann Imre, közfoglalkozta-
tási és vízügyi helyettes államtitkár
meglátogatta a mi kiállító helyisé-
günket is, elbeszélgetett a polgár-
mester úrral és a képviselőkkel, és
elismerését fejezte ki a településün-
kön megvalósuló programokért.
 Összességében fárasztó, de igen
hasznos napot tölthettünk Bátony-
terenyén: nemcsak megismerhettük
a különböző településeken működő
programokat, hanem lehetőségünk
volt a mások által megszerzett ta-
pasztalatok megismerésére, ötletek-
információk gyűjtésére. Sokadszor-
ra is csak megerősíteni tudjuk, hogy
a közfoglalkoztatásban megvalósuló
tevékenységek érték-teremtőek,
hasznosak, és hosszútávon a telepü-
lések, így Diósjenő javát szolgálják.
Gondoljunk csak bele: a zöldségter-
mesztésbe bevont területek művelés
alá kerülnek, a megtermelt és fel-
dolgozott terményeket értékesíteni
tudjuk; a település köz- és földútjai-
nak karbantartása a biztonságos
közlekedést hivatott szolgálni; a
vízelvezető rendszerek karbantartá-

sával megelőzhetőek az esetleges
vízkárok; a betonelem gyártásban
előállított járólapok felhasználhatók
a község területén; a biomassza
(apríték készítés) során a fahulladék
feldolgozása és fűtőenergiaként
való felhasználása, valamint értéke-
sítése történik. A programok meg-
valósításával helyi emberekkel helyi
értékeket teremtünk. A falu vezeté-
se, a képviselőtestület ezért is sze-
retné a következő évben is folytatni
a megkezdett programokat.

MFP

Üveg szelektív gyűjtése
Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy a szelektív hulladékgyűjtő
szigetekről az üveg gyűjtésére
szolgáló konténereket az önkor-
mányzat begyűjtötte és a Kossuth
Lajos út 2. szám alatt található
ö n k o r m á n y z a t i  i n g a t l a n r a
(VILLTESZ) szállította. Az intéz-
kedésre azért volt szükség, mert az
elmúlt időszakban a kommunális
hulladékok nagymértékű, illegális
kihelyezése történt meg a konténe-
rekbe és a közvetlen környékükre.
Az üvegeket ezen a helyszí-
nen hétfőtől péntekig lehet elhe-
lyezni a konténerekben 07.00 órá-
tól – 15.00-ig.
A műanyagpalackok, egyéb mű-
anyagok, valamint a papír- és fém-
hulladékok szelektív gyűjtése to-
vábbra is a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés kéthetente történő
begyűjtésével történik.

Tóth János

Köszönjük
Megköszönjük mindazoknak, akik
első szóra indultak és segítették
Kovácsné Bőgér Eszti néni keresé-
sét.
 Köszönjük a polgárőreinknek,
önkéntes tűzoltóinknak, a rendőr-
kapitányság munkatársainknak,
köszönjük a Cserhát Mentőkutyás,
Különleges Mentő, Önkéntes Tűz-
oltó Közhasznú Egyesületnek.
 "Nagy dolog a nagyság, de még
nagyobb az emberség." - Will
Rogers
 Köszönjük!

Defibrillátor készülék
használatára

vonatkozó információ
 A korábban pályázati úton elnyert
defibrillátor készülék a használatá-
ra vonatkozó elméleti és gyakorlati
oktatást követően a Diósjenői Pol-
gárőr Egyesület szolgálati autójá-
ban került elhelyezésre, melynek
igénylése az alábbi telefonszám-
okon lehetséges:

06/70/337-54-77 vagy
06/30/383-24-21

 Felhívjuk minden igénylő fi-
gyelmét, hogy a készülék biztosítá-
sának idejét a helyi rendezvények,
összejövetelek, csoportos esemé-
nyek időpontját megelőzően szí-
veskedjen a fenti telefonszámokon
egyeztetni.
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Kitűnően kezdődött a tanév
Az idén közel 220 tanuló kezdte
meg tanulmányait a helyi
Szentgyörgyi István Általános
Iskolában.
 Első évfolyamon az emelt szintű
matematika oktatás mellett infor-
matikát és angol nyelvet is tanul-
nak a nebulók
 A nyugodt, jó hangulatú iskola-
kezdést biztosította az intézmény
partnereinek összefogása, ugyanis
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Rétság Járási Tankerület-
ének támogatásával megújult az
alma mater tantermeinek bútorzata,
amit a diákok nagy örömmel vettek
birtokba. Továbbá a település ön-
kormányzata is elismerésre méltó
felelősséggel tevékenykedett a
tanodában ˗ egyre nagyobb szám-
ban ˗ tanuló gyermek színvonalas
oktatási környezetének biztosításá-
ban. A szülők is kivették részüket a
munkából, hiszen önzetlen össze-

