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Karácsonyi készülődés kis falumban
Hosszú évek óta karácsony érkezése előtt készülődik a falu apraja
nagyja, hogy együtt is megemlékezzenek Jézus születéséről. Mindez azért fontos, mert közösségépítő
ereje, ráhangolódás a karácsonyra,
az egyedül élő emberek hovatartozását is segíti. Hiszen a karácsony
arról szól, amit oly sok ember elfelejt. A várakozásról, arról, amire
egész évben várunk, a szeretet.
Szeretetköntösébe burkolózik az
emberi világ, s várja a csodát. Azt
a csodát, amit a megváltó születése
hoz az ember számára. Sajnos a
mai ember elvesztette a karácsony
jelentőségét. Elvesztette az álmait,
az igazi mondanivalóját. Nem
jelent mást csak rohanó vásárlást,
az áruházak fényét, amik már hetekkel előtte pompáznak. A felnőttek, akik túllicitálva vásárolnak,
költenek, dolgoznak és rohannak.
A család, amire annyira vágyunk, már nem sokat jelent sok
embernek, hiszen nincs is családja.
Nem is tudják, mit ünneplünk
karácsonykor, nem is értik azokat
az embereket, akik elindulnak
december 24-én a sötét éjszakába,
hogy újra és újra felidézzék az
akkori csodát. Mi szeretnénk, ha
mindez A MI FALUNKBAN nem
merülne FELEDÉSBE. Megérinti
őket a szeretet, találkoznak a falu
felvégén lakók az alvégi, kicsik az
idősebb emberekkel. Eljön a nagyszülő, hogy megnézze az unokáját,
az unoka a nagyszülőt, akivel
együtt énekelheti a "Fel nagy
örömre" karácsonyi éneket. A
boldog gyermekarcok, a barázdás
fáradt idős kezek, akik oly sokat
fáradtak értünk, mind-mind éneklik a karácsonyi himnuszt.
Meggyújtjuk a kis mécsest, emlékezve barátainkra, családtagjainkra, akik már nem lehetnek közöttünk, emlékezzünk rájuk is,
emlékezzünk a kórházban fekvő
embertársainkra. Emlékezzünk
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azokra, akik külföldön vannak, Kedves Diósjenői Polgárok!
akik otthon a betegágyukon fekMagunk mögött hagytuk a 2015szenek! Azokról is, akik eljöhettek ös esztendőt, amely már csak emvolna, de nem tartották fontosnak, lékeket tartogat számunkra. Amitalán jövőre együtt ünnepelnek kor végéhez érkezünk valaminek
velünk ők is.
akkor általában késztetést érzünk
Sok vállalkozó, aki segíti a létre- arra, hogy összegezzük az elmúlt
jöttét, hogy minden méltó legyen időszak eredményeit. Polgármesaz ünnephez. Ezért szeretnék köterként nekem a település által
szönetet mondani minden vállalkobejárt utat kell végigtekinteni.
zónak, aki segítette, hogy az idei
Így tehát a 2015-ős esztendő
karácsonyi előkészület is ilyen
színvonalas legyen. Az iskolának, önkormányzati tevékenységéről
aki a helyet biztosította, minden teszek említést, mely lázas munkádolgozójának, felkészítő tanárának, val kezdődött, hiszen tavaly első
az óvodának az óvónőknek, az alkalommal kaptunk lehetőséget
önkormányzat dolgozóinak, a kép- arra, hogy a "Startmunka program"
viselő-testületnek, a szociális inté- keretében, egy magasabb színvozet dolgozóinak és lakóinak, az nalú közfoglalkoztatási formát
egyházi szervezeteknek, Bagó és vezethessünk be. Ennek keretében
Társának, akik a finom teát és 134 millió forintot nyertünk, amely
pogácsát biztosították,
Marton tartalmazta a 87 közfoglalkoztatott
István vállalkozónak, Hugyecz éves bérét, valamint a munkák
Istvánnénak, Molnár Leventének, elvégzéséhez szükséges eszközöHustyava Zoliéknak, akik minden ket, gépeket. Ennek a tevékenységalkalommal megörökítik a jövő nek köszönhetően tisztultak az
számára.
árkok, kátyúzva lettek az önkorKívánok békés, boldog új évet mányzati utak, járdát építettünk,
Diósjenő minden lakosának Re- takarítottunk, kertészetet hoztunk
létre, a föld utakat állítottuk helyre,
viczky Gyula alábbi versével.
parlagfű irtást végeztünk, virágosíKarácsonykor
tottuk a települést, biztosítottuk a
A zúgolódás, gúny, harag
fűtőanyagot az intézményeknek,
Rég halva már szívemben.
beton elemeket gyártottunk, meEgy szóval sem panaszkodám,
lyek a 2016-os esztendőben kerülA kis Jézus ellen.
nek a közterületekre járda, parkoló
Nem vádolnám balgán azért,
burkolataként. 2015-ben átadásra
Hogy engem kifelejtett.
került az új Idősek Napközi OtthoHogy nem hozott ajándékot,
na, mely 53 millió forintos fejleszSzemem könnyet nem ejtett.
tésből valósult meg. Elsősorban
Lelkem nyugodtan, csöndesen
ennek
az intézménynek a kiszolgáÁtszáll a nagyvilágon.
lására,
valamint az Önkormányzat
Imádkozom, hogy Jézusom
hivatalos
feladatainak ellátására
Minden szegényt megáldjon.
sikerült egy több mint tíz millió
Ágyamra dőlök, s álmodom
forintba kerülő, nyolc személyes
Egy régi szép, édes álmot:
Ford típusú kisbuszt nyernünk, a
Boldog, ki tűr és megbocsát,
Vidékfejlesztési Programban kiírt
S ki szenved, százszor áldott!
pályázaton keresztül. Így összesséKrálikné Krausz Márta gében 2015-ben mintegy 100 milSzent Antal Karitász csoport lió forint értékű beruházással gazdagodott Önkormányzatunk. Úgy
érzem, az elmúlt esztendőről sem
lehet elmondani, hogy eredménytelen. Ennek ellenére a feladat még
nagyon sok. A jövő sok lehetőséget tartogathat számunkra, mely
kemény munkát fog megkövetelni
mindnyájunktól. A 2014-2020-as
időszak elkezdődött, a pályázatok
egy része már kiírásra is került.
Nagyon fontos, hogy jól szerepeljünk a pályázatokon, és minél több
területre tudjunk forrásokat lehívni, hogy településünk egy lendületes fejlődésen menjen keresztül, és
minél élhetőbbé váljon.

A képviselő-testülettel összefogva, egy akarattal, új lendülettel
fáradozunk azon, hogy az adódó
lehetőségeink kihasználása által,
egy a jövő nemzedék számára is
élhető, élhetőbb települést alkossunk.
Azonban, hogy egy élhető településről tudjunk beszélni, ahhoz
nemcsak az önkormányzati fejlesztéseket kell megvalósítani, hanem
mi magunknak is változnunk kell
egymáshoz való viszonyaink rendezésében. Jogaink mellett ismerni
kell kötelességeinket is, és azoknak
eleget tenni. Nemcsak elvárásainkat kell megfogalmaznunk, hanem
mélyen magunkba tekintve azon is
töprengeni, hogy mi mit tehetünk a
közösségünkért, településünkért. A
közösség elvárásainak megfelelően
kell magatartási formáinkat kialakítani. Erősíteni kell a közösségi
összefogásunkat, nem szabad tovább bonyolítani egymás mellett
élésünket. Fejleszteni, erősíteni
kell együtt gondolkodásunkat,
együtt kell keresnünk a megoldásokat.

Ahhoz, hogy minden az eddig
megszokott rendben haladhasson
településünkön, a Képviselőtestület nevében, együttműködést
kérek Önöktől. Együttműködést
kérek azért, hogy ne csak szemlélői legyenek településünk átalakulásának, hanem minél többen résztvevői és részesei is. Így fogunk
közösen nagyot alkotni.
Azt kívánom a 2016-os esztendőre minden Diósjenői polgárnak,
hogy találja meg mindenki a számításait. Minden Diósjenői Család
éljen békében, szeretetben, boldogságban.
Ehhez a közös munkához kívánok mindenkinek sok sikert, erőt,
kitartást és természetesen Boldog
új esztendőt! Isten éltesse
Diósjenőt!
Tóth János
polgármester
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Önkormányzati hírek
Beszámoló Diósjenő község
Képviselő-testületének
2015. december 3-án
18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
nagytermében tartott üléséről
Az ülésen megtárgyalt napirendi
pontok szerint:
Napirendi pontok előtt Tóth
János polgármester úr tájékoztatta
a megjelenteket a két ülés közt
eltelt időszakban végzett tevékenységéről.
Az ülésen megjelent Csurja
László a Zsibaki Erdőbirtokosság
elnöke aki tájékoztatta a képviselőtestületet a Zsibaki Erdőbirtokossági társulatnál történt tisztviselői
választásokról.
Elnök: Csurja László; vezetőségi tagok: Sinka Sándor, Csurja
Tamás, Szarvas Józsefné; Felügyelő Bizottság elnöke: Vasas Mihály;
tagjai: Bőgér Józsefné, Dombóvári
Dénes.
Kérte a testület segítségét, együtt
gondolkodását a meglévő külterületi magántulajdonba került utak
rendezésében és a Zsibaki-forrás
használatával kapcsolatosan.
1./ Az Önkormányzat 2015.
évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Tóth János polgármester
Diósjenő Község Önkormányzat
által az 1/2015. (II. 27.) sz. rendelttel elfogadott 2015. évi költségvetési rendeletben jelzett bevételek és
kiadások összege 358 241 e Ft-ra
változott.
Az előirányzat módosításra az
év közben megérkezett bevételek
és azok felhasználása, a képviselőtestület költségvetés elfogadását

követően tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg az eredeti előirányzat óta
74 014 e Ft-tal nőtt.
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
12/2015. (XII. 3.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Diósjenő község Önkormányzata
Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában
megfogalmazott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138. §. (1)
bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Diósjenő Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésről szóló
1/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten
összesített 2015. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 358
241 E forintban állapítja meg."
2. §
A Rendlet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat
2015. évi
költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:"

működési célú támogatások
közhatalmi bevételek
működési bevételek
működési célú átvett pénzeszközök
felhalmozási célú átvett pénzeszközök
finanszírozási bevételek
bevételek összesen:
3. §
A Rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat 2015. évi
Személyi jellegű kiadások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások, felújítások
tartalék
Kiadások összesen:

244233
47713
11407
877
5720
48291
358241

kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak:"
128 099
25955
90728
5835
11654
37504
58466
358241

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth János
Repiczki Zsuzsanna
polgármester
jegyző

