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vágott erdőrészen szedik össze a
nyesedéket, rakják halomba és
aprítják. A másik csoport tagjai a
Kossuth úti épületünkben rostálják
és zsákba szedik, amit reggelente
szállítjuk az iskolába, óvodába,
polgármesteri hivatalba az apríték-
kal üzemelő kazánjainkba. Betono-
saink amíg az idő engedi, folytat-
ják a térkövek, térelemek, szegé-
lyek gyártását.

 Van munka, van mit csinálni.
Vannak dolgozó és dolgozni akaró
embereink, vannak akiknek most
hideg van, nyáron a meleg volt a
baj. Februárban lezárul egy kor-
szak, ha nyerünk, kezdődik egy új,
amit szeretnénk új alapokra he-
lyezni. Felállítunk egy új rendszert,
nem leszünk ennyire elnézőek, ami
miatt jogosan kaptuk a kritikákat.
 Sajnos a keresetet nem mi hatá-
rozzuk meg, ezzel ösztönözni nem
tudunk, marad a fájó búcsú, meg
fogunk válni a link, dolgozni nem
akaró munkakerülőktől. Nem lesz
egy hálás feladat, de tartozunk
ezzel a becsületesen dolgozni aka-
rókkal szemben, tartozunk ezzel a
falu lakosságának, akik joggal
várják el ezt tőlünk.

István László
alpolgármester

Közfoglalkoztatottak télen
Elöljáróban egy pár gondolat, bíz-
va abban, hogy elolvassák ezen
sorokat azok is akiknek szánom.
"Akinek nem inge ne vegye magá-
ra, akinek az gombolkozzon be
szorosan!"
 Sokakban felmerült az a kérdés,
hogy az önkormányzat által felvál-
lalt startmunka mintaprogramban
résztvevő dolgozók vajon mit csi-
nálhatnak télen. Nyáron, tavasszal
és ősszel  mikor jó idő van,  az em-
berek több időt tartózkodnak kint,
nem húzódnak a fűtött szobájukba,
látják szemükkel, hallják fülükkel,
mit serénykednek ezen dolgozók
kis falunk közterületein. Többen
kérdezték, most hideg a föld, vajon
hová fekszenek?
 Jogos a kérdés, nekünk akik
felvállaltuk ezen programot, szem-
be kell nézni a negatív kritikákkal
is. A rosszat hamarabb észrevenni
mint a jót a szépet. El kell ismerni,
a megadott bizalommal sokszor
sokan visszaéltek! Három csoport-
ba oszthatóak az itt dolgozók. Az
egyik csoport tisztában van azzal,
hogy más munkalehetőség híján ez
az egy lehetőségük van, ˗ tényleg
minimális fizetésért, dolgoznak szó
nélkül, ˗ rájuk lehet építeni a jövőt.
 Másik véglet úgy gondolja, kis
pénzért kis munka, keresik a kibú-
vót, kimondva kimondatlanul hü-
lyének néznek, bizonygatják, hogy
milyen sokat dolgoztak, nem ér-
dekli őket, mit hoz a holnap, jogu-
kat követelik kötelesség nélkül.
Nem foglalkoznak azzal, mi lesz
velük, ha tényleg megszűnik a
munkanélküli segély. Őket veszik
észre, miattuk kapjuk a legtöbb
negatív kritikákat.
 A harmadik csoportba tartozik a
többség, irányíthatóak, velük még
lehet  mit kezdeni.

 A kormány célja a közmunka-
program elemeinek szövetkezetek-
ké alakítása. Többször írtunk róla,
(a program a nevében hordozza
jellegét: "startmunka mintaprog-
ram”). Valaki már az elején kibu-
kott, voltak, akik a program köz-
ben estek ki. A lehetőség minden-
kinek adott. Még mindig jobb a
programból adódó lehetőséget
kihasználni, mint munkanélküli
segélyen tengődni, otthon unatkoz-
ni, valami rosszban rosszon gon-
dolkodni. A nehézségek ellenére
nem adjuk fel, nem hagyjuk ma-
gukra továbbra sem a dolgozni
akaró a Munkaügyi Központban
regisztrált lakosainkat, ezért az
önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazta Tóth János polgár-
mestert, hogy a 2016-os Startmun-
ka mintaprogramra ismét adja be
pályázatunkat öt elemre, úgy mint
mezőgazdasági programok – helyi
sajátosságokra épülő közfoglalkoz-
tatás –   község belvízelvezető
rendszereinek felújítása –  bio- és
megújuló energia fűtőanyag előál-
lítása –  közúthálózat karbantartása
címmel.
 Ismét nehéz év elé nézünk, de
valamivel könnyebb lesz, hisz
megismertük az itt dolgozókat,
nem a nulláról indulunk, vannak
gépeink eszközeink.
 Ennyi bevezető után rátérnék a
lényegre, milyen munkát végzünk
télen. Lehet, hogy az újság megje-
lenésekor hó lesz, adott lesz a fel-
adat, közterületeink utak járdák
közlekedésre alkalmassá tétele.
Ügyes kezű hölgyeink most is
varrnak, hímeznek, ajándéktárgya-
kat készítenek a Diós települések
találkozójára, a volt ÖNO épületé-
ben. Aprítékosaink jelenleg Vá-
gott-erdőn serénykednek, a tarra-
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Beszámoló Diósjenő község
Képviselő-testületének 2016.

január 28-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 tevékeny-
ségéről.
1) Étkeztetés nyersanyagköltsé-

geinek és térítési díjának felül-
vizsgálata

 Diósjenő Községi Önkormány-
zat Képviselő - testülete az 1/2014.
(II. 06.) számú rendeletét a több-
ször módosított élelmezési norma
és térítési díj megállapításáról
felülvizsgálta, annak módosítását
nem tartotta szükségesnek. Ennek
értelmében az intézményekben
fizetendő térítési díjak a 2014.
márciusától alkalmazott díjakkal
azonosak, nem történt változás.
2) Óvodai beiratkozás időpontjá-

nak meghatározása
 Diósjenő község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Aranydió Egységes Óvoda
Bölcsőde intézménybe 2016. ápri-
lis 20-án 8-16 óráig, és 2016. ápri-
lis 21-én 8-16 óráig írathatja be
személyesen a szülők egyike a
gyermekét. A képviselő-testület
felkéri a jegyzőt a  beiratkozásról
szóló fenntartói közlemény közzé-
tételére.
 Diósjenő község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Aranydió Egységes Óvoda
Bölcsőde intézményben a
2016/2017-es nevelési évben ösz-
szesen 4 óvodai csoport indítható,
igény esetén egy 5. bölcsődei cso-
port, melyről az igények felméré-
sét, követően a szükséges szakha-
tósági körüljárást követően a ké-
sőbbiekben dönt.
 Beíratás az Aranydió Egységes
Óvoda-bölcsődébe a 2016/2017.

tanévre
 Tájékoztatjuk a kedves szülőket,
hogy a leendő óvodások, ovisok-
bölcsisek beíratása 2016. április
20-án szerdán 8-16 óráig, 2016.
április 21-én csütörtökön 8-16
óráig lesz az Aranydió Egységes
Óvoda-bölcsödében. (címe: 2643
Diósjenő, Kossuth L. út 13.)
 Beíratásra várjuk azokat a gyer-
mekeket:
- akik 2016. szeptember 1-ig be-

töltik a két és fél, illetve harma-
dik életévüket,

- akik már betöltötték a 3. életévü-
ket, de jelenleg még nem járnak
óvodába,

- valamint az ovi-bölcsi csoportba
várunk jelentkezőket, akik máso-
dik életévüket 2016. szeptember
1-ig betöltik.

 Kérjük önöket, hogy a beíratás-
hoz hozzák magukkal:

- a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt,

- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és

lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványát.

 Jogorvoslati lehetőség: a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 37. §  (2)-(3) bekez-
dése értelmében a szülő a közlés-
től, ennek tudomására jutástól
számított 15 napon belül a gyer-
mek érdekében ˗ az óvodai felvé-
tellel és az óvodából való kizárás-
sal kapcsolatban ˗ érdeksérelemre
hivatkozással írásbeli kérelemben
eljárást indíthat a fenntartónál.

Repiczki Zsuzsanna
         jegyző

3)  Március 15. megemlékezés,
húsvéti népszokások előkészíté-
se

 A képviselő-testület a Szociális,
oktatási, művelődési, értéktár bi-
zottság javaslata alapján Nemzeti
Ünnepünk megemlékezésének
időpontját 2015. március 15. nap-
ján 14 órai kezdettel a református
templom előtti térre tervezi.
 Rossz idő esetén a Szentgyörgyi
István Általános Iskola ad majd
helyet megemlékező műsornak.
 A képviselő-testület a Szociális,
oktatási, művelődési, értéktár bi-
zottság javaslata alapján Húsvéti
Népszokások rendezvény időpont-
ját 2015. március 20. napján a
Tájházba tervezi.