fogásuknak köszönhetően megújult
az iskola tornaterme. A tárgyi fel-
tételek biztosításával a pedagógiai
munka is sorra meghozza eredmé-
nyét.
 A tanintézet vezetése és pedagó-
guskollektívája az idén is számos
újítással alkalmazkodik a XXI.
század követelményeihez, valamint
a szülők, jogosan egyre magasabb
szintű elvárásaihoz. Ebben a esz-
tendőben az első évfolyamon az
emelt szintű matematika oktatás
mellett informatikát és angol nyel-
vet is tanulnak a diákok. Sőt az
iskola immáron hagyományos
irányultságai ˗ a labdarúgás, a
tánc- és sakk-képzés ˗ mellett most
ismét megszervezésre kerül az
úszásoktatás, valamint fakultatív
módon a lovaglás is.
Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt iskolánkban!

Nagy László, igazgató
 forrás: Nógrád Megyei Hírlap

"Elballagott a szép nyár…"
A szeptemberi évkezdés mindenki
számára nagy izgalom.  Aki már
járt óvodába várja, hogy viszontlát-
hassa barátait, csoporttársait, szere-
tett óvó-és dadus nénijét. Az óvo-
dát most kezdő apróságok többsé-
ge félve, bátortalanul, vagy van,
aki éppen kíváncsian, lelkesen lépi
át az óvoda és a csoportszoba kü-
szöbét. Ezért a beszoktatás óvo-
dánkban rugalmas, és folyamatos.
A tavaszi beiratkozás után az
óvónénik nyáron családlátogatásra
indultak, hogy otthon ismerjék
meg a gyermeket a családban, és a
gyermek is megismerhesse az
óvónéniket.
 Immár negyedik éve, hogy óvo-
dánkban elindult a Maci csoport,
ovi-bölcsi csoportként. Ebbe a
csoportba 2 éves kortól vehetők fel
a gyerekek. Miután kinőtték a
Maci csoportot, az emeleti csoport-
ba "költöznek" a gyerekek. A Kati-
ca csoportból kirepültek az iskolá-
ba menők, így a tavalyi Macikból,
Katica csoportosok lettek, helyüket
pedig a legkisebbek vették át.
Gyermekeink nagyon gyorsan
megszokták új emeleti csoportszo-
bájukat és büszkék arra, hogy na-
gyobbak lettek.
 Óvodánkat igyekszünk hangula-
tos dekorációval feldíszíteni, hogy
hívogató, barátságos környezet
legyen.   Óvodai életünk napjait
próbáljuk lehetőségek szerint szí-
nesíteni. A szeptemberi hónap
kiválóan alkalmas volt arra, hogy
kirándulásokat szervezzünk. A
nagyobbak a Nyuszi és a Süni
csoport, a Gyíkos forráshoz őszi
túrát szerveztek, majd a diósjenői
horgásztóhoz is elsétáltak. A jó
időnek köszönhetően szőlőszürete-