2./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi rendezvényterve
Előterjesztő: Tóth János polgármester
A képviselő-testület elfogadta
2016. évi rendezvénytervét.
3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Tóth János polgármester
A képviselő-testület elfogadta
2016. évi munkatervét:
Diósjenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. évi
MUNKATERVE
Képviselő-testületi ülések ideje és
napirendje:
Január
1./ Étkeztetés nyersanyagköltségeinek és térítési díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Pénzügyi, jogi,
ügyrendi bizottság
2./ 2016. évi költségvetés előkészítése
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Pénzügyi, jogi,
ügyrendi bizottság, intézményvezetők
3./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
4./Március 15. megemlékezés,
húsvéti népszokások előkészítése
Előterjesztő: biz. elnök
Előterjesztés előkészítésében
részt vesz és közreműködik: Szociális, oktatási, művelődési, értéktár
bizottság
5./ Februári, márciusi rendezvények áttekintése
Előterjesztő: biz. elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
Február
1./ 2016. évi költségvetés
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Pénzügyi, jogi,
ügyrendi bizottság, intézményvezetők
2./ 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Pénzügyi, jogi,
ügyrendi bizottság
3./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság
4./ Fejlesztési terv
Előterjesztő: polgármester
5./ Áprilisi rendezvények áttekintése
Előterjesztő: biz. elnök
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Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
Március
1./ Közbeszerzési terv
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Pénzügyi, jogi,
ügyrendi bizottság
2./ Majális, Környezetvédelmi
nap, Idősek Napja, Gyermeknap
előkészítése
Előterjesztő: biz. elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: bizottság, intézményvezetők
3./ Diós települések találkozója,
Jenő-nap előkészítése
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: bizottságok, intézményvezetők
4./ Májusi rendezvények áttekintése
Előterjesztő: biz.elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
Április
1./ Beszámoló az 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Pénzügyi, jogi,
ügyrendi bizottság, intézményvezetők
2./ Közmeghallgatás előkészítése
Előterjesztő: polgármester
3./ Összetartozás napja előkészítése
Előterjesztő: biz. elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság
4./ Júniusi rendezvények áttekintése
Előterjesztő: biz. elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
Május
1./ Közmeghallgatás
2./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának értékelése
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Nyugat Nógrád
Gyermekjóléti Társulás
3./ Szociális ellátási formák
igénybevételéről, költségvetésének
időarányos alakulásáról beszámoló
Előterjesztő: biz. elnök
Előterjesztés előkészítésében
részt vesz és közreműködik: Szociális, oktatási, művelődési, értéktár
bizottság
4./ Júliusi rendezvények áttekintése
Előterjesztő: biz.elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
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Június
1./ Közbiztonság helyzetéről
szóló tájékoztató
- Rendőrségi beszámoló Diósjenő
község közbiztonsági helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
- Beszámoló a Diósjenői Polgárőr
Egyesület működéséről, Diósjenő
község közbiztonsági helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Polgárőrség, Rendőrség képviselői
2./ Beszámoló az Óvoda működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységről, az óvodai
étkeztetés tapasztalatairól, valamint
a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő
karbantartási, felújítási feladatok
Előterjesztő: óvodavezető
2./ Védőnői szolgálat tájékoztatója
Előterjesztő: védőnő
3./ Idősek Klubja tájékoztatója
Előterjesztő: vezető
4 ./ Jegyző beszámolója a Polgármesteri hivatal működéséről
Előterjesztő: jegyző
4./ Augusztus 20. ünnepség előkészítése
Előterjesztő: polgármester
5./ Augusztusi rendezvények
áttekintése
Előterjesztő: biz.elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
Július
1./ Beszámoló az önkormányzat
szociális ellátásairól
Előterjesztő: jegyző
2./ Beszámoló a Sportegyesület
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Sport egyesület
elnöke
3./ Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltóegyesület 2015. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Tűzoltó egyesület
parancsnoka
4./ Szüreti felvonulás, Október
23. ünnepség előkészítése
Előterjesztő:polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
5./ Szeptemberi, októberi rendezvények áttekintése
Előterjesztő: biz. elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
Augusztus - szükség esetén
Szeptember
1./ Az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének módosítása –
szükség esetén
Előterjesztő: polgármester
2./ Beszámoló a 2016/2017. okta-

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
tási év indításáról
Előterjesztő: Óvoda vezető
3./ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat
Előterjesztő: polgármester
4./ Novemberi rendezvények
áttekintése
Előterjesztő: biz.elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
Október
1./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Helyi adórendeletek végrehajtása,
adóellenőrzések tapasztalata
Előterjesztő: jegyző
2./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi
rendezvényterve
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: bizottság, intézményvezetők
3./ Adventi, karácsonyi ünnep
előkészítése
Előterjesztő: bizottsági elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: bizottság, intézményvezetők
4./ Decemberi rendezvények
áttekintése
Előterjesztő: biz.elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők
November
1./ Az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének módosítása –
szükség esetén
Előterjesztő: polgármester
December
1./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi
munkaterve.
Előterjesztő: Tóth János polgármester
A testületi ülések a hónap utolsó
hetének csütörtöki napjára 18 órai
kezdettel tervezettek.
A testületi üléseket megelőzi az
előkészítésben résztvevő bizottság
ülése.
Napirend tárgyalása előtt:
- Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
- Tájékoztató a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről.
Előterjesztő: polgármester
Napirend tárgyalása után:
- Tájékoztató a képviselő-testület és
szervei feladat- és hatáskörét
érintő jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: jegyző
- Interpellációk
4./ Gépjárművek igénybevételéről és használatának rendjéről
szóló szabályzata
Előterjesztő: Tóth János polgármester
A képviselő-testület elfogadta a

gépjárművek igénybevételének és
használatának rendjéről szóló szabályzatát:
Diósjenő község önkormányzata
a gépjárműveinek igénybevételéről és
használatának rendjéről szóló szabályzatára
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
13. § (2) bekezdés f) pontjában kapott falhatalmazás alapján gépjárművek igénybevételének és
használatának rendjéről az alábbi intézkedést
adom ki:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed:
- a Diósjenő község Polgármesteri Hivatalban (a
továbbiakban: Hivatal) munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, fő
és részfoglalkozású dolgozójára (a továbbiakban: munkatárs), és az önkormányzati képviselőre (továbbiakban: képviselő), aki a Hivatal
tulajdonában álló gépjárművet (a továbbiakban:
hivatali gépjármű) használja;
- a hivatali gépjárművet hivatali célra használó
munkatársra és képviselőre;
- hivatali gépjárművet magáncélra használó
munkatársra és képviselőre;
- a saját gépjárművét hivatali célra használó
munkatársra és képviselőre
- Diósjenői lakos természetes személy egyedi
kérelme alapján a képviselő-testület eseti
engedélyével hivatali gépjármű magáncélú
használatára
2. Értelmező rendelkezések
Szabályzat alkalmazásában:
a) Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített
erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú
jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos
azonban nem minősül gépjárműnek.
b) Személygépkocsi: személyszállítás céljára
készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető
ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely
van.
c) Hivatali célú használat: a Hivatal, valamint az
Önkormányzat ügy- vagy feladatkörébe tartozó
okból történő igénybevétel.
d) Magáncélú: egyéni, személyes - a Hivatal,
valamint az Önkormányzat ügy- vagy feladatkörén kívül eső - okból történő igénybevétel.
II. A HIVATALI GÉPJÁRMŰVEL
KAPCSOLATOS ÁTFOGÓ SZABÁLYOK
3. A hivatali gépjárművek megjelölése,
rendeltetése, tulajdonjoga, javíttatása
1) A hivatali gépjármű:
- NHZ-537 forgalmi rendszámú Ford Tourneo
Custom típusú 2198 cm3 hengerűrtartalmú
szürke színű személygépkocsi.
- HVL-612 forgalmi rendszámú Toyota Dyna
típusú 2446 cm3 hengerűrtartalmú fehér színű
kisteher gépjármű
- XMD-571 forgalmi rendszámú MTZ Belorus
820 típusú 4750 cm3 hengerűrtartalmú piros
színű traktor
- EGH-248 forgalmi rendszámú Daithatsu típusú
900 cm3 hengerűrtartalmú zöld színű kisteher
gépjármű
- AGH-825 forgalmi rendszámú IFA W50LA
típusú 6560 cm3 hengerűrtartalmú piros színű
tűzoltó gépjárműfecskendő.
2) A hivatali gépjármű rendeltetésszerű használata:
a) alapvetően a hivatali feladatok ellátásához
kapcsolódó utazás, szállítás biztosítása;
b) külön engedéllyel eseti magáncélú használat
biztosítása.
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3) A hivatal a tulajdonos jogán viseli a hivatali
gépjármű
a) üzemeltetési költségeit,
b) karbantartási és javítási költségeit, az azzal
összefüggésben felmerült alkatrészek beszerzésére is kiterjedően,
c) kötelező felelősségbiztosítási díját,
d) teljes körű CASCO biztosítási díját,
e) gépjármű adóját,
f) környezetvédelmi vizsgálatának díját,
g) időszakos műszaki vizsgájának díját.
4) A hivatali gépjármű üzemeltetésével, karbantartásával és javításával, valamint a környezetvédelmi és az időszakos műszaki vizsgával
kapcsolatos feladatokat gépjárművezető látja el.
A pénzügyi ügyintéző végzi a szükséges
biztosítások megkötését és az adózással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését.
5) A gépjárművek tervezett karbantartását,
javíttatását - a pénzügyi ügyintézővel történő
egyeztetést követően - a gépjárművezető intézi.
6) A hivatali gépjárművek a tárolási helyhez
legközelebbi márkaszervizekben javíttathatok,
kivéve, ha utazás, vagy használat során a
területen meghibásodott járművet műszakilag
nem lehet, vagy nem gazdaságos oda eljuttatni.
A garanciális gépjárművek a szerződésekben
megfogalmazott feltételek szerint.
7) A gépjárművezető rendszeres feladatai:
a) a gépjárművek karbantartási, javítási szükségletének jelzése, mosatása és tisztántartása;
b) a tervezett javítások alakalmával az el- és
visszaszállítás;
c) a rendkívüli javítás indokoltságának igazolása;
d) gondoskodás arról, hogy a gépjárműben folyamatosan biztosítottak legyenek a KRESZ-ben
előírt tartozékok, felszerelések, továbbá a
felhasznált vagy megsérült eszközök, anyagok
haladéktalan pótlása; adott esetben a gépjármű
javíttatása;
e) gondoskodás arról, hogy a gépjármű üzemképes, tiszta állapotban, a rendeltetésszerű használatra mindenkor a rendelkezésre álljon.
8) A hivatali gépjármű nagy értékű vagyontárgynak minősül, melyre tekintettel a gépjárművezető részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel
kerülhet átadásra és visszavételre jogviszony
keletkezése, illetve megszűnése napján. A
jegyzőkönyv elkészítéséért a pénzügyi ügyintéző a felelős.
4. A gépjárművezető és az utasok feladatai és
felelősségük a hivatali gépjárművek használata
során
1) A gépjárművezető a kötelezően előírt világítóés fényjelző berendezések állapotát
(működését), valamint a gépjármű okmányait,
KRESZ által előírt tartozékait és felszereléseit
naponta, indulás előtt köteles ellenőrizni, s az
esetleges hibát azonnal jeleznie kell a Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézőjének, aki
arról feljegyzést készít. A hiba elhárítása a
gépjárművezető feladata. A hiba elhárítását, a
javíttatást gépjárművezetőnek jeleznie kell a
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézőjének,
aki azt rávezeti a feljegyzésre. A hiba kiküszöböléséig a gépjárművet használni nem lehet.
2) A gépjárművel a forgalmi, az időjárási és látási
viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az
út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni, figyelemmel kell lenni a gépjármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.
3) A gépjármű utasai kötelesek olyan időpontban
elindulni, hogy a KRESZ szabályai, illetve a 2.)
pontban meghatározott rendelkezések betartásával az adott időre megérkezzenek az úti
céljuknak megfelelő helyszínre. A KRESZ
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szabályainak megsértésére a gépjárművezetőt
nem utasíthatják, illetve a gépjárművezető az
erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni.
4) Hibára utaló jelenség esetén a gépjármű állagának megőrzése és a közlekedés biztonsága
érdekében a gépjárművezető az utazást mindaddig nem folytathatja, amíg a hiba okát nem
állapítja meg, s azt el nem hárítja.
5) Az üzembiztonságot veszélyeztető, a továbbhaladást akadályozó hiba esetén a gépjárművezető a gépjárművet a Hivatalba, vagy szükség
esetén a meghibásodás helyéhez legközelebbi
szakszervizbe, őrzött, védett, vagy bekerített
helyre köteles eljuttatni (vontatás, telefonos
segélykérés stb.), esetleg szükség és lehetőség
szerint azonnal, helyben javíttatni. A gépjárművezető a javítás költségeinek ellenértékét a
Hivatal nevére, és a gépjármű rendszámára
kiállított számla ellenében kapja meg a pénzügyi ügyintézőtől, amennyiben azt készpénzben kiegyenlítette.
6) A kilométer számláló meghibásodásának a
helyét (város, országúti kilométer) a menetlevélen kell feljegyezni, és megérkezés után a
menetlevelet a pénzügyi ügyintézőnek át kell
adni, aki intézkedik a hiba megjavíttatásáról. A
kilométer számláló javíttatását megelőzően a
gépjárművet csak kivételesen indokolt, halasztást nem tűrő esetben lehet használni.
7) Az utazás ideje alatt a gépjárművezető köteles a
gépjármű okmányait, a gépjárművezetői
engedélyét és személyi iratait magánál tartani,
és közúti ellenőrzés alkalmával a használat
jogalapját igazolni.
8) A gépjárművezető a gépjármű eltulajdonítását,
feltörését, rongálását, egyéb ok vagy esemény
miatt a gépjárműben keletkezett károkozást
írásban a pénzügyi ügyintézőnek és a helyileg
illetékes rendőrhatóságnak haladéktalanul
köteles bejelenteni.
9) A gépjárművezető felelős
a) a rábízott jármű műszaki állapotának, épségének megőrzéséért, az utasok (személyek) és a
rakomány megóvásáért.
b) ismeretekkel rendelkezik a gondjaira bízott
jármű szerkezetéről, ismeri az általa vezetett
jármű kezelésére vonatkozó előírásokat, elvégzi az előírt napi karbantartást és a kisebb
javításokat (pl. külső-belső tisztítás, folyadék
szintek utántöltése, kerékrögzítő csavarok
ellenőrzése, izzó-, kerékcsere), a javítási
ütemtervben meghatározott időben gondoskodik a technikai ellenőrző vizsgálatok elvégzéséről, meghibásodás esetén, a pénzügyi ügyintézőnél kezdeményezi a gépjármű javíttatását;
c) ismeri a járművek forgalmazását, igénybevételét, vezetését szabályozó előírásokat, betartja és
betartatja az abban foglaltakat, gondoskodik a
kijelölt tárolóhelyen kívüli tárolás során a
jármű megfelelő őrzéséről, illetve biztonságos
elhelyezéséről;
d) a jármű átadás-átvétele alkalmával szakszerűen
elvégzi a műszaki, esztétikai, közlekedésbiztonsági átvizsgálást, a szerszámkészlet és az
egyéb tartozékok átadás-átvételét;
e) rendszeresen figyelemmel kíséri az általa
vezetett jármű normához viszonyított üzem-, és
kenőanyag fogyasztását, és az észlelt túlfogyasztást azonnal írásban jelenti a pénzügyi
ügyintézőnek;
f) szakszerűen, rendeltetésszerűen vezeti a járművet, a napi munkavégzésre munkaképes állapotban jelentkezik, szeszes italtól befolyásolt
állapotban, vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása alatt járművet nem
vezethet;
g) ha vezetés közben álmosságot, rosszullétet
érez, azt azonnal jelzi a jármű tulajdonosának