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
IGÉNYFELMÉRÉSRE

Diósjenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az  Aranydió
Egységes Óvoda-bölcsöde intéz-
ményében külön bölcsödei csopor-
tot kíván indítani megfelelő létszá-
mú igény esetén.
 Kérjük azon szülőknek a jelent-
kezését február 28. napjáig
Bacskay Sándorné óvodavezető
asszonynál, akik szeretnék, hogy
bölcsödés korú gyermeküket az
intézmény felvegye. Ezen igénybe-
jelentések képezik, majd alapját az
esetlegesen induló bölcsis csoport-
nak.
 Kérjük önöket, hogy az igényfel-
méréshez hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi

kivonatát, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt,

- a gyermek TAJ- kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és

lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványát.

Repiczki Zsuzsanna
                   jegyző

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
IGÉNYFELMÉRÉSRE

Diósjenő Községi Önkormányzat

Önkormányzati hírek Képviselő-testülete az  Aranydió
Egységes Óvoda-bölcsőde intéz-
ményében külön bölcsődei csopor-
tot kíván indítani megfelelő létszá-
mú igény esetén.
 Kérjük azon szülőknek a jelent-
kezését február 28. napjáig
Bacskay Sándorné óvodavezető
asszonynál, akik szeretnék, hogy
bölcsődés korú gyermeküket az
intézmény felvegye. Ezen igénybe-
jelentések képezik, majd alapját az
esetlegesen induló bölcsis csoport-
nak.
 Kérjük önöket, hogy az igényfel-
méréshez hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi

kivonatát, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt,

- a gyermek TAJ- kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és

lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványát.
JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

IGÉNYFELMÉRÉSRE
Diósjenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az  Aranydió
Egységes Óvoda-bölcsőde intéz-
ményében külön bölcsődei csopor-
tot kíván indítani megfelelő létszá-
mú igény esetén.
 Kérjük azon szülőknek a jelent-
kezését február 28. napjáig
Bacskay Sándorné óvodavezető
asszonynál, akik szeretnék, hogy
bölcsődés korú gyermeküket az
intézmény felvegye. Ezen igénybe-
jelentések képezik, majd alapját az
esetlegesen induló bölcsis csoport-
nak.
 Kérjük önöket, hogy az igényfel-
méréshez hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi

kivonatát, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt,

- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és

lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványát.

4) Februári, márciusi rendezvé-
nyek áttekintése

02-06 Farsangi hagyományok
napja ˗ Boróka ház ˗ Boróka
Egyesület
02-13 Sportbál ˗ Általános Iskola
˗ Diósjenői Sportegyesület
03-15 Nemzeti Ünnep ˗ Reformá-
tus templom előtti tér ˗  Önkor-
mányzat, Általános Iskola tanulói-
nak fellépése
03-19 Tavaszköszöntő kézműves
nap ˗ Boróka ház Boróka Egyesü-
let
03-20 ˗ Húsvéti népszokások ˗
Tájház  ̠  Önkormányzat, Általános
Iskola, Óvoda, Kőszirt Hagyo-
mányőrző Néptánc Egyesület
03-26 Húsvét a Boróka házban ˗
Boróka ház ̠  Boróka Egyesület
5) Egyebek
- Gasztronómiai és turisztikai

kiállítás ˗ Budai vár

 A képviselő-testület a Főszezon
Turisztikai és Gasztronómiai Kiál-
lítás és Vásár 2016. május 7-8-án
X. jubileumi rendezvényén a Budai
Várban részt kíván venni.
 A rendezvényre 1 db.  4m2-es
kiállítói standot bérel áramellátás-
sal.
 A községből a helyi vállalkozók
és őstermelők igényfelmérést kö-
vetően (max….fő) részt vehetnek
termékeikkel, szórólapjaikkal.
 A terméket árusítók 5.000 Ft/nap
részvételi hozzájárulást fizetnek,
akik szórólapot küldenek azoknak
az önkormányzat térítésmentesen
biztosítja a kiosztását.
-  Iskolai tankonyha
 A képviselő-testület Nagy Lász-
lónak, a Szentgyörgyi István Álta-
lános Iskola igazgatójának kérel-
mében meghatározott iskolai tan-
konyha kialakításához hozzájárul
- Önkormányzati tulajdonú

bérbe adott területekre be-
adandó pályázatok szabályai

 A képviselő-testület minden az
Önkormányzat tulajdonában lévő,
de használatra bérbe adott ingatla-
na esetében pályázat benyújtásához
csak előzetes teljes körű testületi
tájékoztatást követően ad hozzájá-
ruló nyilatkozatot. Az Önkormány-
zat tulajdonában lévő ingatlanokon
végrehajtásra kerülő bármilyen
beruházás, felújítás csak tételes
előzetes tájékoztatást és hozzájáru-
lási kérelmet követően folytatható.
- Polgármester 2016. évi szabad-

ságolási ütemtervének jóváha-
gyása

 Diósjenő Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Tóth János
polgármester 2016. évi szabadsá-
golási ütemtervét jóváhagyta.
- Diósjenői Polgármesteri Hiva-

talban 2016. évi igazgatási szü-
net elrendeléséről
Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-
testülete 1/2016.(I. 28.) számú rendelete a

Polgármesteri Hivatalban 2016. évi igazgatási
szünet elrendeléséről

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-
testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Diósjenői Polgár-
mesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre,
ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §
A Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016.
augusztus 15 napjától – 2016. augusztus 19
napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szüne-
tet, 2016. december 27. napjától – 2016. decem-
ber 30. napjáig téli igazgatási szünetet tart.

3. §
(1) Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2017. január 1. napján hatályát
veszti.

Tóth János          Repiczki Zsuzsanna
polgármester                 jegyző
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- A kötelező betelepítési kvóta
 Diósjenő község Önkormányza-
ta elutasítja a kötelező betelepítési
kvótát. A kötelező betelepítési
kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli
a bűnözés kockázatát és a terrorve-
szélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi
és oktatási rendszerünkre.
 Kérjük a kormányt, hogy min-
den lehetséges eszközzel akadá-
lyozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepí-
tési kvótát, védje meg Magyaror-
szágot és a magyar embereket!
- Jenő települések találkozója
 Diósjenő község Önkormányza-
ta képviselői szinten részt kíván
venni a "Jenő települések " találko-
zóján, amely 2016. szeptember 10-
én a IX. Pilisborosjenői Várjátékok
keretein belül kerül megrendezés-
re.
- Együttműködési megállapodás

aláírására került sor a Dr.
Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Ott-
hon, valamint Diósjenő község
Önkormányzata részéről

Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről a Dr.
Göllesz Viktor Rehabilitációs Inté-
zet és Ápoló Gondozó Otthon 2643
Diósjenő, Kastély másrészről a
Diósjenő Önkormányzata 2643
Diósjenő,  Szabadság  út  31.  –  a
továbbiakban együttesen: Együtt-
működő Felek – között alulírott
helyen és napon az alább meghatá-
rozott feltételekkel.

I. Az együttműködés alapvető
célja, tartalma

Az együttműködés alapvető célja,
hogy az Együttműködő Felek köl-
csönösen segítik egymást szabadidő,
sport és kulturális rendezvényeken.
Továbbá a falu és az intézmény
fejlődése érdekében közös munkála-
tokban kölcsönösen segítik egymást.
Közös önkéntes munka az együttmű-
ködő partnerek közt. Csapatépítő
tréningek közös lebonyolítása.
II. Az együttműködés fő irányai

A megállapodás alapján az együtt-
működés az alábbi területekre
terjed ki:
II. 1. Szabadidős rendezvények:
A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitáci-
ós Intézet és Ápoló Gondozó Ott-
hon rendezvényeit a település ön-
kormányzati rendezvényeit, sza-
badidős kulturális programjait az
integráció jegyében, egymást segít-
ve szervezik.
II. 2. Sportrendezvények:
Közös sport rendezvények szerve-
zése, lebonyolítása az enyhe, kö-
zépsúlyos és súlyos értelmileg
sérült, továbbá a halmozottan fo-
gyatékos emberek részére.
II. 3. Önkéntes munka szervezése,
csapatépítő tréningek:
- Kölcsönös és előre megbeszélt

önkéntes munka.
- Szupervízió, preventív jellegű

kölcsönös csapatépítő tréningek
szervezése.
III. Az együttműködés jellege,

keretei
III. 1. Az együttműködés önkéntes.
III. 2. Együttműködő Felek köl-
csönösen tiszteletben tartják egy-
más érdekeit, különös tekintettel az
adatvédelemre és a szellemi tulaj-
donnal kapcsolatos jogokra.