léssel, mustkóstolással, majd kuko-
ricatöréssel is megismerkedtek a
nagyok. Ezúton is köszönjük, hogy
elmehettünk és ilyesfajta élmény-
ben is részesülhettek a gyerekek. A
Katica csoportosok állatok világ-
napja alkalmából a Lukács-tanyára
látogatott el. A gyerekek élmé-
nyekkel telve jöttek vissza, hiszen
teljesen közelről láthattak lovakat,
látták hogyan esznek a kismalacok
és simogathattak őzet is. A Mákvi-
rág Nyugdíjas Klub jóvoltából a
helyi Tájháznál szilvalekvár-
főzésen, és kóstoláson vehettünk
részt csoportonként, ami szintén
nem mindennapi program.
 Októberhez érve első nap az
Idősek Világnapja. Ez alkalomból
az óvoda mellett épült idősek nap-
közi otthonában lévő időseket az
óvoda minden csoportja kis dalos
játékkal, énekcsokorral köszöntött.
 A gyerekek nagy örömére idén
ismét eljött hozzánk a Gömöri
mesemondó, Kati néni Rimaszom-
batból, aki tavaly is sok-sok mesét
hozott. Ízes tájszólása elvarázsolja
a gyerekeket és felnőtteket egy-
aránt. A meséket úgy mondja,
hogy közben a gyerekek is szerep-
lővé válnak.
 Október 16. napja a Kenyérsütés
világnapja.  Óvodánkban Marton
István jóvoltából egy igazi kis pék-
ség jöhetett létre néhány óra erejéig.
Elhozta hordozható kis kemencéjét,
és a kicsiktől a nagyokig minden
gyerek készíthetett kalácsot. Az
aula egy pillanat alatt szorgos kis
"pékektől" lett hangos. Mindenki
nyújtotta a tésztát, formálta perec-
nek, csigának.  Az óvoda pedig
pillanatok alatt a készre sült friss
kalácsok illatával telt meg…  Kö-
szönjük  szépen a lehetőséget!

Óvodai hírek  Igyekszünk, hogy az elkövetke-
ző időszakokat is eseménydússá
varázsolhassunk óvodánkba járó
gyermekeinknek.

Papp Kornélia
óvodapedagógus

Őszi programok a
Nyuszi csoportban

Igazán szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hiszen idén ősszel a
szeptember és október elejének az
időjárása igen kedvező volt. Igye-
keztünk szinte minden percét ki-
használni kirándulásokra, és meg-
figyelő sétákra. Ellátogattunk az
óvodánk gondnoksága alatt álló
Gyíkos forráshoz, ahova minden
évben ősszel és tavasszal elme-
gyünk, megtisztítani a környékét.
Az őszi erdőben sok-sok érdekes-
ségét figyeltünk meg. Meghallgat-
tuk a forrás érdekes történetét,
majd megtisztogattuk a környékét.
Hazafelé sok erdei "kincset" gyűj-
töttünk.
 Egy másik héten szőlő t
"szüreteltünk" a Mózes családnál,
kipróbálhattuk, milyen nagy mun-
ka szőlőt darálni. Ezután Somló
Bence papájától kaptunk meghí-
vást, hogy megnézhessük milyen
egy igazi borospince, ahol a zöld-
ségfélék téli tárolása is történik.
Természetesen nagyon finom, friss
mustot is kóstolhattunk. Nagyon
érdekesnek találták óvodásaink a
pincét, sokan először láttak ilyet.
Két helyre is hívtak bennünket
"kukoricát törni". Először Csurja
Simonékhoz ,  majd Kovács
Zsombiékhoz látogattunk el. Mind-
két helyen vendégül láttak bennün-
ket. Miután a "kukoricatörést"
elvégeztük, meg is fosztottuk a
kukoricát. Köszönjük a Szülőknek,
hogy ilyen gazdag őszi tapasztalat-
gyűjtésben lehetett részünk.

 A Mákvirág Nyugdíjas klub a
Tájházba invitált bennünket szilva-
lekvár kóstolásra. Ott megfigyel-
hettük milyen nehéz munka lehet
az egész napos kavarás, és milyen
finom a szilvalekvár!
 Legutóbb a Jenői-tónál jártunk,
ahol megfigyeltük a tó és környé-
kének élővilágát, majd nádat és
gyékény gyűjtöttünk. Ezekből
tutajokat készítettünk, majd azokat
a pataknál elúsztattuk. Hosszasan
figyeltük, hogyan sodorja őket a
víz.
 Október 13-án a Süni csoportos
nagyobb óvodásokkal Vácra vona-
toztunk, hogy megnézzük a Műve-
lődési Központban mesebérletünk
első előadását: Sárkányjárgány
címmel. Az utazás és az előadás is
egyaránt nagy élmény volt szá-
mukra.
 Október 16-án a Kenyér világ-
napja alkalmából az óvodás gyere-
kek betekintést nyerhettek a sütés
rejtelmeibe. Egyik szülőnk, Marton
István nem csak a mobil kemencét
hozta el nekünk az óvodába, ha-
nem a tapasztalatait is megosztotta
velünk. A gyerekek nagy élvezettel
gyúrták, majd nyújtották a tésztát.
Pereceket, csigákat, pipiskéket
formáztak belőle. A frissen sült
péksüteményt, amellyel keményen
megdolgoztak nagy büszkeséggel
ették meg ebéd után.
  Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a gyerekek és az óvoda
dolgozói nevében Marton István-
nak ezt az élményekben gazdag
napot.
 Óvodásaink, bár még csak né-
hány hete kezdődött az év, már
most rengeteg új élménnyel gazda-
godhattak.

