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Március 15-re emlékeztünk
Nógrád Megyei Önkormányzat és
Diósjenő Község Önkormányzata
közösen emlékezett, az 1848-49es szabadságharcra március 15-én.
2016. március 15-én közösen
ünnepelt a Megye és Diósjenő. Az
ünnepséget izgalommal teli készülődés előzte meg, hiszen korábban
még nem volt alkalom arra, hogy a
Nógrád Megyei Közgyűlés kihelyezett ünnepi közgyűlését Diósjenőn tartotta volna. Ezért minden
igyekezetünkkel azon voltunk,
hogy méltó helyszínt alakítsunk ki,
és minél több, az ünnepségre érkező személynek helyet adhassunk.
Erre kiválóan alkalmas volt iskolánk tornaterme.
A rendezvényt megtisztelte a
megyei közgyűlés testületének tagsága, élén Skuczi Nándor elnök
úrral. Az ünnepségen jelen volt
továbbá, Dr. Szabó József megyei
jegyző úr. Balla Mihály úr választó-

kerületünk országgyűlési képviselője, Nógrád megye fejlesztéséért
felelős miniszteri biztos, Dr. Nagy
László r. dandártábornok, rendőr
főtanácsos, Nógrád megyei főkapitány, valamint a megyei intézmények, járások, járási hivatalok, intézmények vezetői. Az ünnepség 9.30kor kezdődött a Római Katolikus
templomban, ahol katolikus és református igehirdetést tartott Győry
Csaba plébános úr és Gottfried Richárd tiszteletes úr. Mindketten
nagyon szép gondolatokkal készítettek fel lelkileg az ünnepre, és ennek
kapcsán emelték ki eleink hős tetteit.
Az ünnepi mise után, Skuczi
Nándor elnök úr a Nógrád Megyei
Önkormányzat, Balla Mihály országgyűlési képviselő úr, és
Diósjenő Önkormányzata nevében
koszorúztuk meg a Református
templomban található Kossuth
Emléktáblát.

Öt névvel pótolt hősi emléktábla
Első világháborús emléktáblát
avattak a közelmúltban Diósjenőn.
Az 1914-18 között elesett helyi
hősök turulszoborral ékesített márványoszlopára került fel újabb öt
név.
A múlt pénteken rendezett ünnepi eseményen először Végh József
nyugat-nógrádi helytörténész elevenítette fel a kiegészítő emléktábla létrejöttének előzményeit. Elmondta, a község központjában
található márványoszlopot 1922ben állították, rajta hatvanhárom
olyan személy kőbe vésett nevével,
akik az első világháború során
fegyvert fogó közel ötszáz
diósjenői katona közül hősi halált
haltak a harcmezőkön. Ám az utólagos kutatások során kiderült,
hogy erről az oszlopról öt név
lemaradt. Ennek oka egyrészt az
lehet, hogy annak idején ennek az
öt bátor hazafinak nem élt hozzátartozója a faluban, másrészt a
hivatalos adatbázisok sorra bővültek, így a források között később
lehetett rábukkanni Adamek János,

kórusa lépett fel. Minden fellépő
vastapssal távozott a színpadról,
köszönhetően a szép műsoroknak.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.

Ezt követően átvonultunk az
iskola tornatermébe, melyet az
ünnepség helyszíneként rendeztünk be. Az ünnepség a Himnusz
eléneklésével kezdődött, majd a
polgármester, valamint Balla Mihály országgyűlési képviselő köszöntője hangzott el. Az ünnepi
beszédet Skuczi Nándor úr, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke
mondta el. Beszédében kiemelte az
1848-49-es szabadságharc jelentőségét, Petőfi sugárzó személyiségét, de a diósjenői hősöket is megemlítette.
Az ünnepi beszéd után a
Diósjenői Szentgyörgyi István
általános Iskola és a Rétságról
érkezett Kereplő tánccsoport műsora következett. Őket követte a
Diósjenői Kőszirt Néptáncegyüttes
műsora, majd pedig a műsor zárásaként a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápológondozó otthon lakóinak jelnyelvi

Az ünnepség végén nagyon sok
vendégünktől kaptunk elismerő
szavakat az ünnepség megrendezésével és lebonyolításával, valamint
a fellépők szép műsorával kapcsolatban.
Ezúton is köszönetet mondok
minden fellépőnek és felkészítőjüknek a felemelő szép műsorokért. Köszönetet mondok az ünnepség támogatóinak, a szervezésben, berendezésben és lebonyolításban résztvevőknek.
Remélem, minden rendezvényünk ilyen elismerésben fog részesülni. Köszönöm szépen! Szép
munka volt!
Tóth János
polgármester