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
vagy utasának, szükség esetén pihenőt tart,
súlyosabb esetekben a legrövidebb úton segítséget kér;
h) a munkavégzés befejezése után a járművet a
meghatározott üzemanyag mennyiséggel
feltöltve, kívül-belül tiszta állapotban a kijelölt
tárolóhelyen köteles leállítani és átvizsgálni,
hogy abban nem maradtak-e utasok által
ottfelejtett idegen tárgyak (iratok, okmányok,
stb.);
i) járművet csak a KRESZ 4. §-ában meghatározott járművezetés személyi feltételeinek teljesülése esetén vezethet, feladata a jármű vezetése közben a közúti közlekedés szabályainak
betartása, illetve azok változásainak figyelemmel kísérése;
j) ismerje az általa vezetett jármű üzemeltetési
normáit, okmányainak, engedélyeinek érvényességi, illetve az előírt átvizsgálások, szervizek időpontjait, kilométer előírásait, írásban
kezdeményezze a szükséges intézkedések
megtételét;
k) a járművel való elindulás előtt a KRESZ 5. §ában foglaltak alapján ellenőrizze a jármű
közlekedésben való részvételi feltételeinek
meglétét, győződjön meg a hajtó-, és kenőanyag mennyiségről, a jármű épségéről, a
tartozékok és szerszámok meglétéről;
l) a jármű üzemeltetése közben köteles a takarékossági előírásokat, szempontokat érvényesíteni, de ezzel nem veszélyeztetheti a közlekedés
és üzemeltetés biztonságát;
m) feladata a munka- és tűzvédelmi, továbbá a
környezetvédelmi előírások maradéktalan
betartása.
10)A gépjármű Magyarország államhatárát, csak a
polgármester és a jegyző együttes aláírását
tartalmazó külön írásbeli engedéllyel, az abban
meghatározott feltételekkel és körülmények
között hagyhatja el.
11)A közúti baleset esetén a gépjárművezető és
gépjárművel utazó személyek az alábbi előírások szerint kötelesek eljárni.
a) Ha személyi sérülést okozó baleset történik,
értesíteni kell a pénzügyi ügyintézőt és az
illetékes rendőrkapitányságot.
b) Ha személyi sérülés nem történt, a kár okozójának a felelősségét a helyszínen kell eldönteni,
és azt a gépjárműben található biztosítási
iratokon rögzíteni kell.
c) Ha a balesettel érintett másik gépjármű vezetője a felelősségét vitatja, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes rendőrkapitányságot,
d) A gépjárműt a lehető leghamarabb be kell
mutatni a biztosítónál kárfelvételre, és intézkedni a javíttatásáról,
e) A gépjármű-használat során bekövetkezett
balesetekről a gépjárművezető köteles eseményjelentést készíteni, és azt a pénzügyi
ügyintézőhöz továbbítani.
12)A kártérítés szabályai:
a) A gépjárművezetőt gondatlan és szándékos
károkozás esetén is kártérítési kötelezettség
terheli. Kártérítés szempontjából kárnak minősül minden olyan összeg, és követelés, amelyet
a biztosító nem térít meg.
b) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés maximális mértéke a gépjárművezető egyhavi
alapbérének ötven százaléka. Az ezt el nem érő
mértékű károk esetében a tényleges kárösszeget
kell megtéríteni.
c) Szándékos károkozás esetén a gépjárművezető
az általa okozott teljes kárt köteles megtéríteni.
5. A hivatali gépjármű üzemanyagés kenőanyag ellátása
1.)A hivatali gépjármű üzemanyaggal és kenőanyaggal történő ellátása kézpénzes vásárlással,
a hivatal nevére és címére kiállított számla
ellenében történhet. A számlán szerepelnie kell