Holma-Bacskay Mónika
óvodapedagógus

Iskolai hírek Ökoiskolává avanzsált
a diósjenői alma mater

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által felkért Értékelő Bizott-
ság javaslatára Sipos Imre közne-
velésért felelős helyettes államtit-
kár döntése értelmében, a diósjenői
Szentgyörgyi István Általános
Iskola elnyerte az Ökoiskola kitün-
tető címet. A kitüntetés azon alma
materek munkájának legmagasabb
szintű állami elismerése, amelyek
iskolafejlesztési, pedagógiai mun-
kája kiemelkedően magas színvo-
nalon képviseli a környezeti neve-
lés, a fenntarthatóság pedagógiája
értékeit.
 Diósjenő. Nógrád megyében
mindössze tizenegy Ökoiskola
található, ami körülbelül nyolc
százalékos arányt jelent. Salgótar-
jánban pedig mindössze egy intéz-
mény rendelkezik a címmel. Az
ökoiskola-hálózat munkája nagy-
mértékben támogatja több kor-
mányzati dokumentumban megfo-
galmazott cél elérését is, hiszen

hozzájárul a társadalmi részvétel
képességének fejlesztéséhez azál-
tal, hogy környezettudatos, aktív,
cselekvő állampolgárok nevelésé-
hez nyújt segítséget a tanintézetek
számára. A hálózat tevékenysége
elősegíti a Nemzeti Fejlesztési
Terv Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program "A környezettu-
datosság erősítése és a környezeti
nevelés fejlesztése az oktatás min-
den szintjén" céljának elérését,
valamint az iskolai infrastruktúra
modern, ugyanakkor környezetkí-
mélő alakítását. Ez utóbbi törekvés
szorosan illeszkedik az Oktatási
Minisztérium "A 21. század iskolá-
ja" programjához is.
 Diósjenő a Börzsöny lábánál
fekszik, s mivel a hegység és az
Ipoly völgye a Duna-Ipoly Nemze-
ti Park része, a Szentgyörgyi István
Általános Iskola feladatának tartja
a korszerű természettudományi
ismeretek oktatását, továbbá a
tanulók tudatos környezetvédő
polgárrá való nevelését. Az iskola
épületének tulajdonosa a helyi
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Járóbeteg Ell. Közp. Rétság 06 35 550-570 Gyermekorvosi rendelő 06 35 364-004

Háziorvosi rendelő 06 35 525-007 Védőnői szolgálat 06 35 364-448

Fogorvosi rendelő 06 35 364-001 Állatorvosi rendelő 06 20 4480116

Orvosi ügyelet 06 35 350-561 Óvoda (Aranydió) 06 35 364-023

Gyógyszertár 06 30 7460745 Idősek Klubja vezetője 06 30 8719256

Polgármesteri Hiv. tel. közp. 06 35 525-012, -019, -022 Iskola (Szentgyörgyi I.) 06 35 364-228

Polgármesteri Hivatal FAX 06 35 525-013 Polgárőr Egyesület 06 70 3375477

Minden hónap utolsó csütörtök
16-17 óráig

a szociális bizottság
fogadóórát tart

a Polgármesteri Hivatal
emeletén, a nagyteremben.
Ugyanebben az időben tart

egyéni fogadóórát
Blaskóné Csontos Mária

képviselőasszony

SZÓLJON HOZZÁ!
Véleményét, javaslatát,

írásait, fotóit várjuk
a következő címre:

diosjeno@nograd.net
Az e-mail küldésével a

beküldő hozzájárul ahhoz, hogy
írását, fotóit szerkesztés után a
lapban térítés nélkül közöljük.