IV. Záró és hatályba léptető
rendelkezések

IV. 1. Együttműködő Felek az
együttműködési megállapodást hatá-
rozatlan időre kötik. Az együttműkö-
dés érvényességének kezdete az
aláírás napján lép hatályba.
IV. 2. Együttműködő Felek az
együttműködés tapasztalatait min-
den év végéig, legkésőbb tárgyév
december 31-éig értékelik, mely-
nek során áttekintik az együttmű-
ködési megállapodásban foglaltak
teljesülését, a változtatás szüksé-
gességét, a továbbfejlesztés lehető-
ségeit.
IV. 3. Felek kapcsolattartóként az
alábbi személyeket jelölik ki:
- Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság Nógrád Megyei
Kirendeltsége

- A Dr. Göllesz Viktor Rehab. Int.
és Áp. Gond. Otthon részéről
Szabó Béla igazgató

- Diósjenő Önkormányzata részé-
ről Tóth János polgármester

 Felek a megállapodást elolvas-
ták, azt megértették, és mint akara-
tukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.
Diósjenő, 2015. augusztus 26.
Dr. Göllesz Viktor Rehab. Int. és

 Áp. Gond. Otthon
képviselője

Diósjenő Önkormányzat
képviselője

- SZMSZ módosítása bizottsá-
gok változása miatt

SZMSZ 4. SZÁMÚ
MELLÉKLETE

Az Önkormányzat állandó
bizottságainak megnevezése,

tagjainak névsora
 1. Pénzügyi-jogi-költségvetési-
fejlesztési bizottság
 Elnök: Hegedűs József
 Tagok: Blaskóné Csontos Mária,
Halász Csaba, Szabó Béla
 Kültagok: Kiss Gergely, Marton
Szilárd
 Állandó meghívott : K a l o c s a i
Attila János
 2. Szociális-oktatási-sport-
művelődési bizottság
 Elnök: Molnár Istvánné
 Tagok: Blaskóné Csontos Mária,
Halász Csaba, Szabó Béla
 Kültagok: Poszpisel Gyuláné,
Bacskay Sándorné
- Szociális kérelmek
 Zárt ülés keretein belül tárgyalta
a képviselő-testület.

Repiczki Zsuzsanna

A program elsődleges célja a köz-
vetlen munkahelyteremtés elősegí-
tésén túl az iskolai rendszerű
képzésben, felnőttoktatásban
vagy felnőttképzésben megszer-
zett szakképesítés hasznosulásá-
nak elősegítése, a fiatalok korai
munkahelyi tapasztalathoz segíté-
se, a szakképzésből kilépő fiata-
lok elhelyezkedésének, munkata-
pasztalat szerzésének elősegítése.
A gyakornoki program a vállal-
kozás statisztikai létszámának
növelésével együtt járó, azaz új
státusz betöltését eredményező
foglalkoztatás esetén egyrészt bér-
és járuléktámogatást nyújt a
vállalkozások számára a gyakor-
nok foglalkoztatásához kapcsoló-
dóan kilenc hónapon keresztül,
másrészt lehetőséget teremt segí-
tő vállalati gyakornoki kapcso-
lattartó tevékenység ellátására és
szükség esetén az új munkahely
tárgyi és infrastrukturális feltét-
eleinek kialakítására is.
 A támogatásra rendelkezésre
áll 15 milliárd forint.
 A támogatott támogatási ké-
relmek várható száma: 500 - 4
500 db.

Támogatást igénylők köre
azon vállalkozások, amelyek
a) rendelkeznek legalább egy lezárt

(beszámolóval/SZJA bevallással
alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel

b) amelyek Magyarországon szék-
hellyel rendelkező kettős könyv-
vitelt vezető gazdasági társasá-
gok, szövetkezetek, egyéni vál-
lalkozók, egyéni cégek vagy az
Európai Gazdasági Térség terüle-
tén székhellyel és Magyarorszá-
gon fiókteleppel rendelkező szö-
vetkezetek vagy kettős könyvvi-
telt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei,

c) az éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatá-
si kérelmek benyújtását megelő-
ző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 1 fő volt

d)  mikro-, kis- és középvállalko-
zásnak minősülnek.
A támogatás formája vissza

nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető támogatás össze-
ge minimum 1 900 000 Ft maxi-
mum 30 000 000 Ft.
 Igénybe vehető maximális előleg
mértéke mikro-, kis- és középvál-
lalkozás kedvezményezett számára
a megítélt támogatás 50%-a

Az elszámolható költségek köre
a) Célcsoport támogatásának
költsége

 A célcsoporttag havi munkabér-
ének a foglalkoztatás és továbbfog-
lalkoztatás teljes időtartama alatt el
kell érnie a mindenkori garantált
bérminimumot, 2016. évben a
bruttó 129.000 forintot, de az el-
számolt havi munkabér nem halad-
hatja meg a legfeljebb bruttó
200.000 forintot.
b)Vállalati gyakornoki kapcso-
lattartó foglalkoztatása
 A vállalati gyakornoki kapcso-
lattartó esetében támogatás mérté-
ke kapcsolattartónként maximum
havi bruttó 75.000 Ft legfeljebb 15
hónapig,
c) Egyéb általános (rezsi) költség
-  dokumentációs, irattárazási,

archiválási költségek;
-  postai, telekommunikációs,

adminisztrációs költségek;
-  közüzemi díjak és szolgáltatá-

sok, rezsi költségek, takarítás,
hulladékgazdálkodás, őrzés;

-  irodatechnikai és informatikai
eszkö zök á l lagme gó vása /
karbantartása;

-  biztosítási díj (pl. iroda biztosí-
tása);

-  bankszámlanyitás költsége,
amennyiben a projekt megvalósí-
tásához elkülönített bankszámla
nyitására kerül sor, rendes havi
adminisztratív (kezelési) költség
és tranzakciós költség;

- vállalatirányítási tevékenységek
(könyvelés, bérszámfejtés) ará-
nyosított költségei.

d) Eszközök, immateriális javak
beszerzése a gyakornoki munka-
hely(ek) kialakításához:
 Szakmai megvalósításhoz kap-
csolódó anyagköltség (gyakornok
munkakörének betöltéséhez szük-
séges munkaruha, munkavédelmi
felszerelés, továbbá egyéb, 100
000 Ft egyedi beszerzési összeget
el nem érő kis értékű eszköz) gya-
kornokonként legfeljebb 300 000
forint erejéig.
e) Tárgyi eszközbeszerzés: a
gyakornoki munkahely(ek) ki-
alakításához, a munkavégzéshez
szükséges eszközök beszerzése,
megfelelő gyakornoki munkafelté-
telek biztosításához szükséges, a
gyakornok foglalkoztatásával ösz-
szefüggő, indokolt beszerzések.
f) Megváltozott munkaképességű
gyakornok esetében a tárgyi esz-
köz beszerzések köre kiterjed a
foglakoztatáshoz szükséges átala-
kított vagy segítség nyújtására
alkalmas technológiai felszerelések
beszerzésére,
g) Szoftver, licence költségei:  a
gyakornoki munkahely(ek) kialakí-
tásához, a munkavégzéshez szük-
séges beszerzések,
h) Infrastrukturális és ingatlan
beruházás a gyakornoki munka-

Felhívás
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program

pályakezdők támogatására
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hely(ek) kialakításához azon aláb-
bi, szükséges és elengedhetetlen, a
felvett gyakornok munkaköréhez
kapcsolódó beruházásokra van
lehetőség, melyek közvetlenül
kapcsolódnak annak munkavégzé-
séhez. A beruházás mértéke nem
haladhatja meg a teljes elszámolha-
tó költség 25%-át.
A Támogatást igénylőnek/
Kedvezményezettnek a támogatás
visszafizetésének terhe mellett
vállalnia kell, hogy a támogatott
projekt keretében a támogatásból
foglalkoztatottak munkaviszo-
nyát a támogatott foglalkoztatási
időszakot közvetlenül követően a
támogatott foglalkoztatás időtarta-
mának feléig, legalább 4,5 hóna-
pig fenntartja.
Célcsoporttal szembeni elvárá-
sok:
 A célcsoport tagjaival (a gya-
kornokokkal) szemben támasz-
tott alábbi feltételek mindegyiké-
nek együttes teljesülése szüksé-
ges:
a) 25 évesnél fiatalabb a munkavi-

szony megkezdésekor,
b) iskolarendszerű oktatásban,

felnőttoktatás vagy felnőttképzés
keretében szerzett, az Országos
Képzési Jegyzékben szabályozott
szakképesítést, kivéve a 62-es
OKJ szintkódú szakképesítése-
ket,

c) a foglalkoztatási jogviszony
megkezdésekor oktatási intéz-
mény nappali tagozatán nem
folytat tanulmányokat és nem is
dolgozik,

d) a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 4. feje-
zet 15. §-a szerint felsőfokú vég-
zettséggel vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettséggel nem
rendelkezik,

e) a támogatást igénylő vállalko-
zással nem állt munkaviszonyban
a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően, kivéve a jelen felhí-
vás 3.4.1.1 be) pontját.

f)  a fiatal a lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye szerint területileg
illetékes Járási Hivatalnál az
Ifjúsági Garancia rendszerben a
gyakornoki munkaviszony létesí-
tését megelőzően igazoltan re-
gisztrált. A regisztráció alátá-
masztása a Járási Hivatal által
kiadott Igazolás.