a hivatali gépjármű forgalmi rendszámának,
illetve a számlára fel kell jegyeztetni a gépjármű kilométerórájának tankoláskori állását is.
2.)Az elszámolást a pénzügyi rendelkezéseknek
megfelelően a pénzügyi ügyintéző végzi.
6. A menetlevél kezelésének szabályai
1.)A hivatali gépjármű használata során a menetlevél vezetése kötelező.
2.)A gépjárművezetők menetlevéllel történő
ellátásáról a pénzügyi ügyintéző köteles gondoskodni. A gépjárművek használatához E 250
számú menet-okmányokat kell használni,
melyről a szigorú számadás alá tartozó bizonylatokkal egyező nyilvántartást kell vezetni.
3.)A menetlevelet folyamatosan kell vezetni.
4.)A teljesítményadatokat tartalmazó rész kitöltése a gépkocsivezető feladata, akinek a menetlevélen fel kell tüntetni:
a) kilométer állását elinduláskor, megérkezéskor,
b) a megtett kilométert,
c) az útvonal megállóhelyeit és az ezekhez tartozó
időadatokat,
d) a teljesítmény igazolására szolgáló aláírását.
5) A gépkocsivezetőnek az előzőeken túl a menetlevélen fel kell jegyezni:
a) a kilométer számláló meghibásodása esetén a
meghibásodás helyét (település, országúti
távolságot jelző km tábla),
b) az észlelt, de nem javított hibát az "Üzembentartó neve és címe" alatti üres részen,
c) A menetleveleken javítást csak áthúzással,
valamint a javítást végző aláírásával lehet
végrehajtani.
d) Útközben történő üzemanyag tankoláskor a
gépjármű kilométeróra állását.
6) Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a
jármű okmányait (menetlevél, forgalmi engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés
alkalmával a hivatali gépjármű használatának
jogalapját igazolni.
7. A hivatali gépjármű tárolása
1) A hivatali gépjárműveket a hivatal tulajdonában lévő Kossuth út 2. szám alatt lévő ingatlan
garázsaiban kell tárolni a hivatali munkaidő
befejezését követően, valamint ünnep és
munkaszüneti napokon, kivéve, ha más helyszínen történő tárolását a jegyző engedélyezte.
2) A gépjármű kulcsát, valamint a menetlevelet a
Hivatalban lévő lemezszekrényben kell tárolni.
III. A HIVATALI GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI
CÉLÚ HASZNÁLATA
8. A hivatali gépjármű hivatali célú használatának
általános szabályai
1) A hivatali gépjárművet a hivatali munka során
a gépkocsivezető használhatja.
2) A hivatali gépjármű használatára vonatkozó
igényt az 1. számú melléklet szerinti igénylőlapon kell az igénylőnek bejelenteni. Az igénylőlap egy példányát a Hivatalban kell elhelyezni.
Az igénylőlapok lefűzéséért és megőrzésérét a
Hivatal pénzügyi ügyintézője felelős.
3) A hivatali gépjármű használatára vonatkozó
igények elbírálásánál a következők szerint kell
eljárni:
a) a hivatali gépjárművek fő szabály szerint a
hivatali feladatokkal kapcsolatos ügyintézésre
vehetők igénybe,
b) az igények elbírálásánál elsőbbséget élveznek a
hivatali a dolgozók napi munkavégzéssel
kapcsolatos halaszthatatlan igényei, továbbá a
napi rendszerességgel előforduló, előre tervezhető igények, illetve a gépjárművel többen
utaznak egy helységbe munkavégzésre,
c) ezt követően biztosítható gépjármű a munkatársak valamint a képviselők helyi és helyközi
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hivatalos utazásaihoz (pl. környezettanulmány),
d) magáncélú használat csak kivételesen indokolt
esetben engedélyezhető.
9. A hivatali gépjármű hivatali célú
használatának engedélyezése
a gépjárművezető távolléte esetén
1) A gépkocsivezető távolléte, akadályoztatása
vagy belföldi és külföldi kiküldetés esetén a
gépjárművet annak vezetésére megfelelő
kategóriájú hatósági engedéllyel rendelkező
munkatársak vagy képviselők külön engedélylyel vezethetik. Az utazás ideje alatt a munkatárs köteles a gépjármű okmányait, a gépjárművezetői engedélyét és személyi iratait, továbbá
a hivatali gépjármű vezetésére feljogosító
engedélyt magánál tartani, és közúti ellenőrzés
alkalmával a használat jogosságát igazolni.
2) Az engedélyt a 2. számú melléklet szerinti
nyomtatvány-minta felhasználásával a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője készíti
elő és kezeli. Az engedélyt a jegyző adja ki.
3) A gépjárművezető és az utasok feladataira és
felelősségére a 4. pontban foglaltak értelemszerűen irányadóak.
4) A gépjármű vezető köteles a menetlevelet
előírásszerűén folyamatosan vezetni, és a
gépjármű használatára, tárolására vonatkozó
szabályokat maradéktalanul betartani.
IV. A HIVATALI GÉPJÁRMŰVEK
MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA
10. A hivatali gépjármű magáncélú
igénybevétele
1) A munkatársak és a képviselők valamint
egyedi elbírálás alapján diósjenői lakos
magánszemélyek a hivatali gépjárművet külön
engedéllyel eseti jelleggel magáncélra is
használhatják, ha a magáncélú igénybevétel a
hivatali feladatok ellátását nem akadályozza.
Hivatali gépjármű magáncélú igénybevétele
során a gépjárművet a hivatal főfoglalkozású
gépjárművezetője vezetheti.
2) Hivatali gépjármű magáncélú igénybevétele
kizárólag teljes költségtérítés mellett történhet.
A hivatali gépjármű magáncélú igénybevételéért fizetendő térítési díj kiszámítása az alábbiak
szerint történik:
a) 50 kilométer távolságig 15.000,- Ft, + a főfoglalkozású gépjárművezető napi munkabére,
b) 50 kilométer távolság felett 15.000,- Ft. +
kilométerenként 150,- Ft, továbbá a gépjárművel megtett kilométer során a 60/1992. (IV. 1.)
Korm. rendeletben foglalt átalány szerint
felhasznált üzemanyag mennyiségnek, a NAV
által közzétett fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan
alkalmazható üzemanyagár, + a főfoglalkozású
gépjárművezető napi munkabére.
3) A hivatali gépjármű magáncélra történő igénybevételének szándéka a 3. számú melléklet
kitöltésével Jegyzőnél jelenthető be.
4) A hivatali gépjármű magáncélra történő eseti
használatára vonatkozó képviselő-testületi
döntés alapján a jegyző által kiállított engedélyt
a 4. számú melléklet szerinti nyomtatvány
tartalmazza.
5) Az engedélyt és nyilatkozatokat a Hivatal
kijelölt ügyintézője kezeli.
6) A magáncélú használat esetén a menetlevélen
fel kell tüntetni, a magáncélú igénybevétel
tényét.
7) A magáncélú használó köteles személyi iratait,
a járművezetői engedélyét, a gépjármű okmányait és a hivatali gépjármű használatára
feljogosító engedélyt magánál tartani, és közúti
ellenőrzés alkalmával a használat jogalapját
igazolni.
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8) A menetleveleket és az annak mellékletét
képező dokumentumokat Hivatal kijelölt
ügyintézőjének kell leadni a használatot követő
munkanapon.
9) A hivatali gépjárművet magáncélra használó
személyt kártérítési kötelezettség terheli. A
kártérítés szabályaira a 4. pontban leírtakat kell
megfelelően alkalmazni.
11. Az üzemeltetési költségek elszámolása
1) A hivatali használat során, a gépjármű üzemeltetésének pénzügyi és számviteli feladatait a
pénzügyi ügyintéző látja el.
2) A hivatali gépjármű magáncélú igénybevétele
esetén a gépjárművek üzemanyag- és kenőanyagköltségének elszámolására a közúti
gépjárművek üzemanyag és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható
mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm.
rendeletben foglalt átalány szerint történik:
1501-2000 cm3 9,5 liter/100 km. A felhasznált
üzemanyag ellenértékének kiszámítása a NAV
által közzétett üzemanyag költségelszámolásban megállapított ár alapján történik. A gépjármű kenőolaj-fogyasztásának mértéke az alapnorma átalány 7 ezreléke.
3) Az elszámoláshoz a magáncélú igénybevételt
követő munkanapon a 5. számú melléklet
szerinti elszámoló lapot kell kitölteni az engedélyesnek és a Hivatal kijelölt ügyintézőjének
kell leadnia.
4) A Hivatal kijelölt ügyintézője az elszámoló
lapot az engedély egy másolati példányával
eljuttatja a pénzügyi ügyintéző részére.
5) Az elszámolást a használatot követő 10 munkanapon belül végzi el a pénzügyi ügyintéző.
V. SAJÁT GÉPKOCSI HIVATALI CÉLRA
TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA
12. A saját gépjármű hivatali célra történő használatának engedélyezése
1) Magántulajdonú gépjárművet - hivatalos célra csak a jegyző engedélyével lehet igénybe venni
a 2) pontban foglalt kivétellel, abban az esetben, ha Az adott feladat végrehajtása más
költségkímélő megoldással nem lehetséges.
2) Saját gépkocsi hivatalos célra történő felhasználása akkor engedélyezhető, ha:
a) a hivatali gépjármű nem áll rendelkezésre;
b) a hivatali gépjármű rendelkezésre áll, de az
igénybevevő a hivatali gépkocsi vezetésére
nem rendelkezik engedéllyel;
c) a saját gépjárművel történő utazás olcsóbb,
mint a menetrendszerinti közlekedési eszközök
igénybevétele;
d) a saját gépjármű használatával felmerülő
többletköltség, lényeges időmegtakarítást
eredményez.
e) Saját tulajdonú gépkocsi igénybevételének
feltétele, hogy a dolgozó előzetesen írásbeli
nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi
kártérítési igénnyel nem lép fel az Önkormányzattal szemben.
3) A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú
használatának feltétele a CASCO biztosítás
megléte. A kérelem mellé csatolni kell a
gépjármű forgalmi engedélyének, a felelősségbiztosítási kötvény, illetve az igénylő gépjárművezetői engedélyének másolatát.
4) A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célra
történő használata során bekövetkező baleset
esetén, valamint a gépkocsiban keletkező
károkért a gépkocsivezető kizárólagos felelősséggel tartozik.
5) A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célra
történő használata a 7. sz. melléklet szerinti
nyilatkozat kitöltése alapján engedélyezhető. A