Az IKSZT jelentése Integrált Kö-
zösségi és Szolgáltató Tér. Ez azt
jelenti, hogy egy helyen lehet bizo-
nyos szolgáltatásokat igénybe ven-
ni, és közösségi alkalmakat lebo-
nyolítani. Tudjuk, hogy ezek a
mozaikszavak nem igazán találóak,
de sajnos nem tudunk helyettük
jobbakat adni.
 Az IKSZT-ket teljes egészében
az EU pénzéből építették, céljuk a
lerobbant, vidéki kulturális intéz-
mények felújítása volt. Sok öreg
Műv Ház és könyvtár újult meg
így. Természetesen nem csak az
épületek, hanem a bennük folyó
tevékenység is korszerűsödött.
Sokakban még mindig nosztalgia
van a régi nagytermes "kultúrok"
iránt. De valljuk be, ma már kifűt-
hetetlen hodályként tengetnék
életüket. Történelmi szerepüket
betöltötték, valamikor a közösségi
szórakozás és művelődés színterei
voltak. Napjainkra átalakult az

életünk. Betört a lakásunkba, zse-
bünkbe a digitális világ. Ahogy a
házak ablaka sem egy ritmusra
sötétül és világosodik ki, mint a
tévézés fénykorában volt szokás-
ban, már mi sem egyen fogyasztói
vagyunk a kultúrának.
 Ezt felismerve társították a ha-
gyományos közművelődési tevé-
kenységek mellé a szolgáltatások
széles körét. Igaz, az IKSZT-ket
inkább a nálunknál jelentősen ki-
sebb településekre találták ki. Sok
helyen a postahivatal feladatát is
átvették. De még a nagyobb tele-
püléseken is voltak olyan szolgál-
tatások, amelyek még nem voltak
mindenki számára elérhetőek.
 Mik ezek a szolgáltatások: fény-
másolás, szkennelés, faxküldés és
fogadás. A kimondottan kereske-
delmi mennyiségű felhasználás
kivételével, ezek a szolgáltatások
térítésmentesen igénybe vehetők.
Példaként: egy szakdolgozat ki-

Sajnos gyászhírről kell beszámol-
nunk. 2015. szeptember 8-án el-
hunyt Egerszegi Sándorné Ica néni
intézetünk egyik fejlesztő pedagó-
gusa. Búcsúzóul Rácz Zsuzsa írását
idézem, aki az Aranyanyu.hu olda-
lon a következőképpen búcsúzott:
 "Ezen a ragyogó, kora őszi na-
pos hétvégén ment el. Három nap-
pal az idei Aranyanyu jelölés le-
zárta előtt.
 Amikor tavaly novemberben
átvette a díjat és a gondozottjaival,
a gyerekeivel együtt, ahogyan ne-
vezte őket, állt a színpadon, míg az
egész terem, kétszáz fővel perceken
át állva zokogott és tapsolta őket,
azt reméltem, legyőzi a kórt,
amellyel már jó ideje küzdött. Bíz-
tam benne, mert akiből ennyi élet-
öröm, elszántság és derű sugárzik,
aki mindenkinek csak ad a javai-
ból, és akinek már a közelsége is
vigaszt nyújt és melenget, az nem
halhat meg. Ugye?
 De mégis elment, Egerszegi
Sándorné, mindannyiunk Ica néni-
je, a Richter Aranyanyu-díjas leg-
kedvesebb Aranyanyu. Nagyon
rövid ideig ismerhettem, mégis
annyi mindent kaptam tőle, hogy
sokáig ki fog tartani. Mintha csa-

ládtagot veszítettem volna el, úgy
fáj.
 Talán azért, mert Ő mindenkivel
úgy bánt, mintha egyik tagja lenne
a megszámlálhatatlanul népes
családjának. Köszönöm, hogy is-
merhettelek, Isten veled, drága Ica
néni!"
 Lakóink közül is ketten távoztak
közülünk.
 Új kollégák is érkeztek, akiknek
munkájához sok sikert, kitartást
kívánunk!
 Cirkuszban voltunk közösen az
intézetünk lakói és az általános
iskola 2.b osztálya. Jó volt látni,
hogy a gyerekeknek mennyire
természetes fogyatékos emberrel
együtt szórakozni. Sajnos a mai
világban még mindig sokszor talál-
kozunk az őket érintő pejoratív
megjegyzésekkel, az elutasítással,
a tőlük való elzárkózással. Így
különösen melengette a szívemet a
kicsik természetes viselkedése.
Hiszem, hogy a felnövekvő gene-
ráció megérti, hogy minek élünk ha
nem azért, hogy könnyebbé tegyük
egymásnak az életet?