 Nem feltétel a vállalkozás és a
foglalkoztatni kívánt gyakornok
közötti korábbi tanulószerződéses
viszony.
 Az viszont +10 pontot jelent a
pályázat bírálatánál, ha a vállalko-
zásnál az elmúlt 3 évben volt tanu-
lószerződéssel tanuló.
Gyakornokok foglalkoztatásával
szembeni elvárások:
a) A kötelező továbbfoglalkoztatási

időszakban a gyakornok havi
bruttó munkabére nem lehet
kevesebb, mint a projektben

elszámolt, támogatott munkabé-
re,

…
e) A foglalkoztatás formája mun-

kaviszony, amelynek létrehozását
meg kell előznie a fiatal Ifjúsági
Garancia programban történő
regisztrációjának

…
h) A támogatást igénylőnek vállal-

nia  kell,  hogy  a  projekt  teljes
időtartamára (9+4,5 hónap) vo-
natkozóan heti 40 órás, teljes
munkaidejű munkaviszonyt köt.

Vállalati gyakornoki kapcsolat-
tartó tevékenységgel szembeni
elvárások:
a) A vállalati gyakornoki kapcso-

lattartó ((aki lehet maga a vállal-
kozó vagy az alkalmazottja)
tekintetében feltétel, hogy leg-
alább középfokú végzettséggel
rendelkező és legalább három év
munkatapasztalattal rendelkező
szakember legyen és a támogatá-
si kérelem benyújtását megelőző-
en legalább egy éves munkavi-
szonnyal rendelkezzék a támoga-
tást igénylőnél.

b) 1-3 gyakornok esetében egy
vállalati gyakornoki kapcsolattar-
tó támogatható, 4-6 gyakornok
esetében legfeljebb két vállalati
kapcsolattartó, 7-nél több gya-
kornok esetében legfeljebb há-
rom vállalati kapcsolattartó tá-
mogatható és számolható el a
személyi jellegű ráfordítása.

c) A vállalati gyakornoki kapcso-
lattartó feladata a gyakornok
szakmai és munkahelyi beillesz-
kedésének segítése, munkájának,
fejlődésének értékelése, előreha-
ladásának dokumentálása előre-
haladási naplóban.

A projekt területi korlátozása
 A felhívásra csak a kevésbé
fejlett régiók területén megvalósí-
tani tervezett projektekre nyújtha-
tók be támogatási kérelmek. A
projekt több helyszínen is megva-
lósítható, de ebben az esetben is
minden megvalósítási helyszínnek
a kevésbé fejlett (Észak-
Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyu-
gat-Dunántúl, Közép-Dunántúl)
régiókban kell lennie.
 Nem támogatható a Közép-
Magyarország régió (Budapest,
illetve Pest megye) területén meg-
valósuló fejlesztés.
 A támogatási kérelem benyújtá-
sának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtá-
sa 2016. augusztus 1. és 2018.
július 31. között lehetséges.

Ez az általunk készített össze-
foglaló természetesen nem pótolja
az eredeti pályázati dokumentumok
áttanulmányozását. A pályázati
felhívás letölthető a https://
www.palyazat.gov.hu/node/57557
linken.

István László
                                         IPOSZ

Egy hét az ökumené jegyében

Idén januárban is – a hagyomá-
nyokhoz híven – egy hétig közösen
imádkoztunk templomainkban, mi
keresztények, legyünk bármelyik

felekezetnek is tagjai.
 Megváltó az a szeretet, amivel ezt
a hetet megszentelik a három falu
keresztényei. Hidegben, sötétben
fáradtságot nem kímélve jöttek el
idén is minden áldott este. Külön is
kiemelném a berkenyeieket, akik
vonattal ingáztak majd minden alka-
lommal, hogy megmutassák, nekik is
fontos az egység, bár az ő falujukban
csak katolikus közösség van.
 Őszintén remélem – erre több
javaslatot is tettem már –, hogy az
esztendő többi hetébe is át tudjuk
menteni a közös imádság és
együttlét szellemiségét.
 Roppant fontos, hogy egymásra
találjuk ebben a zűrzavaros világ-
ban, és megerősödjünk keresztény-
ségünkben és magyarságunkban!

Győry Csaba
plébános

Hálával és tisztelettel köszönjük
BIKKES PÉTERNEK és feleségé-
nek IRÉNKÉNEK azt a pénzado-
mányt, melyet Diósjenő községnek
ajánlottak fel állatvédelmi felada-
tokra. Nem ez az első eset, hogy
segítettek, hiszen 2013-ban az

állatok chipeltetésére és veszettség
elleni oltásokra nyújtottak segítsé-
get a falu lakóinak. Nagyon kö-
szönjük nekik.

 Tóth János
             polgármester

Tisztelt Ügyfelünk!
 Először is elnézést kérünk mind-
azoktól, akik jelen értesítést nem
kapták meg számlájukkal együtt.
Ezúton értesítjük, hogy a települé-
sükön található hulladéktároló
edények a szállítás-begyűjtést vég-
ző vállalkozó tulajdonát képezik. A
megváltozott hulladék törvény és
körülmények miatt a hulladéktáro-
ló edények (kukák) tulajdonosa
úgy döntött, hogy begyűjti, illetve
felkínálja a lakosságnak megvásár-
lásra a hulladéktároló edényeket.
 Az edények (kukák) díja, űrtar-
talomtól függetlenül 3.500 Ft +
Áfa/darab, összesen 4.475 Ft.
 Az Önkormányzat javaslatára,

az előző felhívásunk időpontjától
eltérően, kérjük Önöket, hogy
Társaságunk számára legkésőbb
2016. február 20-ig szíveskedje-
nek visszajelezni személyesen,
telefonon, levélben, vagy email-en
keresztül, hogy a felajánlott kuká-
kat meg kívánják-e vásárolni, vagy
sem.
 Amennyiben úgy döntenek,
hogy nem vásárolják meg a jelen-
leg használt hulladéktároló edényt,
úgy kérjük Önöket, hogy mindenki
szerezzen be magának a szerződés-
ben rögzített űrtartalmú kukát.
 Azoktól, akik nem vásárolják
meg a jelenleg használt hulladéktá-
roló edényeket (kukákat), a régi
tulajdonos, Gáspár János vállalko-
zó 2016. február 28-i határidővel
begyűjti azokat.
 Kérem  Önöket,  hogy  a  fent  jel-
zett határidőig feltétlenül jelezzék
vissza szándékukat Társaságunk
felé.
 Üdvözlettel:

Tiszta Vidékért Nonprofit Kft.

Tájékoztató

Köszönetnyilvánítás

Felhívás
síkosság-mentesítésre

Kérünk mindenkit, hogy a
balesetveszély elkerülése

érdekében fokozottan
figyeljenek havazás idején az
ingatlanaik előtti járdaszakasz
és közterület megtisztításáról,

csúszásmentesítéséről.

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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A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én an-
nak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
 Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szen-
teljünk évezredes hagyományaink-
nak, gyökereinknek, nemzeti tuda-
tunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
 Az idei évben iskolánk kulturális
életének egy – egy szeletét mutat-
tuk be, válogatva azokból a kultu-
rális tevékenységekből, amelyben
tanulóink részt vesznek.
 Az 1. b osztályosok nyelvtörőket
és szép magyar verseket adtak elő. A
2. b osztály kánonban énekelt népda-
lával és Kalácska Virág harmonika
játékával színesítette a műsort.
 Az 1. a osztályosok kortárs köl-
tők verseit szavalták. A 3. b osztá-
lyosok néptáncot tanulnak, így
megismertettek bennünket a ver-
bunkkal.