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
nyilatkozat visszavonásig érvényes. A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást
minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni.
A nyilatkozat kezelése a pénzügyi ügyintéző
feladata.
6) A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót, költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési
rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint
az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb
az NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint
fenntartási költségtérítésből áll.
7) A fenntartási költségtérítés fizetésére - a
munkavállaló választásától, illetőleg nyilatkozatától függően - kétféle módon kerülhet sor.
- Az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6.
pontjában, meghatározott összegű normaköltség választásával. Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme,
nincs adófizetési kötelezettsége.
- Az üzemanyag költségtérítés összegének
megállapításánál fogyasztási normaként a módosított - 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4.
§-ában meghatározott alapnorma átalányt kell
figyelembe venni.
8) A saját gépkocsival megtett, az elszámolás
alapját képező út hosszát távolsági térkép
(útvonaltervező), ennek hiányában érvényes
távolsági autóbusz menetrend alapján kell
meghatározni. A saját gépkocsi hivatalos célú
használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti
meg gépjárművezetői pótlék.
9) A saját gépjármű hivatali célra történő használatának elszámolása
10) Saját gépkocsi igénybevételét a B 18-73/
V.r.sz. kiküldetési rendelvényen kell engedélyeztetni. A kiküldetési rendelvényt két példányban kell kiállítani. A rendelvény egyik
példányát a pénzügyi ügyintéző, másik példányát pedig az igénylő köteles megőrizni az
elévülési idő lejártáig.
11) A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A
költségtérítés elszámolására a Közszolgálati
Szabályzatban meghatározott személyek és a
jegyző részére a kiküldetési rendelvény alapján
kerülhet sor.
12) A költségtérítés összege az eseti belföldi
kiküldetési rendelvényben feltüntetett kmtávolság szerint az üzemanyag fogyasztási
norma és legfeljebb az APEH által közzétett
üzemanyagár alapulvételével kiszámított
üzemanyag-, valamint fenntartási költségtérítésből áll. A fenntartási költség az SZJA
törvényben meghatározott összegű normaköltség.
13) A saját gépkocsival megtett, az elszámolás
alapját képező út hosszát távolsági térkép,
ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz
menetrend alapján kell meghatározni.
VI. FELELŐSSÉG
1) Az intézkedésben foglaltak maradéktalan
betartásáért a gépjárműhasználattal érintett
valamennyi munkatárs személyes felelősséggel
tartozik.
2) 14. 2. A jelen intézkedésben meghatározott
feladatok végrehajtására kijelölt munkatársak
Munkaköri Leírásait ki kell egészíteni az adott
feladat pontos megjelölésével.
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen jegyzői intézkedés 2016. január 01. napján
lép hatályba.
Repiczki Zsuzsanna
jegyző
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lését Végh Józsefnek (mkl), amiért
több mint 50 év fáradhatatlan és
kitartó munkájának köszönhetően
kezünkben tarthatjuk Diósjenő
értékeinek jelenlegi legszebb
gyöngyszemét, a Diósjenői törté
neteket.
Büszkék vagyunk arra, hogy
lokálpatrióta munkájának köszönhetően nem csak Diósjenő dicső és
olykor fájdalmas múltja vált, válik
ismertté, hanem a jövő nemzedékek számára is megmutatja azt,
hogy Diósjenő volt, Diósjenő van
és Diósjenő lesz.
"...én itt születtem ebben a faluban, itt élt apám, anyám, itt vannak
véreim, sorsom, örömöm egy a
faluéval. A falu az enyém és én a
falué vagyok." (Végh Károly)
Köszönjük Józsi bácsi!
- Fogászat
Diósjenő Községi Önkormányzat az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 152 § alapján
pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére.
- Belső ellenőrzés
Diósjenő Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011
(XII. 31.) kormányrendelet előírásai szerint látja el a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A
belső ellenőrzés működését
Styevóné Pintér Bernadett belső
ellenőr megbízásával biztosítja.
- Szociális kérelmek
- Köszönet Végh József részére
A képviselő-testület a hatáskörDiósjenő Község Önkormányza- ében elbírálta a hozzá beérkezett
tának képviselő-testülete szeretné kérelmeket.
kifejezni köszönetét és megbecsüRZs
A jegyzői intézkedés mellékletei
az önkormányzat honlapján érhetők el - a szerk.
5./ Adventi, karácsonyi ünnep
előkészítése
Előterjesztő: Tóth János polgármester
Az ünnepség 2015. december
12. napján 16 órai kezdettel az
általános iskola aulájában került
megrendezésre.
6./ Egyebek
- Nyugat- Nógrád Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgáltatási
Társulás kérelmei
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület a névmódosítást elfogadta a Nyugat-Nógrád
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatról a Nyugat-Nógrád
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra, 2016. január 1-jei hatállyal.
Diósjenő község Önkormányzat
Képviselő-testülete a NyugatNógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulásban
(2645 Nagyoroszi, Fő út 1.) és
annak intézményével a NyugatNógrád Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat (2645 Nagyoroszi, Ady
E. út 17. ) által kívánja elláttatni az
önkormányzat területén kötelezően
ellátandó család- és gyermekjóléti
alapfeladatokat.
A képviselő-testület a névmódosítást elfogadja a Nyugat-Nógrád
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltatási Társulási Tanács
helyett a Nyugat-Nógrád Családés Gyermekjóléti Szolgáltatási
Társulási Tanács 2016. január 1-jei
hatállyal.

Startmunka mintaprogram Diósjenőn
Kiemelkedő közfoglalkoztatási
programokat díjazott a Belügyminisztérium. 2015. december 4-én
elismerésben részesítette a közfoglalkoztatási programok szervezésében és végrehajtásában kiemelkedő
tevékenységet végző közfoglalkoztatókat.
Az elismeréseket a minisztérium

márványtermében Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár adta át
ötven település önkormányzatának,
valamint két országos közfoglalkoztatónak.
Az egyenként hárommillió forint
összegű támogatást a díjazottak a
2016 évi programjaik során használhatják fel.
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A Rétság járásból Diósjenő polgármesterét, Tóth Jánost és
Repiczki Zsuzsanna jegyzőt érte az
a megtiszteltetés, hogy ezen a rendezvényen átvehették az elismerő
oklevelet.
Diósjenő 2015. március 1-jén
kezdte a startmunka mintaprogramot 87 fővel.
Miért vállal egy önkormányzat
ilye pluszterhet?
A közfoglalkoztatás pozitív
oldalát több részről is megközelíthetjük.
A programban résztvevők nagy
része kisgyermekes anyuka, munkakezdés előtt el tudja vinni gyermekeit iskolába, óvodába. Nem
kell utazással eltölteni több óra
hosszát.
Biztosítani tudjuk intézményeink
zavartalan működését, mert a hivatal, óvoda, orvosi rendelő iskola
környezete, fűtése rendben tartása,
takarítása közfoglalkoztatással
megoldható. A Start közmunkaprogram forrást biztosít gépekre és
anyagra egyaránt.
Ellátandó feladatok közé tartozik
a vízelvezetés, településen belül és
kívül. Napjainkban fontos feladat a
régi árkok tisztítása, karbantartása,
szükség esetén újak kialakítása.
Fontos feladatuk az utak karbantartása, bozótirtás, területrendezés,
közterületek, parkok, intézményeink környékének tisztán tartása,
takarítása. Nagyrészt vállalnak
abban, hogy településünk rendezett, tiszta és virágos. Meg kell
szoknunk az új struktúrát, melyre a
programok és azok alprogramjai
épülnek. A közmunkaprogramok
célja minél több nehéz helyzetben
lévő embert bevonni és önbecsülést
adva nekik ösztönözni őket a munkára, ezáltal lehetőséget biztosítani
a sikeresebb elhelyezkedésre.
Nagy felelősége van az önkormányzatoknak, hiszen azt mindenképpen szem előtt kell tartani,
hogy a regisztrált munkanélküli
ezen programba bevonható embereknek az adott évben harminc
napot dolgozniuk kell ahhoz, hogy
később bármilyen ellátásra jogosultak lehessenek. Faluközösségünk nagy része nem értékeli
nagyra munkájuk eredményét.
Valóban vannak nehezen kezelhető
emberek, akik irányítása sok boszszúságot okoz, de vannak dolgozni
akaró, a sikeres munkának örülni
tudók is akikre lehet a következő
programokat alapozni.
Gondoljuk csak el, mennyivel
egyszerűbb lenne a képviselőtestületnek a hivatali dolgozóknak,
ha ez a csoport nem lenne. Egy
fillérrel sem keresnének kevesebbet, a polgármesternek nem fájna a
feje, hogyan ossza be idejét, az
alpolgármester folytathatná iparának gyakorlását, amit ezen program miatt feladni kényszerült.
A jegyzőasszonynak csak a
munkaköri leírásában foglaltakkal
kellene törődnie, ha a képviselő-
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asszonynak, aki a kertészti munkálatokat koordinálja, nem kéne törnie a fejét, mit dolgozzanak az
emberek esős napokon és a téli
hónapokban. Erre találta ki a
lekvárfőzést és a savanyúságtartósítást, saját eszközeivel valósítja
meg a polgármester úr ötletét a
diósjenői fehérhímzést (terítőket,
kötényeket stb. készítenek), amiről
több hagyományőrző írás olvasható.
Munkájukért köszönetet még
nem kaptak, csak negatív kritikát
napi szinten többet.
A kérdés, mi lenne ezekkel, az
emberekkel ha feladnák? Segély,
segély-segély!
Amit az önkormányzat költségvetéséből kellene finanszírozni.
A Rétsági járásban startmunka
mintaprogramban résztvevő települések 2015. december végi részvételi statisztikája:
Alsópetény
1 fő
Kisecset
2 fő
Bánk
0 fő
Legénd
4 fő
Berkenye
4 fő
Nagyoroszi
4 fő
Borsosberény
11 fő
Nézsa
8 fő
Diósjenő
67 fő
Nógrád
5 fő
Felsőpetény
4 fő
Nógrádsáp
8 fő
Horpács
0 fő
Nőtincs
10 fő
Keszeg
0 fő
Ősagárd
3 fő
Kétbodony
8 fő
Pusztaberki
0 fő
Rétság
12 fő
Romhány
13 fő
Szátok
15 fő
Szendehely
12 fő
Szente
30 fő
Tereske
3 fő
Tolmács
0 fő
Az induló 87 főből év végére 67
fő maradt. A lemorzsolódás okai,
jobb munkahelyek találása, egészségügyi alkalmatlanság vagy fegyelmivel történő elbocsátás.
Mindenki döntse el magának, jól
vagy rosszul döntött az a polgármester és a képviselő-testület, aki
ekkora terhet vállalt magára azért,
hogy a településnek értéket teremtsen.
Szerkesztőség
jegyezte: Molnár Istvánné
Felhívás
síkosság-mentesítésre
Kérünk mindenkit, hogy a
balesetveszély elkerülése
érdekében fokozottan
figyeljenek havazás idején az
ingatlanaik előtti járdaszakasz
és közterület megtisztításáról,
csúszásmentesítéséről.
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Diósjenő Községi Önkormányzat
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § alapján pályázatot hirdet

fogorvos
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8.
A 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint körzeti fogorvosi feladatok ellátása, Területi
ellátási kötelezettség, iskolafogászat
A fogorvosi állás csak vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel tölthető be 2016.
január 01. napjától.
Pályázati feltételek:
· Egyetemi végzettség, fogszakorvosi diploma,
· fogorvos munkakörben eltöltött - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
· büntetlen előélet,
· nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
· cselekvőképesség
· orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
· 4/2000.(II. 25.) EüM rend. és a 18/2000. (II. 25.) Korm. rend. előírt iskolai végzettség,
szakmai és egyéb feltételek megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
· Végzettséget igazoló okiratok jegyző által hitelesített másolata
· Külföldön szerzett diploma esetén a honosításról (magyarországi elismerésről) szóló határozat jegyző által hitelesített másolata
· Részletes szakmai önéletrajz (gazdasági társaság pályázó esetén megjelölve, ki fogja személyesen ellátni a praxist)
· 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
· Nyilatkozat, mellyel hozzájárul, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, valamint arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülés
tartását kéri
· Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló
okmány jegyző által hitelesített másolata
· Fogorvosi szakmai gyakorlat igazolására alkalmas irat
· Működési nyilvántartási igazolvány jegyző által hitelesített másolata
· Amennyiben van, a működtetési jogról szóló hatósági biz., illetve határozat jegyző által
hitelesített másolata
· Vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 40 napnál nem régebbi cégkivonat és
társasági szerződés jegyző által hitelesített másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.
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 feltüntetni a munkakör megnevezését:
fogorvos.
· Személyesen: Tóth János, Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A kiíró fenntartja magának azt a jogot,
hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a diosjeno.hu honlapon szerezhet.