az eszével, miért is tekinthetőek
hősnek a világháborús közkatonák,
de felnőtté érve már felismeri, akik
szembesültek mindazokkal a fogalmakkal: vér, bűz, sár, szenvedés,
éhezés, kilőtt szem, leégett ház,
mustárgáz marta tüdő és srapnel
tépte láb, azok mind-mind megérdemlik, hogy hősként emlékezzünk
rájuk. Hozzátette, ez az öt helybéli
katona nagyon sokat várt az utódok
főhajtására, és azok közé tartoztak,
akik rongyos ruhában, szétmállott
papírbakancsban, élelem és lőszer
nélkül, egy szál szuronnyal az
utolsó pillanatig az országhatáron
kívül tartották az ellenséget. Régi
közös adósság teljesül ezzel. Kis
civil csoportjuk folytatja az emlékezést: nemsokára a második világháborús diósjenői halottak névsorát egészítik ki, és már törik a
fejüket, hogy jövőre az 1848-as
eseményeknek is méltó emléket
állítsanak a községben.
Hegedűs Henrik
Végül a kezdeményezők nevéfotó: Hustyava Zoltán
ben Székely József Ede agrármérforrás:
nök kifejtette, gyermekfejjel az
Nyugat-nógrádi Napok
ember még nem mérheti fel igazán
2016-04-25

nos pedig kiemelte, a négy betű, a
„haza” szó iránti teljes elköteleDobrocsik János, Gere Gergely, zettség jellemezte ezeket a hősöPintér Márton és Szabó Imre emlí- ket, és sok esetben éppen ez hiánytésére. A község történetét bemuta- zik az utókor emberének tudatából.
tó legújabb kiadványban már szerepelnek ezek a személyek, így
született meg egy civil kezdeményezés, hogy az újabban fellelt
hősök neveit is elhelyezzék a nagy
világégés honvédei előtt tisztelgő
emlékművön.

Ezt követően Gottfried Richárd
református lelkész szólt a megjelentekhez. Hangsúlyozta, fontos a
név, mert csak azoknak a neve
marad fenn mindörökre, akit az
utókor emleget, akikre emlékeznek. Győry Csaba katolikus plébá-
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Önkormányzati hírek
Beszámoló Diósjenő község
Képviselő-testületének 2016.
április 5-én 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.

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

1./ Közbeszerzési terv
A képviselő-testület a pénzügyi
bizottság javaslata alapján elfogadta a 2016. évre szóló közbeszerzési
tervét.
46/2016. (IV. 05.) számú
önkormányzati határozat
Diósjenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő
határozatot hozta:
Diósjenő község Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés
az eljárás szerződés
megindításá- teljesítéséIrányadó
Tervezett nak, illetve a nek várható
CPV kód eljáráseljárási típus közbeszerzés időpontja
rend
megvalósítá- vagy a
sának
szerződés
tervezett időtartama

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
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nemzeti meghívásos
nemzeti meghívásos
nemzeti meghívásos
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2016
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2016
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nem
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2016
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III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió

2./ Közbeszerzési szabályzat
A képviselő-testület a pénzügyi
bizottság javaslata alapján elfogadta a közbeszerzési szabályzatát,
amely a község honlapján, valamint a hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán megtekinthető.
3./ Fejlesztési terv
A képviselő-testület a Diósjenő
községi Önkormányzat működésének 2016-2019. éves időszakára
áttekintve az elmúlt években végzett tevékenységeket, feladatokat,
megvizsgálva a község jelenlegi
helyzetét, adottságait és mérlegelve
a lehetséges fejlesztési irányokat a
pénzügyi bizottság javaslata
alapján elfogadta a 2019 évig szóló
fejlesztési tervét, amely a község
honlapján, valamint a hivatalban
elhelyezett hirdetőtáblán megtekinthető.
Diósjenő község Önkormányzat
2019. évig szóló fejlesztési terve
A Diósjenő községi Önkormányzat működésének 2016-2019. éves időszakára áttekintve az
elmúlt években végzett tevékenységeket, feladatokat, megvizsgálva a község jelenlegi helyzetét,
adottságait és mérlegelve a lehetséges fejlesztési
irányokat - a következő alapelveket, prioritásokat és konkrét feladatokat határozza meg:
I.
Az Önkormányzat működésének főbb alapelvei
Tevékenységének alapja a törvényesség, működése a közvetlenül érdekeltek és a széles nyilvánosság számára egyaránt nyitott, áttekinthető,
megismerhető.
Az önkormányzat olyan helyi önkormányzat,
amelynek alapvető, általános feladata ˗ az
önkormányzati törvényből és más jogszabályokból adódó feladatokon túl ˗ a község társadalmi,
gazdasági fejlődésének elősegítése. E munkájá-