 A 2. a osztályosok Weöres Sán-
dor: Bóbita című versét adták elő
megzenésített változatban, osztály-
főnökük Hekli Péter tanár  úr  és  a
gitárszakkörösök kísérték őket
gitáron.
 A 3. a osztály tanulói József
Attila: Vadalmafa c. versét szaval-
ták, majd néhány hazáról szóló
bölcs gondolat után felhangzott
Pára Hanna előadásában a Ma-
gyarország című dal.
 A műsorszámok között negyedi-
keseink, nagy magyarjaink és ide-
gen ajkú híres emberek gondolatait
mondták el a magyar nyelvről,
annak árnyaltságáról, szépségéről.
Megemlékezésünk végén iskolánk
testvérpárjai szájából hallhattuk
legszebb nemzeti imánkat, a Him-
nuszt.
 Igyekeztünk, méltó módon és
több szeletét bemutatva megemlé-
kezni ezen a napon a magyar kul-
túráról.

Boros Szilárdné
és Dombai Szilvia

Az általános iskola hírei

Idén január 29-én tartottuk hagyo-
mányos farsangi bálunkat az isko-
lában.

 Már hetekkel ezelőtt megkezdő-
dött a lázas készülődés: jelmezek
készítése, színpadi próbák, és ter-
mészetesen a tánctanulás. A prog-
ramok összeállításából, a rendez-
vény megszervezéséből jócskán
kivették részüket a lelkes szülők és
a diákok.
  A vidám délután báli hangulattal
indult, ahol a nyolcadikosok és
hetedikesek adták elő a keringőjü-
ket. Természetesen a vastaps sem
maradhatott el mind a diáktársak,
mind a felnőttek részéről.
 Ezután a balettosok műsorával
vette kezdetét a fergeteges hangulat.
Az alsó tagozatról, minden osztály
készült jobbnál-jobb csoportos pro-
dukciókkal. Láthattunk kalózokat,
indiánokat, hátukon táskát cipelő
iskolásokat. Táncolhattunk kánkán-
ra, és cowboyokkal együtt mozgott a
lábunk. A jelmezes felvonulás volt
természetesen az egyik legizgalma-
sabb program, ahol egyéni és páros
beöltözők is színre léptek. A gyere-
kek jelmezei ötletesek, fantáziadúsak
voltak Találkozhattunk a folyosón
Szörnyellával, Pókemberrel, boszor-
kánnyal, teafilterrel, valamint király-
lánnyal és tündérrel.
 Míg a zsűri döntött a legjobbak-
ról  szólt  a  zene,  indulhatott  a
karaoke.
 Sokakat vonzott a Simon Katalin
vezetésével megrendezett táncház,
a büfében pedig fogyott a szend-
vics  és  a  süti.  A  délután  másik
legizgalmasabb eseménye a tom-
bolasorsolás volt, amelynek során
gazdára talált a rengeteg ajándék,
köztük három torta is. A szórakoz-
ni vágyók ropták a táncot, és ha
nem is kivilágos kivirradtig tartott
a bál, de öreg este volt már, amikor
az utolsó vendég után bezártuk a
kaput.
 Diósjenőn ezen a délutánon
minden iskolás szép és emlékeze-
tes élményekkel tért haza. Köszön-
jük szépen a szülőknek a támoga-
tást, a süteményeket, a tombola-
felajánlásokat, az anyagi hozzájá-
rulást és a szervezést!
 Jövőre is  jön majd a farsang,  áll
a bál!!!

A korábbi évekhez hasonlóan,
ebben a tanévben is több segítséget
kaptak végzős tanulóink, hogy
minél eredményesebben írják meg
a központi felvételi tesztjét.
 A tanórák mellett iskolánk szak-
tanárai tartottak előkészítő foglal-
kozásokat, valamint heti egy alka-
lommal a váci Boronkay Györögy

középiskola tanárai is segítettek a
tananyag minél jobb elsajátításá-
ban.
 Így felkészülten várjuk az írás-
beli vizsgát, mivel a diákok, a
szülők és a tanárok is mindent
megtettek az eredményes előkészí-
tés érdekében.

 Józsa Csaba

Nagyon szeretek sakkozni. Van egy
sakkszakkör, ahová járok a testvé-
remmel.
 Tavaly sok hasznosat tanultam a
Sakkpalota könyvből, az öcsémnek
is olvastam belőle. Szoktam sak-
kozni apával, egyszer mattot is
adtam neki, a 20 éves bátyámat is
megvertem kétszer, pedig nagyon
jól játszik. A legtöbbet Kadosával,
az öcsémmel szoktam játszani, ő is
szereti a sakkot, van saját sakktáb-
lánk.
 Bronzérmet nyertem Verőcén az
idei sakkversenysorozat első fordu-
lójában.

Németh Csaba Dengizik 2.b

Másodikos sakkozónk sikere

Felvételi előkészítő a nyolcadikosainknak

Itt a farsang, áll a bál

A Magyar Kultúra Napja
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Mint azt már talán sokan tudják az
általános iskola kazánháza mellett
található a TalálkaPont IKSZT.
Az intézmény címbirtokosa az
Alapítvány a Tehetséges Ifjúságért
szervezet (IKSZT/2008/02/0037).
A teljes egészében Európai Uniós
támogatásból történő kialakítás
2012 nyarán történt. Az épület-
szárny korszerűsítése, eszközbe-
szerzése 35 millió forintba került.
Ezért az átadás után öt évig az
alapítvány a pályázati feltételek
szerint köteles működtetni az in-
tézményt. Sajnos, úgy alakult,
hogy a működési költségekre nem
kapunk támogatást, azt helyben
kell kigazdálkodnunk. A községi
Önkormányzat a pályázat beadása-
kor aláírt szándéknyilatkozatban
vállalta a működési költségek biz-
tosítását.
 Az IKSZT-k nagyon sokoldalú
tevékenységet végeznek. Legutóbb
már meséltem a szolgáltatásainkról
(fénymásolás, szkennelés, faxolás,
internet-hozzáférés biztosítása
stb.). Mint már említettem az
IKSZT ezekért a szolgáltatásokét
nem kérhet térítési díjat, kivétel a
kereskedelmi tevékenységek szó-
rólapjainak készítése.
 Az intézmény másik nagy tevé-
kenységi köre a közösségi tevé-
kenységek helyszín biztosítása. 11
különböző kötelező feladatunk
van.  Helyszínt és feltételeket kell
biztosítani a Magyar Nemzeti Vi-
déki Hálózat, az Állami Foglalkoz-
tatási Szolgálat működtetéséhez.
Biztosítani kell a lakosság és a

vállalkozók információhoz jutásá-
nak feltételeit. Helyet kell biztosí-
tani a civil szervezetek számára, a
közösségfejlesztési folyamatokat
támogatni kell (egyesületek, szoci-
ális szövetkezetek megalakítása),
biztosítani kell az elektronikus
k ö z i g a z g a t á s i  v é g p o n t -
szolgáltatásokat (Ügyfélkapu,
internetes vásárlás – pl repülő-
jegy). Az internethasználat és a
számítástechnikai ismeretek bőví-
tése is feladatunk. Emellett egész-
ségfejlesztési programot is kell
tartani (szűrővizsgálatok). Könyv-
tári szolgáltatást kell nyújtani
(olvasósarok működtetése). És
ezeken túl a hagyományos közmű-
velődési programokat is szervez-
nünk kell, valamint kiemelt feladat
az ifjúsági programok működteté-
se. Az IKSZT-ék lehetséges fel-
adatai közül a TalálkaPont IKSZT
nem köteles a Postahivatal befoga-
dására, nem működtet (még) tano-
dát,  és  nem  vesz  részt  a  Biztos
kezdet nevű korai fejlesztési prog-
ramban.
 Negyedévente 17 kötelező prog-
ramunk van. Ezek megvalósulását
fényképekkel, jelenléti ívekkel
igazolni kell. Büszkén jelentem,
hogy immár az ötödik időszakot
zárjuk úgy, hogy 100%-os teljesít-
ményigazolást kapunk a felügyeleti
szervünktől, a Herman Ottó Inté-
zettől.
 Az IKSZT nemcsak a szolgálta-
tásait, hanem a rendezvényeit is
teljesen térítésmentesen kell, hogy
biztosítsa. Így például egy múze-