Karácsony az Idősek Klubjában
Az advent mindenki számára az év
legjelentősebb időszaka, az eltelt
év lezárása, mely értékelés és viszszatekintés, valamint várakozás az
eljövendő iránt.
Az intézményünkben a december
2-án tartott gyertyagyújtás után –
mely ünnepi volt és ott elhangzott
nagyon sok értékes gondolat tovább
segítette a ráhangolódást az ünnepre
– gyűltünk össze december 22-én
délelőtt egy közös karácsonyi ünnepségre. Jó volt számba venni az
eltelt időszak eredményeit: a szép
és komfortos új épület birtokba
vételét, az autó adta lehetőséget,
mely biztosítja, hogy azok az idősek is naponta látogassák a klubot,
akik számára az önálló közlekedés
már nehézséget okozna, a mind
jobban összekovácsolódó közösséget, a formálódó, az igényekhez
alkalmazkodó programokat.

Számomra mindig különleges
élmény jelent az időssekkel való
beszélgetés, újra és újra rácsodálkozom, hogy mennyi értéket, tudást, bölcsességet halmoztak fel
életük során, s ha odafigyelünk
rájuk, meghallgatjuk őket, milyen
szeretettel tudják ezt átadni.
Ez a délelőtt szólt a hitről, a
várakozásról, a szeretetről, de szólt
a magányról, a veszteségeinkről is,
melynek feldolgozásához, ugyanúgy szükségünk van társakra, mint
a sikerek, és az öröm megéléséhez.
Jó volt együtt lenni, átadni és
elfogadni az apró ajándékokat,
beszélgetni és közösen elfogyasztani azokat a süteményeket, melyeket mindenki nagy szeretettel
készített és hozott.
Szabó Ágnes
intézményvezető
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Év végi siker!
Immár 26. éve van jelentősége
Diósjenőn annak, hogy a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség jelen
van a faluban. Korábban, amikor a
székhely is Diósjenőn volt 2002-ig,
rengeteg kapcsolat jött létre a sport
országos és nemzetközi világában,
melyek közül a legfontosabb a
MOB (Magyar Olimpiai Bizottság)
és a Washingtoni székhelyű SOI
(Special Olympics International).
Ez a mozgalom a világ legtöbb,
fogyatékossággal élő sportolóját
mozgósítja, 26-27 sportágban 120nál több Nemzeti Programban
melynek legfőbb célja az érintettek
életminőségének javítása és életük
minél örömtelibbé válásának elősegítése. A magyar program, mely
Diósjenőről indult el 1989-ben,
Európa egyik legerőteljesebb mozgalma a maga 3-4000 versenyzőjével és a 21 sportágban működtetett
versenyrendszerével.

Tavaly decemberben, 7-én tartotta a Szövetség esedékes tisztújítását, amikor egy korszerűsített
alapszabály előírásai nyomán megújította szinte a teljes tisztségviselői névsort. Ebben a megújított
tisztségviselői karban kapott kiemelkedően megtisztelő feladatot
társelnöki rangban Szabó Béla a dr.
Göllesz Viktor intézet fiatal igazgatója. Az elmúlt három évben
egymást követték az intézetben
működő Kastély SE. Sportolóinak
szereplései a legkülönbözőbb
sportágakban való eredményes
részvétellel. Szabó Béla 3 évvel
ezelőtt kitalálta és megszervezte a
Lekl László asztalitenisz emlékversenyt, mely egyre sikeresebben itt
Diósjenőn zajlik. Az egész nemzetközi mozgalomban ez az egyetlen
esemény, amelyet egy speciális
olimpikon emlékére versenynap-

tárban szerepel minden évben. A
Kastély SE sportolói labdarúgásban, úszásban, asztaliteniszben
szerepelnek szerte az országban és
külföldön, szervezett versenyeken.
Jelentős sikert értek el, győztek a
Csehországi labdarúgó tornán. De
nem csak asztaliteniszben rendeztek sikeres versenyeket, hanem
erőemelésben is nagy létszámú
versenynek örülhetünk. Nagysikerű, jelentős rendezvénynek volt
helyszíne a falu és az intézet 2014
decemberében, a mozgalom 25.
évfordulójának megrendezett ünnepség alkalmával, amikor olimpiai bajnokok serege, jeles művészek
emlékeztek meg a Magyar Program sikeres éveiről, s arról, hogy
mit jelentett a fogyatékos emberek
számára a Speciális Olimpia!
Mindez felhívta Béla szervezőkészségére és hozzáértésére a Szövetség tagszervezeteinek figyelmét
és egymás után küldték a jelöléseket a társelnöki tisztségre való
alkalmasság ajánlásával. Így nem
is volt meglepetés a közgyűlésen
Béla megválasztása mindjárt az
első fordulóban.
Szerintem nagy dolog, hogy
falunk szülöttje, akinek nagyapja
az intézet dolgozója volt, lett a jó
hírű intézet igazgatója és most
ennek az önkéntes társadalmi boldogulást szolgáló tisztség elfogadásával teljesedhet ki az a misszió,
amelyet a fogyatékos emberek
életének jobbításáért önzetlenül
végezni vállalt.
Nagy felelősség ez a feladat és
rengeteg munkával lehet csak beigazolni, hogy nem válunk méltatlanná a bizalomra. Nagy alázat kell
annak elviseléséhez, hogy szinte
minden szakmai emberi és keresztényi örömért csak hálásak lehetünk azoknak az embereknek, amiért őket szolgálhatjuk.
Kívánjuk, hogy ebben a társelnöki tisztségben Szabó Béla sokáig
eredményesen szolgálja ezt a gyönyörű nemes ügyet és szerezzen
további elismeréseket falunknak.
Wisinger János
örökös tiszteletbeli elnök
Magyar Speciális Olimpia Szövetség
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Karácsony előtt mindig gondolj másokra
2015. december 18-án második
alkalommal került megrendezésre
Diósjenőn a FIDESZ karácsony.
Engem ért az a megtiszteltetés,
hogy a nap eseményeiről a Fidesz
csoport nevében beszámolhatok a
Jenői Napló olvasóinak. Immáron
második alkalommal rendeztük
meg a Fidesz-karácsonyt kicsik és
nagyok örömére.
KARÁCSONY. Mit is jelent ez a
szó? Jézus születését. Ilyenkor
mindenki meg áll a rohanó világunkban és talán azon is elgondolkozik mit tett jól, vagy rosszul. Mit
mondana neki Jézus milyen ember
is volt egész évben. Szerette- e
családját, tisztelte-e embertársait.
Nyújtott-e segítséget a rászorulóknak.
Mi ezen a napon megpróbáltunk
szeretetet nyújtani azoknak, akik
megtiszteltek jelenlétükkel. Finom
babgulyással és meleg teával vártuk
az érkezőket. Jó volt feleleveníteni
a régi idők karácsonyait, beszélgetni a ideiről, hogy bizony sokan
vannak akik szegényes körülmények között, de annál nagyobb
szeretetben fogják tölteni a karácsonyt. Ők valószínű nem
Facebook-on
és okostelefonon
fognak egymásnak boldog karácsonyt kívánni, hanem valódi szívből jövő és egész évben tartó szeretetet sugároznak. Jézusunk is istállóban szegényes körülmények között született nagysága még is behá-

lózza az egész világot. Bízzunk
abban, hogy idővel minden ember
sorsa jobbra fordul és a következő
karácsony biztosabb jövőt hoz.
A közös karácsonyi délutánon
részt vett Balla Mihály országgyűlési képviselőnk és Percsina Norbert, akik a rendezvény anyagi
részét biztosították a diósjenői
FIDESZ-felajánlásukat. Köszönet
illeti meg azokat az embereket,
akik valamilyen formában hozzájárultak a nap sikeréhez (Alaksa
Mihály, Vasas János, Paróczy
Csaba, Molnár Istvánné, Marton
István, Varga Zoltán, Dalnoki
György, Hegedűs Ferenc Rétság
város polgármestere).
Külön köszönöm meg Tóth János Diósjenő polgármesterének,
aki a főszervezői feladatot elvállalta, és azoknak a FIDESZtagoknak, akik ezen a téli napon
örömmel tettek eleget ennek a
nemes feladatnak.
Örülünk hogy az összefogás
erejével és szerető gondoskodásunkkal megvendégeltünk, mindenkit, aki eljött rendezvényünkre.
Bízom abban, hogy mindenki jól
érezte magát, hisz ez a délután a
szeretetről szólt, nem csak a rohanó életről, hogy ez a folyamat nem
szakad meg és jövőre még többen,
döntenek úgy, hogy érdemes velünk tölteni egy ilyen délutánt.
Miklós Jánosné

Advent az idősek napközi otthonában
Esztendeje már, hogy az egyhangú
hétköznapok szürke homályán áttör
a várakozás, a szeretet, a karácsony,
a kisded születése utáni vágy, és
lelkünk újjá varázsolta magát.
A karácsonyi csillag fénye mutatja az utat Betlehem felé, és a
születés, a karácsony várás tölti be
színünk minden zugát.
A Mákvirág Nyugdíjas Klub
tagjai minden évben közös ünnepséggel, gyertyagyújtással, együtt
várják a kis Jézus születésének
ünnepét.
Az ünnepségre, megemlékezésre, az első gyertyagyújtásra az
Idősejk Klubja új épületében került
sor. Igét hirdetett a katolikus egyház plébánosa és a református
egyház tiszteletese. Példabeszédekkel hívták fel a figyelmünket a kis
Jézus születésére, arra a csodára,

hogy minden engedetlenségünk
ellenére, Isten szeretete és kegyelme kísér egy életen át minket.
Rádöbbentett, hogy Jézus születése, békességet, örömet hoz a
világra és elhalmoz szeretetével.
Az ünnepi megemlékezést, az
első gyertyagyújtást, vendéglátással
˗ agapéval ˗ igyekeztünk szebbé
tenni.
Ezúton mondok köszönetet klubtagjainknak a vendéglátás megszervezéséért, a finom süteményekért, az óvodások műsoráért, az
egyházi vezetőinknek jelenlétükért,
áldásos példabeszédeikért.
Adjunk hálát, hogy elérkeztünk
ehhez a naphoz, az ünnep minden
résztvevőjéért, azért, hogy ezen a
napon az ott lévők Jézus Krisztust
a szívükbe fogadják.
Lénárt Jánosné
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Óvodai hírek
Advent az Aranydió Óvodában

Még soha ilyen szeretetteli, áldott,
óvodai készülődésben nem volt
részem, mint a múlt év decemberében. Újra hívtak dolgozni és jöttem
nevelni a gyermekeket, és átélni
olyan élményeket, amelyekhez
hasonlók már megtörténtek velem
kb. 6 esztendeje, amikor 1 évet itt,
Diósjenőn helyettesíthettem.
A gyermekek, a felnőttek és a
megszépült óvoda minden értelemben megtisztulva, az ünnepre hangolódva várták a karácsonyt. Persze az mindig az óvónőkön, az
óvodai dolgozókon múlik, mit
hangsúlyoznak egy ilyen jeles
napra készülődve. Mennyire fontos
a várakozás és ezt hogyan éljük át?
A feldíszített koszorún az adventi
gyertyákat közösen, hétfői napokon gyújtottuk meg az aulában.
Első alkalommal Gottfriedné
Madai Éva református tiszteletes
asszony rövid példabeszéddel és

közös imádsággal indított el minket a ráhangolódás útján.
Másnap a gömöri mesemondó
Mács Kati hozta el óvodásainknak
"A Télapó kesztyűje" című
Szutyejev mesét, melyet interaktív
módon, a gyermekeket is bevonva
adott elő.
A 2. gyertya gyújtásakor velünk
tartott visszajáró vendégként Klopp
Kata. Magával hozta új és már jól
ismert dalait, valamint férjét Martint. Ő harmonika játékával lepett
meg minket. A vidámabb hangulatú muzsikára közösen táncoltunk.
A következő hétfőn pedig férjemmel, Sándorral mi zenéltünk, s
az örömzenébe bevontuk a gyerekeket is. Az utolsó gyertya meggyújtásakor már állt a szép fenyőfa, melynek fényénél a gyermekek
mutatták meg, ki milyen dallal,
verssel, tánccal készülődött a karácsonyra.