Szabóné Revák Mária
      vezető pedagógus

önkormányzat, amellyel az együtt-
működés a számos közös program
mellett a fenntartható, takarékos
intézmény működtetés területén is
megvalósul. A fűtési rendszer kor-
szerű aprítéktüzelésű kazánokkal
történik, az elektromos áram ter-
melését pedig napelemek biztosít-
ják a tetőzeten.
 Az alma mater kapcsolatrend-
szere kiterjedt, hiszen a fenntartó-
működtető Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Rétság Járás
Tankerületével, továbbá a település
intézményeivel és a civil csopor-
tokkal is.
 Továbbá a tantestület elkötele-
zett a tanulók természet iránti ér-
deklődésének fenntartásában.
Helyzetünkből adódóan minden
tanévben többször kirándulunk a
Börzsönyben, ahol a források tisz-
títását is elvégezzük, gyűjtőmunkát
végzünk a tanórai tananyagokhoz
kapcsolódóan, osztálykirándulások
és erdei iskola keretében foglalko-
zunk a környezet megismerésével,
védelmével. Kapcsolódunk az
országos akciókhoz, mint a "Vesd
bele magad" vagy a "Te Szedd!" és
a "Pontvelem" programok.
 Már alsó tagozaton elkezdődik a
hulladék szelektív gyűjtése, és a

kézműves foglalkozásainkon elő-
térbe helyezzük az újrahasznosít-
ható anyagok felhasználását. Ren-
dezvényeinken figyelünk arra,
hogy ne egyszer használatos esz-
közöket alkalmazzunk.
 Olyan gyerekeket szeretnénk
nevelni, akik nyitottak a világra,
felismerik a problémákat, keresik a
jelenségek okait, következtetéseket
tudnak levonni a tapasztalt tények-
ből, képesek kérdéseket megfogal-
mazni, és életkoruknak megfelelő
válaszokat találnak rájuk. Ez a gon-
dolkodásmód segít eligazodni a
természeti és társadalmi környezet-
ben, egyben kitágítja a világ megis-
merésének lehetőségét, a minden-
napokban jól hasznosítható tudás
megszerzését szolgálja. A korábbi
ismeretekre és készségekre épülve
fejleszti a természeti jelenségek
megfigyelésének a képességét, föl-
kelti a megfigyelt történések ma-
gyarázata iránti igényt.
 "A természet hatalmas, az ember
parányi. Ezért aztán az ember léte
attól függ, milyen kapcsolatot tud
teremteni a természettel, mennyire
érti meg, és hogyan használja fel
erőit saját hasznára." ˗ Szent-
Györgyi Albert.

Nagy László, igazgató

nyomtatása ingyenes, nagy meny-
nyiségű  szórólapok készítéséért
viszont már fizetni kell.
 Ugyancsak ingyenes szolgáltatás
az internetelérés biztosítása. A
kimondottan szórakozási célú
igénybevétel kivételével ezek is
ingyenesek.
 Mikor lehet ezeket a szolgáltatá-
sokat igénybe venni? Minden hét-
köznap 8-18 óráig. Természetesen
örülünk annak, ha előre egyeztetett
időben érkezik valaki.  Az IKSZT
telefonszáma: 35/200978.

 Hogy hol található? Az iskola
kazánháza melletti vaskapun kell
bejönni. Tudjuk, hogy nem igazán
jól megoldott a megközelítése, de
többre nem futotta.
 A következő lapszámban a kö-
zösségi tevékenységeinkről fogunk
beszámolni. Addig is ajánlom a
f a c e b o o k o s  o l d a l u n k a t :
TalálkaPont IKSZT néven va-
gyunk megtalálhatók.

Kriska György
   IKSZT vezető munkatárs

Mi is az az IKSZT?

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet hírei

Tápláló szeretet elnevezéssel hét
évvel ezelőtt indult útjára egy ne-
mes kezdeményezés a kis Nógrád
megyei faluból, Nógrádból.
 A Napraforgó Nyugdíjas Egye-
sület asszonyai fejében fogant az
ötlet, hogy kertjük felesleges gyü-
mölcseit, terméseit feldolgozva és
befőzve, rászoruló nagycsaládos-
okon segítsenek.

 Az egyedülálló összefogás a
vidék és a város egymásra találá-
sát, valamint az egymástól eltávo-
lodó generációk egymásra találását
szimbolizálja.
 A Diósjenői Mákvirág Nyugdíjas
Klub idén is csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez. Szilvalekvárfőzés köz-
ben a Tájház udvarán több ovis
csoport is meglátogatta őket.

Nógrád "tápláló szeretete"