umlátogatás alkalmával a belépő-
kért, de az utazásért sem kérhetünk
térítést.
 Felvetődik a kérdés, miből fe-
dezhető mindez. Azok az IKSZT-
k, akik működési költségre is pá-
lyáztak az öt év alatt kb. 6 millió
forintnyi programtámogatást hív-
hatnak le. Mi ettől a lehetőségtől
elestünk, ezért vagy a címbirtokos
Alapítvány, vagy az azt létrehozó
Önkormányzat kellene, hogy állja
a cechet!
 Szerencsére úgy alakult, hogy
sok olyan tevékenységnek adunk
otthont, amelyek nem viszik, ha-
nem hozzák a pénzt. A kereskedel-
mi célú rendezvények után jogo-
sultak vagyunk terembérleti díjat
szedni. Ugyancsak fizet az intéz-
mény használatáért a Pannon Gim-
názium, a Katedra Nyelviskola és a
Türr  István  Képző és  Kutató  Inté-
zet.  A  megnyitás  óta  2.156.400  Ft
bevételünk volt. Ez alatt az összes
kiadásunk 669.081 forint volt.
(Berendezés (bútor) = 182.884;
Eszköz-karbantartás = 81.824;
Irodaszer = 61.121; Postaköltség =
19.400; Rendezvény = 281.733;
Takarítószer = 42.119).
 2015-ben 347.500 forint bevéte-
lünk volt, kiadásunk 188.524 fo-
rint.
 Szerencsénkre a Nemzeti Műve-
lődési Intézet immár második éve
2-4 fő foglalkoztatásával támogatja
munkánkat. Az ő bérük nem az
IKSZT költségvetését terheli, az
NMI a munkáltatójuk.
 Végül az eltelt időszak rendez-
vényeiről. Az IKSZT 2012. szep-
tember 25-én lett kész. Az átadás

és beüzemelés után december 8-án
lett volna az ünnepélyes megnyi-
tás. Azonban december 6-án bekö-
vetkezett a tragédia, felrobbant a
kazán. Ezután egy darabig a hely-
színelők pihenő és melegedő helye
volt az intézmény. Majd hónapokig
itt mentettük meg az iskola dísznö-
vényeit, elektromos hősugárzókkal
védve a fagytól a növényeket és az
informatikai gépparkot. 2013 ápri-
lisától csökkentett módban, de
beindult az élet. A felügyeleti szer-
veink elfogadták a vis major álla-
pot bejelentését. Nem ragaszkod-
tak a kötelező feladatok teljesítésé-
hez.
 A "tudasodajovod.hu" nyelvok-
tatási program során több mint
százan vettek részt több angol és
német nyelvtanfolyamon. 2013
nyarán a szabad internet-
hozzáférést  biztosítottuk a
"Szünidei csetelde" program során.
2013 őszén háromnegyed évre
leállt az internet-szolgáltatás, a
kazánház átépítése során ki kellett
kapcsolni a gépeket. Közben az
ünnepélyes megnyitó is megtör-
tént, 2014. december 8-án államtit-
kári részvétellel megkezdődött a
közmunkások téli iskoláztatása.
Hetvennél többen töltötték itt a
2013-14-es telet, nagyon kemény
próbaüzemet produkálva. 2014
harmadik negyedévétől a felügye-
leti szervünk feloldotta a vis major
állapotot. Azóta az IKSZT rendel-
tetésszerűen működik, ezt bizo-
nyítja a 100%-os teljesítményiga-
zolások sora.

Kriska György
 IKSZT vezető munkatárs

A TalálkaPont IKSZT – főnix lét 2012-2016…

Diósjenői általános iskola nyugdí-
jasai Karácsony előtt tartották meg
szokásos évi találkozójukat a
TalálkaPont IKSZT-ben.
 A baráti rendezvényen feleleve-
nítettük a munkában együtt töltött
éveket, évtizedeket. Felidéztük az
iskolai munka szépségeit, emlékez-
tünk arra, hogy milyen eredményes
munka folyt, milyen színes tehet-
séggondozó és felzárkóztató tevé-
kenységekkel segítettük a hátrá-
nyos helyzetű tanulóink beilleszke-
dését, a tehetségek kibontakozását.
Büszkén emlékeztünk arra, hogy
közös munkánk elismeréseként
Nógrád Megye közgyűlése 1993.
június 7-én Nógrád Megye Veres

Pálné Díját adományozta a
Diósjenői Általános Iskola Nevelő-
testületének.
 A találkozón bemutatkozott egy
olyan volt tanítványunk, aki az
általános iskolai évei alatt bizony
nehézségekkel küszködött, de az
odafigyelő szülői háttér, és peda-
gógusai segítségével elérte, hogy
ma a Károli Gáspár Református
Egyetem másodéves hallgatója.
 A közös vacsora  és a általunk
hozott sütemények, italok elfo-
gyasztása közben jutott idő a cso-
portos, baráti beszélgetésekre is.
 Nagy öröm volt számunkra,
hogy ismét találkoztunk, hogy van
sok szép emlékünk, amely a
diósjenői iskolához köt bennünket,
hogy tiszteljük, becsüljük egymást.
Kívánjuk ezt az iskolában most
dolgozó pedagógusoknak, techni-
kai dolgozóknak.
 Köszönjük a TalálkaPont
IKSZT-nek, hogy meleg fogadta-
tásban részesített minket, még
akkor is, ha bizony a fűtésnek dél-
után három órára le kellett állnia…
Diósjenő, 2016. január 25.

Mocsári Gergely
az iskola nyugalmazott igazgatója

Nyugdíjas pedagógusok baráti találkozója
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Sokan ismerik/ismerni vélik ezt a
fogalmat, vagy legalább hallottak
már róla, de mit is jelent a minden-
napokban?
 Egy felelős gazda, mielőtt magá-
hoz venne egy állatot, jól átgondol-
ja döntését, utánaolvas a választott
faj, ill. fajta szükségleteinek, hogy
milyen környezetre/élettérre,
mennyi mozgásra, milyen ellátás-
ra, táplálásra stb. van szüksége…
legyen az kutya, macska, vagy
bármilyen más állatfaj.
 CSAK akkor vegyünk magunk-
hoz bármilyen állatot, ha alaposan
és jól átgondoltuk a vele járó fele-
lősséget, kötelezettséget, terheket.
A felelős gazda csak olyan állatot
vesz maga mellé, akiről élete végé-
ig gondoskodni tud és meg tudja
teremteni számára a legoptimáli-
sabb környezetet, életfeltételeket.
Tehát egy ÉLETRE választunk!
Egy kutya esetében 10-15 évről
beszélünk.
 Egy állat hatalmas kötöttség és
felelősség, és nem utolsó sorban
anyagi költségekkel is jár, a sok
öröm és szeretet mellett, amit nyúj-
tanak.

Családtag/barát
 A kutyáknak, a legfontosabb a
gazdi közelsége és mellette érzik a
legjobban magukat. Ha már vállal-
tunk egy állatot gondoskodjunk
róla felelősségteljesen, szeretettel
és odafigyeléssel. Annyira sokat
tudnak Ők is adni és nem várnak
cserébe semmit.

Megfelelő környezet, Alapvető
szükségletek
 Miután utánaolvastunk a válasz-
tott állat igényeinek, mielőtt meg-
érkezik otthonunkba, alakítsunk ki
mindent a számára. Kutya esetében
fontos,  hogy  legyen  egy  sa-
ját helye, ahová elvonulhat, ahol
tud nyugodtan pihenni.
 Az a tulajdonos, akinek a kap-
csolata ténylegesen a szereteten
alapul, az NEM tartja láncon, vagy
egy néhány négyzetméteres ken-
nelben a kutyáját.
 A kutya társállat, és az emberek
mellett érzi jól magát, minél több a
közös program, foglalkozás, a
kutyatartás annál minőségibb.

Táplálás
 Az állatok előtt mindig legyen
elegendő tiszta, friss víz. Fontos,
hogy az állatok a nekik megfelelő
minőségű, mennyiségű és összeté-
telű élelmet kapjanak, tekintettel
életkorukra illetve esetleges beteg-
ségükre. Minden nap, lehetőleg
azonos időben adjunk enni kedven-
cünknek.

Foglalkozás
 A kutyákkal kapcsolatosan rend-
kívül fontos a foglalkozás, taní-
tás.  A  kutya  magától  nem  lesz  jól
nevelt és szófogadó, nekünk kell
vele sokat foglalkozni.