A csoportokba visszatérve ajándékok várták őket és ki sem fogytak az örömből. Ezúton is köszönjük azoknak a segítségét, akik azért
tettek,hogy az ajándékok a fa alá
kerülhessenek.
A ráhangolódás részeként említem meg a Mikulásvárást. Mi óvónők bábjátékkal és a Mikulás jó
szóval és meglepetéssel örvendeztette meg a gyermekeket.
Minden csoportban adventi nap-

tár segítségével múlattuk az időt.
Többször mézeskalács illata lengte
be az óvodát, a szülőket is bevontuk az előkészületekbe. Velünk
együtt gyúrták a süteményeket.
Így kapcsolódott össze óvoda,
család és kiteljesedhetett mindenki
életében, otthonában 2015-ben a
karácsony.
Viszkeletiné Gyömbér Márta
óvodapedagógus ˗ Süni csoport

Zöld Óvoda címet nyertünk
"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
December elején örömmel értesültünk arról, hogy sikerrel pályáztunk, intézményünk elnyerte a
"Zöld Óvoda" címet. A környezetügyért és az oktatásügyért felelős
tárcák közösen adományozzák ezt
a címet azoknak az óvodáknak,
akik erre pályáznak, és megfelelnek az előírt feltételeknek.
2016. december 16-án abban a
megtiszteltetésben lehetett részem,
hogy a Mezőgazdasági Múzeumban egy szakmai nap keretében
ünnepélyes díjátadón vehettem át
óvodánk részére a címmel járó
oklevelet.
Miért lehettünk "Zöld Óvoda"?

Eddigi munkánkkal és elkötelezettség vállalásunkkal bizonyítottunk,
hogy kiérdemeltük.
Óvodánk helyi pedagógiai programjában kiemelt terület a gyermekeket körülvevő világ tevékeny
megismerése a mai kor elvárásainak megfelelően.
Az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának, megalapozását, formálását élményalapú tevékenységek során fontos
feladatunknak tartjuk.
környezettudatosságának alakítáAz egészséges életmódra nevesa.
lés, a testi és lelki egészség meg- Szűkebb lakóközösségünk értéóvása szintén célkitűzésünk. A
keinek megismerése, azok fonnéphagyományaink ápolása is
tosságának, védelmének tudatoszerves része mindennapjainknak.
sítása a vidékfejlesztési elvek
További feladataink, teendőink is
figyelembe vételével.
lesznek:
- A fenntarthatóságra nevelés szel- Nevelőmunkánk korszerűsítése ˗
lemében történő nevelőmunka
természetes környezetben
megvalósítása és fejlesztése.
- Az óvodapedagógusok, a szülők, - Környező természettel való kapa helyi társadalom közösségei

csolattartás (kertgondozás, növénytermesztés, állatgondozás).
- Fogyasztói magatartás alapjainak
lerakása.
Remélem, oktató, nevelőmunkánk továbbra is megfelel majd a
szigorú feltételeknek, hiszen ezt a
címet 3 évre kaptuk. 2018-ban
ismét pályázhatunk.
Bacskay Sándorné
óvodavezető
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Diósjenői iskolások
a váci dialízis központban
"Milyen kivételes ajándék a mosoly! Hiszen nem kerül semmibe,
de szívmelengető. Csak egy pillanatig él, de az emléke megmarad.
Örömet szerez, és táplálja a jóindulatot. Kiváló ellenméreg irigység
és rosszindulat ellen. Biztatást ad a
csüggedőnek, erőt önt belé. Nem
lehet megvenni, kölcsönkérni, ellopni, nem jelent földi javakat
senkinek mindaddig, amíg önként
és jó szívvel meg nem ajándékoznak vele." (Dale Carnegie)
Idén karácsonykor, a váci dialízis központ betegei különleges,
váratlan ajándékban részesültek. A
diósjenői általános iskola első
osztályos tanulói keresték fel őket,
és szereztek verses-zenés műsorukkal felejthetetlen perceket számukra. Az 1.b osztály tanulói közvetlenségükkel, vidámságukkal, és
nem utolsósorban előadásukkal
egyaránt elvarázsolták az állomás
betegeit és dolgozóit.
A nemzetközi Fresenius hálózathoz tartozó dialízis központ 2005ben nyitotta meg kapuit, azóta

kezeli Vác és a környező települések vesebetegeit Pest megye északi, Nógrád megye nyugati járásaiból. Az állomás hétfőtől szombatig
jelenleg több, mint 100 hasi- és
hemodializált beteget lát el, emellett szakellátást nyújt a dialízis
kezelésre még nem szoruló vesebeteg páciensek részére.
Az amúgy szokatlannak tűnő
környezet cseppet sem viselte meg
a Diósjenői Önkormányzat kisbuszával érkező gyermekeket. Az
érkezés után gyorsan feltalálták
magukat, és pillanatok alatt belakták a műsor kedvéért berendezett
"előadótermet". Délelőtt és délután
süteményekkel, gyümölcsökkel és
üdítőkkel megrakott asztal fogadta
őket, a korai érkezés ellenére a
várakozás percei viszonylag gyorsan teltek.
A műsort Kisvarga Kincső, Túri
Zita és Molnár Kata kezdték, akik
az ünnep történetéről és a hozzá
kapcsolódó hagyományokról beszéltek. Ezt követően József Attila
Betlehemi Királyok versét hallgat-

A karácsony megünneplése iskolánkban
A karácsony az egyike a legimpozánsabb ünnepélyeinknek. Kiemelt
figyelmet fordítunk rá, hogy a
Megváltó születését méltó módon
megünnepeljük.
Az idén az 1. b osztályosok nyitották meg az ünnepséget. Meséltek a Karácsony hagyományáról, a
kis Jézus születéséről, valamint
gyönyörű hangulatú karácsonyi
verseket szavaltak. A karácsony
elképzelhetetlen Jézus születéstörténete nélkül, ezt mutatták be nekünk a 3. b osztályosok. Elbűvölő
dalokkal aláfestett, mély átéléssel
eljátszott, elragadó pásztorjátéknak
lehettünk részesei.
Őket a 2. b osztályosok követték
karácsonyi dalokkal, melyeket
osztályfőnökük Betti néni kísért
egy különleges hangszeren, mandolinon. Ezután a 2. a osztályosok

fergeteges tánca következett, amit
egy közismert és kedvelt karácsonyi zenére adtak elő balett tanárukkal, Orsi nénivel együtt. Az 1. a
osztályosok Sün Balázs tanulságos
meséjét dramatizálták, ami igen
vidám színfoltja volt a műsornak.
A 4. b osztályosok egy karácsony
táján jellemző néphagyományt
mutattak be, a regölést. Ilyenkor
mindenféle jókívánságokkal illetik
a regölők a háziakat.
A 3. a osztályosok egy igazi téli
hangulatot megidéző táncot adtak
elő, Rudolffal a szarvassal és a
Mikulással.
Utánuk Jókai Mór: Melyiket a
kilenc közül? című novellájának
színpadi feldolgozását láthattuk a
6.a osztályosok és Turi Veronika
tanárnő előadásában. A gyerekek
átütő játékának köszönhetően mi is

hattuk meg Nyitrai-Dúló Barnabás, Mészáros Norman, Bugyi
Ákos tolmácsolásában. Tóthárpád
Ferenc szavait (A Hírhozó, Örökségem maradandó és Ugye, hallod
szavam?) Túri Zita, Szabó Nóri,
Csurja Zselyke keltették életre,
majd Nagy Jázmin és Bugyi Ákos
Donászy Magda: Kis fenyő című
költeményét szavalták el. Az előadás zárásaként Molnár Kata, Kovács Barbara "A csacsi" című,
nagy sikerű versével csalt mosolyt
mindenki arcára.
A csacsi
Kéne nekem egy csacsi, de egy olyan igazi!
Azt hiszem, jól tudnék vele játszani.
Mufurcnak hívnám és adnék neki enni
és úgy szeretném, mint ahogyan senki.
Apa kinevetett, és vett egy videót.
Jobb lett volna csacsi, az nem fogyaszt áramot.
"Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira"
Nyafogtam, hogy "jó, de miért nem csacsira?"
"Jaj fiam, hagyjál már ilyen butasággal,
mihez is kezdenénk egy makacs jószággal?
Hol szaladgálna? És mivel etetnéd?
És hol aludna? Talán az ágyadba vinnéd?"
"Kimértem. A szobámba épp befér egy csacsi.
Csak az ágyamat kéne egy kicsit arrébb tolni.
És igen. Aludni bevinném az ágyba,
nem is kéne más, csak tán még egy párna."