Mozgásigény
A kutyáknak is van mozgásigé-
nyük, amit még a hazahozatal előtt
gondoljunk át, és teremtsük meg
számára az ideális feltételeket.
A kutyasétáltatás azért fontos,
hogy kimozoghassa magát, talál-
kozzon más kutyákkal, új szagok-
kal, ingerekkel, élménydús esemé-
nyekkel.

Egészség
 Amennyiben eldöntöttük, hogy
vállaljuk egy állatért a felelősséget,
figyeljünk oda kedvencünk egész-
ségére.
 A kötelező, illetve ajánlott oltá-
sokat (veszettség: államilag kötele-
ző, kombinált: a kutya szempontjá-
ból beadatni "kötelező") mindig
időben adassuk be nekik, illetve
legalább 3 havonta féregtelenítsük
is kedvencünket. Fontos a folya-
matos BOLHA és KULLANCS,
illetve most már a SZÚNYOG
elleni védelem is. Évente legalább
egyszer ellenőriztessük kedven-
cünk egészségi állapotát állatorvo-
sunkkal.

Felelős gondolkodás alapja –
utódok
 Nagyon fontos! Minden évben
több ezer olyan kutyus/cica jön a
világra,  ami vagy az utcán,  vagy a
gyepmesteri telepeken végzi. Kb.
1-2 millió kóbor állat van az or-
szágban. A felelős gazdák, akik
nem tenyésztők ivartalaníttassák
kedvencüket, így megelőzhetőek
az esetleges "balesetek”. Ez egy-
szeri költség, ami utána többszörö-
sen megtérül.

Egyedi azonosítás
 Szintén a felelős állattartás egyik
fontos része az egyedi azonosítás.
Számos kutyus azért nem kerül
vissza eredeti gazdijához, mert
megtalálói, nem tudják azonosíta-
ni.
 Ez a chipszám bekerül egy köz-
ponti adatbázisba a gazda adataival
együtt, így ha az állatot megtalál-
ják és leolvassák az azonosítószá-
mát (pl. állatorvosi rendelőben),
akkor már tudják is értesíteni az
aggódó családot.

Környezet
 Mindig legyünk tekintettel kör-
nyezetünkre! Igenis szedjük össze
kedvencünk utána a kutyagumit és
ne a játszótérre hordjuk le a dolgát
végezni! (elmulasztása bírságot
vonhat maga után)
 Nem mindenki tart, és nem min-
denki szereti a kutyát.
 A kutyásoknak illik tudomásul
venni, hogy nem mindenki szereti
a kutyát. Éppen ezért kutyát (is)
úgy kell (illik) tartani, hogy az
mások nyugalmát ne zavarja, má-
sokat ne veszélyeztessen vagy
irritáljon. Néha ezt a legnehezebb
megvalósítani.
 Illik tudomásul venni, hogy van,

Felelős állattartás - ebtartás

FELHÍVÁS!
Kedves Diósjenői Felnőttek és Gyerekek!

Blaskóné Csontos Mária képviselőasszonnyal egy helyi állat- és
természetvédő egyesület létrehozásán munkálkodunk. Kérem
azokat, akik szeretnének részt venni az egyesület munkájában,
illetve szívesen lennének az egyesület alapító tagjai között, hogy
küldjék el a jelentkezésüket (név, telefonszám, email cím) a kö-
vetkező email címre:

balogmariannaphotography@gmail.com
Szeretettel várjuk az állat- és természetszerető, a környezetükért
tenni akaró felnőttek és gyerekek jelentkezését.

Balog Marianna
06-20/340-0011

Tisztelt Állampolgár!
Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 42/B § alapján Diósjenő köz-
ség ebrendészeti feladatainak el-
végzése érdekében, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédel-
mi vonatkozásaira való tekintettel
ebösszeírást tart.
 Ennek keretén belül felkérjük Önt,
hogy szíveskedjék aJenői Naplóhoz
mellékelt bejelentőlapot a valóság-
nak megfelelően kitöltve a Polgár-
mesteri Hivatal címére (2643
Diósjenő, Szabadság út 31.), 2016.
március 01. napjáig visszajuttatni.
 Az összeírás a lakosság érdekeit
szolgálja, hiszen sajnos egyre sza-
porodnak azok a tudósítások, me-
lyek tragikus állat támadásokról
adnak hírt. Egy egyszerű kutyaha-
rapás is életveszélyessé válhat,
amennyiben az állat nem kapta
meg a veszettség elleni védőoltást.

Kérem, tegyünk együtt a meg-
előzés érdekében!
 Az adatszolgáltatási kötelezett-
séget a törvény előírja, annak el-
lenőrzésére szúrópróbaszerűen
folyamatosan sor fog kerülni.

Köszönjük, hogy a nyilatkozat
kitöltésével és a Polgármesteri
Hivatalba történő visszajuttatá-
sával előmozdítja az ebösszeírás
sikerét.
 Kérjük, amennyiben lehetősé-
ge van – munkánk megkönnyítése
és a nyilvántartás pontossága érde-
kében
- az eb oltási könyvének, törzs-

könyvének másolatát a nyilat-
kozattal együtt hivatalunkhoz,
továbbá

- az ebről készült legalább 1 db
digitális képet – a tulajdonos,
illetve ebtartó nevének, címének,
valamint az eb tartási helyének
megjelölésével –  a
diosjeno@nograd.net e-mail
címre szíveskedjen megkülde-
ni!

Repiczki Zsuzsanna
jegyző

Az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII.

törvény
"42/B. §

 (1) A tartás helye szerint illeté-
kes települési, fővárosban a kerüle-
ti önkormányzat, illetve a fővárosi
önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület tekintetében a
fővárosi önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira való tekintettel három
évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
 (2) Az ebösszeírás során a tele-
pülési, fővárosban a kerületi ön-
kormányzat, illetve a fővárosi ön-
kormányzat által közvetlenül igaz-
gatott terület tekintetében a főváro-
si önkormányzat jogosult kezelni a
42/A. § (4) bekezdés szerinti ada-
tokat.
 (3) A települési, fővárosban a
kerületi önkormányzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által köz-
vetlenül igazgatott terület tekinte-
tében a fővárosi önkormányzat az
ebösszeírás alapján a (2) bekezdés-
ben foglalt adatokról helyi elektro-
nikus nyilvántartást vezet, az állat
tulajdonosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes biztonsá-
gának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvé-
delmi feladatainak hatékony ellátá-
sa céljából.
 (4) Az adatbázis működtetőjének
kérésére a települési, fővárosban a
kerületi önkormányzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által köz-
vetlenül igazgatott terület tekinte-
tében a fővárosi önkormányzat,
valamint a Magyar Állatorvosi
Kamara köteles a nyilvántartott
ebekről adatot szolgáltatni.
 (5) Az eb tulajdonosa és tartója
az ebösszeíráskor köteles a (2)
bekezdés szerinti adatokat a telepü-
lési, fővárosban a kerületi önkor-
mányzat, illetve a fővárosi önkor-
mányzat által közvetlenül igazga-
tott terület tekintetében a fővárosi
önkormányzat rendelkezésére bo-
csátani."

Felhívás ebösszeírásra
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emeletén, a nagyteremben
egyéni fogadóórát tart

Blaskóné Csontos Mária
képviselőasszony

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik drága halottunkat

Gáspár Józsefet végső útjára elkísérték
és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

aki kifejezetten fél, vagy iszonyo-
dik a kutyától, sajnos olyan is van,
akinek a  legszükségesebb
(természetes) veszélyérzete sincs
meg a kutyákkal szemben.
Illik tudni, hogy a kutya nem ve-
szedelmes fenevad, de nem is
gyermekjáték!
 Közterületen (bármilyen fajtáról
is van szó) pórázon kell vezetni a
kutyát (már kötelező)! Egyrészt a
nem kutyás társadalomra meg-
nyugtató hatással van, másrészt
megelőzhetőek a szukák tüzelési
időszakában a nem kívánt pároso-
dások, és a viták. Saját kutyánkat
is védjük vele: egy petárda, vagy
kipufogó (manapság lőfegyver)
robbanása megriaszthatja, és ennek
következtében "világgá" mehet,
vagy "csak" egy autó alá. Egymást
nem ismerő kanok (esetenként
szukák) között is a rivalizálásból
adódóan komoly verekedés alakul-
hat ki.
 Illik a nagyobb testű kutyákat
szájkosárral közterületre vinni még
akkor is, ha a "világ legjámborabb
állata", ugyanis ezt csak azok tud-
ják, akik jól ismerik. Másokban
félelmet kelthet. De a szájkosár
nem csak a nagyobb testű állatok-
nál javasolt, mert pl. a tacskó
ugyan nem tartozik ezek közé, de
némely egyedek igen agresszíven
tudnak viselkedni. Arról nem is
beszélve, hogy a szájkosár kedven-
cünket  is  védi:  így  nem  tudja  fel-
venni (megenni) a szétdobált étel-
maradékokat.
 A nagyobb és erősebb kutyák
gazdáinak illik vigyázniuk a ki-
sebb, gyengébb kutyákra (és gaz-
dáikra) is a találkozások alkalmá-
val. Nem illik erősebb kutyával
erőfölényt fitogtatni, félelmet kel-
teni.
 Manapság utóbbiak már büntet-
hetők, és a félelmet keltően visel-
kedő, agresszív, aszociális ebet az
önkormányzat veszélyessé nyilvá-
nítja!
 Ez mind a felelős állattartás
eleme, és fontos, hogy ezt a gon-
dolkodásmódot egyre többen ma-
gukénak érezzék, és ekkor talán
elindulhatunk a helyes állattartási
kultúra irányába.

A felelősség az állattartóé!
 Ez azt is jelenti, hogy amennyi-
ben kedvencünk nem kimondottan

szelíd természetű, avagy éppen
olyan élettani helyzetben van, hogy
szabadon engedése veszélyt jelent-
het, úgy nyilvánvalóan kizárólag
pórázon sétáltassuk, szájkosár
pedig minden esetben legyen ná-
lunk.
 Ennek elmulasztása esetére
ugyanis a Polgári Törvényköny-
vünk meghatározza, hogy, aki
állatot tart, felel azért a kárért,
amelyet az állat másnak okoz. Az
állattartó az állat által okozott ká-
rért az általános szabályok szerint
felel, felelősségét tehát kimentheti
annak bizonyításával, hogy az
állattartás terén úgy járt el, ahogy
az az adott helyzetben általában
elvárható. Ennek a bizonyítása
azonban az állattartót terheli. Meg-
állapítható az állattartó felelőssége
továbbá minden olyan esetben,
amikor az állattartó megszegi az
állattartásra vonatkozó szabályo-
kat, és ezzel másnak, akár más
kutyának kárt okoz.
 Az állatvédelmi törvény konkré-
tan rendelkezik arról, hogy az állat
ürülékét az állattartó a közterület-
ről köteles eltávolítani, ennek el-
mulasztása esetén, az állattartó
ugyanis pénzbírsággal sújtható.
 Szabálysértést valósíthatunk
meg ugyanakkor, a kutya felügye-
let nélkül hagyása, illetve póráz,
avagy szájkosár nélküli sétáltatása
esetében is.
 A szabálysértési törvény szerint,
aki a felügyelete alatt álló kutyát
felügyelet nélkül bocsátja közterü-
letre, illetve ott, vagy természeti és
védett természeti területen, vagy
vadászterületen póráz nélkül elen-
gedi, vagy kóborolni hagyja, avagy
szájkosár és póráz nélkül közfor-
galmú közlekedési eszközön szál-
lítja szabálysértést követ el, csak
úgy, mint, aki élelmiszer-elárusító
üzletbe, közfürdő területére vagy
játszótérre beengedi, illetőleg bevi-
szi az ebet. Természetesen ez alól
kivételt jelentenek, a vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segí-
tő kutyák.
 A kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. kormányrendelet módosí-
tott rendelkezései alapján 2013
januárjától a négy hónaposnál
idősebb kutyát csak egyedi azono-
sítóval, úgynevezett elektronikus
transzponderrel (mikrocsippel)

ellátva lehet tartani.
 Ellenőrzik a szabály betartását!
 Nem is gondolnánk, milyen sok
jogszabály vonatkozik a kutyatar-
tásra
 A szabálysértési, az állatvédelmi
törvény, de a Polgári törvénykönyv
is tartalmaz rendelkezéseket a fele-
lős kutyatartás szabályaira, ezen túl
pedig az állategészségügyről, az
állatvédelmi bírságról szóló törvé-
nyek, kormányrendeletek, önkor-
mányzati rendeletek, sőt, akár a
társasházak házirendje is előírhatja
a kötelező jogi normákat.

Mik a kutyatartással kapcsola-
tos legfontosabb előírások?
 Az állatvédelmi törvény az álta-
lános, mindenkire kötelező szabá-
lyokat határozza meg. Úgy rendel-
kezik, hogy az állattartó köteles a
jó gazda gondosságával eljárni, az
állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfel-
tételekről gondoskodni.
 Kistestű kutyát (20 kg-ig) leg-
alább 10, közepes testűt (20-40 kg-
ig) 15, nagytestűt (40 kg felett) 20
négyzetméteres területen kell tarta-
ni. Tartósan csoportosan tartott
ebek esetén számukra egyedenként
legalább 6 négyzetméter akadályta-
lanul használható területet kell
biztosítani (nem számít csoportos
tartásnak a szuka együtt tartása a
kölykeivel, azok 6 hetes koráig).
 Tilos a kutyát állandó jelleggel
kikötve tartani. Kistestű kutyát
legalább 4, közepes testűt 6, nagy-
testűt 8 méteres eszközzel szabad
ideiglenesen megkötni. Amennyi-
ben az eb futószárral (vagy ahhoz
hasonló elven működő szerkezet-
tel) van kikötve, a feszített és futó
részek hosszának összege nem
lehet kevesebb 8 méternél, vala-
mint a futó rész nem lehet rövidebb
3 méternél. Az ebek kikötéséhez,
illetve vezetéséhez használt eszkö-
zöknek az állatra történő rögzítésé-
re kizárólag nyakörv vagy hám
használható oly módon, hogy az az
állat egészségét ne veszélyeztesse.
Az ebkölyköket 8 hetes korukig
anyjukkal kell tartani.
 Az eb tartója köteles az állata
állategészségügyi felügyeletét
ellátó szolgáltató állatorvosnak
bejelenteni, ha az állata a három
hónapos kort elérte, elhullott vagy
elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz
került. Az ebtartó köteles minden
három hónaposnál idősebb ebet
veszettség ellen beoltatni az alábbi-

ak szerint: a három hónapos kort
elérteket 30 napon belül, az első
oltást követően 6 hónapon belül,
ezt követően évenként. Az oltási
könyvet meg kell őrizni, illetve
tulajdon-átruházás esetén az új
tulajdonosnak át kell adni. Az oltá-
si könyv megrongálódása, elvesz-
tése esetén az oltást végző állator-
vostól 8 napon belül az oltási
könyv pótlását kell kérni. A ve-
szettség ellen történő immunizálás
során az ebet széles spektrumú
féreghajtó szerrel is kezelni kell.
 Négy hónaposnál idősebb eb
csak mikrocsippel megjelölve tart-
ható. Ebet forgalmazni, illetve
tulajdonjogát forgalmazásnak nem
minősülő más módon átruházni
kizárólag az állatot azonosító
mikrocsippel történő megjelölése
után lehet. A mikrocsippel megje-
lölt eb tartójának megváltozása
esetén az új tartó az adatváltozást 8
napon belül köteles a szolgáltató
állatorvossal az országos elektroni-
kus ebadatbázisban regisztráltatni.
A mikrocsippel megjelölt eb tulaj-
donosának, tartási helyének meg-
változása, vagy az állat elpusztulá-
sa esetén az eb tartója az adatválto-
zást 8 napon belül köteles a szol-
gáltató állatorvossal az országos
elektronikus ebadatbázisban re-
gisztráltatni.
 A kedvtelésből tartott állatok
utaztatásának állategészségügyi
előírásairól készített tájékoztató a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hi vata l  (NÉB IH)  honlap -
ján olvasható.
 A kutya küllemének megváltoz-
tatása érdekében kizárólag farok-
kurtítás végezhető, az eb 7 napos
koráig. A fülkurtítás nem engedé-
lyezett. Az olyan sebészeti beavat-
kozások végrehajthatók, amelyek
az állat egészsége vagy későbbi
egészségkárosodásának megelőzé-
se céljából történnek.
 Ebet nem szabad felügyelet nél-
kül közterületre bocsátani vagy
kóborolni hagyni.
 Az állatban félelmet keltő, erős
fény- vagy hanghatással járó tevé-
kenységek és időjárási jelenségek
teljes időtartama alatt (különösen
szilveszterkor) a kutya tartójának
gondoskodnia kell az állat félelmé-
ben történő elszökésének megaka-
dályozásáról és törekednie kell az
állat megnyugtatására.
 Kérem, legyünk együtt felelős
állattartók!

Repiczki Zsuzsanna