Anya azt mondta: "jaj, fiam, ne légy ilyen buti,
lakásba nem való egy igazi csacsi!"
Jó. De ha megnövök, veszek egy nagy kertet,
ültetek bele kórót, vetek bele füvet,
és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit,
lesz sok pénzem, és végre vehetek egy csacsit!
A műsort követően a betegek
örömmel fogadták a központ ajándékait, és természetesen az iskolások sem távoztak üres kézzel. A
jelképes apróságon túl hazavihették a jól sikerült szereplés örömét,
és valamit abból, amit mi, nagyobbak hálának, szeretetnek, a Karácsony Misztériumának hívunk.
Köszönetnyilvánítás
A kezdeményezés megvalósulásáért ezúton szeretnék köszönetet
mondani Vajas Anikó osztályfőnök
asszonynak és Nagy László igazgató úrnak, akik kezdettől fogva
őszinte lelkesedéssel támogatták
kérésünket.
A gyermekek szállításáért és a
rugalmas ügyintézésért külön köszönet illeti Repiczki Zsuzsanna
jegyzőasszonyt, Halász Csaba
képviselő urat és a Diósjenői Önkormányzatot.
dr. Kisvarga Zoltán

átélhettük János mester aggodalmait és a gyerekek boldogságát.
Immár hagyománnyá vált iskolánkban, hogy ünnepélyünk zárásaként mi, pedagógusok néhány
dallal kívánunk boldog ünnepeket
a tanulóknak.
Hálatelt szívvel, az igazi ünnep-

re ráhangolódva indultunk hazafelé. Köszönjük tanulóinknak és az
őket felkészítő pedagógusoknak az
elragadó műsort, amellyel megörvendeztettek bennünket!
Boros Szilárdné
tanító

Adventi várakozás
Iskolánkban már hagyomány az
adventi gyertyagyújtás hétfő reggelenként. Az advent eredete a 4.
századig nyúlik vissza, amely a
Szent András ünnepéhez (nov. 30.)
legközelebb eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik, és
négy vasárnap előzi meg a karácsonyt.
Ebben a tanévben Gottfriedné
Madai Éva lelkész, Lestyán Mariann hitoktató és Győry Csaba plébános szóltak tanulóinkhoz és
pedagógusainkhoz, ezeken regge-

leken. Beszéltek a várakozással teli
időszak lényegéről és arról, hogyan
készüljünk a karácsonra. Énekszó
kíséretében gyújtottuk meg a gyertyákat a hatalmas koszorún.
Ebben az évben fehér gyertyák
fénye lobogott az iskola aulájában,
de diákjaink ismerik a hagyományos lila és rózsaszín gyertyák,
illetve a koszorú szimbolizálta
várakozás, reménység, folytonosság és teljesség jelentését.
Dombai Szilvia
tanító
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Tilos kutyát tartósan kikötve tartani
2016. január 1-jétől
Mit tehet, ha láncra vert kutyát
lát?
A Nébih tájékoztatása szerint
probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a
hatósági állat-egészségügyi szolgálatot kell értesíteni. Az állat gazdájára állatvédelmi bírságot szabhatnak ki, melynek alapösszege 15000
forint. Ez az összeg minősített
esetekben – jogszabályban meghatározott mértékben – növelhető.

Ahogy Mahatma Gandhi megfogalmazta: "Egy nemzet nagysága
és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal
bánik."
Aki láncon tartja a kutyáját, nem
szereti az állatot nincs szüksége rá.
Az állatok élőlények, érezni,
szenvedni és örülni tudnak csakúgy, mint mi, emberek. Kötelességünk, hogy tiszteletben tartsuk
őket és biztosítsuk a jó közérzetüket. A velük való törődés és a mentés abban az esetben is feladatunk,
ha az állat nem a miénk. Az állatoknak is vannak jogaik, melyeket
törvények is biztosítanak.
Az állattartó köteles az állat
életfeltételeinek
biztosításáról:
élelmezés, itatás, megfelelő pihenés, időjárás változásának megfelelő védelem, mozgás szabadságának biztosítása, haszonállatoknál
az állatkímélő technológiák alkalmazása, kerülni kell a fájdalomokozást.
A kutya értelmi szintje egy kétéves gyermek értelmi szintjének
felel meg. Nem tud beszélni, de
érti, hogy mit kérünk tőle. Minden
mozdulatunkat figyeli és egyetlen
célja van, hogy minket szolgáljon.
Az állatnak szüksége van száraz
helyre, ahová behúzódhat a nap és
az eső elől. Legyen saját házikója.
Két edénynek kell előtte lenni, egy
állandóan vízzel teli vizesedénynek

és egy másik edény a tápláléknak.
Rendszeres időpontban etessük, pl.
este hat órakor, amikor ráérünk és
nem kell munkába sietnünk.
Biztosítanunk kell a kutyánk
számára a megfelelő mozgási lehetőséget. Aki megteheti, sétáltassa
is, mert ettől még egészségesebb és
boldogabb lesz az állatunk és még
több örömet tud nyújtani nekünk.
A kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell akadályozni az állat
szaporodását. A menhelyek zsúfolásig vannak, így csak kevés állatot
tudnak befogadni. Minden állattartó gondoskodjon az ivartalanításról, vagy a megszületett kisállatok
leendő gazdájáról.
Tilos állatot kidobni és magára
hagyni. Aki ilyet tapasztal, kérjük,
hogy jelentse az önkormányzatnál.
Abban az esetben, ha autóból dobnak ki állatot, kérjük, hogy írja fel
az autó rendszámát és ugyancsak
az önkormányzatnak jelentse.
Az állattartó köteles az állatot
oltatni és az oltási könyvet ellenőrzéskor felmutatni. Köteles az állatot chippel ellátni. Azok az állampolgárok, akik nem tudják a törvény által megkövetelt szabályokat
betartani, ne tartsanak állatokat!
A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések nagyon szigorúak.
Erről a 2012. évi II. törvény rendelkezik. Helyszíni bírság is kiszabható, melynek összege: 5000150000 Ft-ig lehetséges.
Az, aki tevékenységével, vagy
mulasztásával az állatok kíméletére,
védelmére vonatkozó jogszabály,
vagy hatósági határozat előírását
megsérti, vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles
fizetni (1998. évi XXVIII. törvény).
Az Ávtv. rendelkezése szerint a
határidőre nem megfizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
Soha ne felejtsük el: "A kutyám
jön, hogy kitöltse a hűtlen barátok
által hagyott űrt a szívemben.
Nincs benne irigység, rosszakarat
vagy gyűlölet. Nem árulja el a
titkaimat, nem lesz féltékeny a
sikereimre és nem leli örömét a
bánatomban." ˗ George Eliot
Blaskóné Csontos Mária

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Járóbeteg Ell. Közp. Rétság
06 35 550-570
Háziorvosi rendelő
06 35 525-007
Fogorvosi rendelő
06 35 364-001
Orvosi ügyelet
06 35 350-561
Gyógyszertár
06 30 7460745
Polgármesteri Hiv. tel. közp. 06 35 525-012, -019, -022
Polgármesteri Hivatal FAX
06 35 525-013

Gyermekorvosi rendelő
Védőnői szolgálat
Állatorvosi rendelő
Óvoda (Aranydió)
Idősek Klubja vezetője
Iskola (Szentgyörgyi I.)
Polgárőr Egyesület

06 35 364-004
06 35 364-448
06 20 4480116
06 35 364-023
06 30 8719256
06 35 364-228
06 70 3375477
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Év végi programok a Boróka-házban
Sűrű volt a december, akárcsak
2015. Köszönet mindenkinek, aki
segített, részt vett a programjainkon, vagy csak gondolatban támogatta a munkánkat!
November vége és december
első három hete az adventi készülődés jegyében zajlott. Különböző
kézműves foglalkozásokkal vártuk
az érdeklődőket, ahol Révi Berni és
Bodolai Szilvi mutattak be különlegesebbnél különlegesebb technikákat. Gyapjúból, szalmából, agyagból igazán csoda dolgok születtek!
December "gyermeknapján" a
Mikulás a legjobbkor érkezett meg
a kisvonattal: épp Dajkáló foglalkozásunk volt Fiserné dr.
Koplányi Eszterrel!
A Boróka-ház nagy sikerrel vett
részt két adventi vásárban is ˗ a
váci Waldorf Iskola és a Gödi
Önkormányzat szervezésében ˗
ahol adomány jelleggel árusíthattuk az elkészített minőségi kézműves termékekeinket.
A lelkes vásárlók biztatására
mostantól a Boróka-házban is fellelhetőek és beszerezhetőek ezek a
termékek.
A decemberi ünnepkörbe lépésünk második momentuma a Lucanap és a nógrádi betlehemesek
fogadás volt, december 13-án.
Végh József (Józsi bácsi) előadást
tartott a decemberi ünnepkörről, a
Luca-napi boszorkányos szokásokról.
Immár második alkalommal

részesei lehettünk a Nógrád Szíve
Hagyományőrző Baráti Kör betlehemes előadásának.
December 22-én Fény Ünnepet
tartottunk. Igaz, a téli napforduló
december 21-én van, azonban a
csillagászati naptár azt mutatta,
hogy a legrövidebb nappal 2015ben december 22-én van. A FÉNY
mindannyiunk számára érték, nem
csak elektromágneses hullám, hanem jel, életerő, Isteni jelenlét,
tiszta tudat. 3000 fényforrás jelképezte az emberek számát, itt,
Diósjenőn. Ezen alkalommal megtisztelte a Boróka-házat Repiczki
Zsuzsanna jegyző, Tóth János polgármester és István László alpolgármester is. A gyertyagyújtás szimbóluma a sötét elűzésének, a rossz
érzések elengedésének, ilyenkor
van lehetőség megnyitni magunkban a Fényt, teret adni a szabad és
tiszta útnak, az előretekintésnek.
December 24-én, Szenteste is
nyitva állt a kapunk. Fényekkel,
karácsonyfával, és süteményekkel
vártuk a vendégeket. Turáni
Mazzag Csongor hegedűjéből
szóltak a karácsonyi dalok, Seres
Tamara (számunkra az Év Felfedezettje!) és Révi Berni énekkel kísérték a dallamokat. Igazi közösségi karácsonyi este volt, családias,
szeretetteljes, finom ételekkel,
melegséget adó kívánságokkal.
A Boróka-ház kíván minden
Diósjenői lakosnak boldog, békés
új esztendőt!

Lelkesedésünk és az elköteleződésünk igen nagy, látható
2016 évi programajánlatainkból:
- január 11-től HÉTFŐNKÉNT 10-12-ig kéthetente Baba-Mama klub
- január 12-től KEDDENKÉNT 15-17-ig HETENTE Kézműves foglalkozások Bernivel (Révi Bernadett)
- január 13-tól SZERDÁNKÉNT 18-19-ig HETENTE Integrál Mozgás (lazítás, nyújtás, erősítés, relax)
- január 19-től KEDDENKÉNT 10-12-ig HETENTE varróklub
Babkával (Seresné Tóth Erzsébettel)
- január 21-től CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 10-11-ig KÉTHETENTE
DAJKÁLÓ foglalkozás (éneklős, mondókázás)
- MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN PROGRAM 18 órától: filmklub, beszélgetés Diósjenő bölcs embereivel, zenés előadás, kiállítás
- JANUÁR 28.: SZENTFÖLD zenéi, tájai, táncai, ízei. Szatmári Anita előadása
- FEBRUÁR 11.: El Camino ˗ képes úti beszámoló Szentes Ferenccel, aki már többször végigrótta az utat…
- FEBRUÁR 18.: FILMKLUB Tóth Gáborral: Balaton-felvidék és
borai (borkóstolóval egybekötött vetítés)
- FEBRUÁR 25.: Diósjenő bölcsei beszélgetés ˗ riporter: Végh József
- bónusz: február 7-én vasárnap, családi FARSANG.
Várunk szeretettel mindenkit!
2016. január 28-án 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.
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