ban a község polgáraival, a társadalmi, gazdasági
és civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal és
azok térségi szerveződéseivel partneri viszonyban kíván együttműködni.
A községi önkormányzat - elsősorban szolgáltató jellegű tevékenységével részt vállal a
község elismertségének emelésében.
Kiemelten kezeli közigazgatási feladatainak
ellátása és szolgáltatásainak biztosítása során az
információs esélyegyenlőség, az Információs
Társadalom feltételeinek megteremtését.
A Képviselő-testület folytatja mindazon
kezdeményezéseket, programokat, amelyek az
elmúlt időszakban elindultak és a községben élő
polgárok javát szolgálják.
A községi önkormányzat - támaszkodva a
megyei, társadalmi, gazdasági és civilszervezetekre, a községben működő pártokra, egyházakra, állami szervekre –partner kapcsolataiban az
alábbiakra törekszik:
Együtt kíván működni a megyei célok megvalósulásában, közreműködése során vállalja a
községi érdekek képviseletét és érvényesítését.
A térségben, működő állami-, államigazgatási
szervekkel jó szakmai együttműködést és folyamatos, kölcsönös információcserét kíván kialakítani.
Folytatni kívánja az együttműködést és
szorosabb kötelékre törekszik a térségben működő fegyveres erőkkel és rendvédelmi szervekkel,
az operatív kapcsolattartási a közbiztonság
javítása, a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem
érdekében.
Javaslattevő, kezdeményező szereplőként
kíván részt venni az önkormányzatokat érintő
változások folyamatában, a feladat- és hatásköröket, a gazdálkodási és finanszírozási szabályozókat érintő korszerűsítési folyamatokban.
A pártokkal, az érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel, a civil szerveződésekkel
való kapcsolattartásban az érintett szervezetek
elképzeléseinek megismerésével, a térség egészének érdekében törekszik a közös álláspontok
képviseletére.
A községi önkormányzat testületi működése

során a község egészének érdekeit elősegítő
együttes cselekvést és képviseletet az alábbiak
figyelembevételével kívánja megvalósítani:
Fokozatosan növelni kívánja a képviselőtestület bizottságainak szakmai, ágazati felelősségét, bővíteni mozgásterüket a véleményezés,
az ellenőrzés, az átruházott hatáskörök gyakorlásának területén.
Támaszkodni kíván a bizottságok érdemi
döntéseket előkészítő szerepére, problémafeltáró tevékenységük fokozására.
Kiemelten kezeli a testületi döntéseket
előkészítő hivatali munkát, az előterjesztések
szakmai színvonalának folyamatos javítását, a
döntések végrehajtásának mind eredményesebb
szervezését, az intézmények működőképességének javítását.
Az intézményi struktúra korszerűsítésének
folytatása mellett folyamatosan törekszik az
ágazati minimum követelmények fokozatos
teljesítésére.
Döntéseinél figyelembe veszi a szakmai
igényeket, a lehetőségeket összehangoló költségvetési gazdálkodást, a pénzügyi egyensúly
megtartását, a megfelelő finanszírozási rendszer
kialakítását.
Hatékonyabb marketing tevékenységgel
kívánja növelni Diósjenő község ismertségét és
tekintélyét, népszerűsítve a természeti és történelmi értékeket.
Az Önkormányzat az európai uniós pályázatok
terén:
Lehetőségeihez mérten a pályázatokon való
részvétel.
Kiemelten fontosnak tartja az „Intelligens
régió" információs program kimunkálását és
megvalósulásának elősegítését.
Feladatának tartja az önkormányzat hatályos
rendeleteit érintően a jogharmonizációs feladatok végrehajtását, a köztisztviselők és közalkalmazottak ez irányú képzését.
II.
A Diósjenő községi Önkormányzat
pénzügypolitikájában
A kitűzött célok és feladatok megvalósítását úgy
kívánja biztosítani, hogy a mindenkori költségvetés helyzetében ez ne okozzon túlzott feszültséget.
Az intézmények működési feltételeiben
történő előrelépés biztosítását elsődlegesen
kezeli azzal, hogy az egyéb, önként vállalt
feladatok pénzügyi finanszírozására is lehetőség
nyíljon.
Kiemelt hangsúlyt kell helyezni a szükséges
felújítási, fejlesztési feladatokra, melyek megvalósítását döntően külső források megszerzésével
indokolt és lehetséges biztosítani. A vagyongazdálkodás keretén belül legfontosabb célként az
intézmények használatában lévő vagyon racionális hasznosítását és egyéb célú vagyontárgyak,
vagyonértékű jogok leghatékonyabb működtetését jelöli meg.
III.
A Diósjenő községi Önkormányzat kiemelt
feladatai a lakossági ellátás területén
Diósjenő község Önkormányzata a jogszabályokban előírt, illetve önként vállalt feladatait első
sorban az e célokra alapított intézményei révén
látja el.
A községi szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosításának meghatározó erőforrásai
összpontosulnak az önkormányzat intézményrendszerében.
Az Önkormányzat törekszik egy szolgáltató
egység létrehozására, mely magába foglalja
egyes kötelező feladatok ellátását, közfoglalkoztatás lebonyolítását, az önellátó rendszer kialakítását, ehhez szükséges eszközök, gépek beszer-
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zését, magasabb színvonalú lakossági szolgáltatást, emellett új munkahelyek kialakításának
lehetőségét.
E tekintetben alapvető fontosságú kérdés
tehát, az intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása, a működési, pénzügy-politikai
alapelvek érvényre juttatása, a lehetőségek és
igények megfelelő egyensúlyi állapotának
megteremtése.
Az egyes szakterületeket érintő célok, konkrét feladatok meghatározása ennek megfelelően
alakulhat ki.
1. Közoktatás
Mára már csak a tulajdonosi jogok és kötelességek maradtak az önkormányzat számára az
iskola tekintetében. Az Állam 2013. január 1-től
átvette önkormányzatunktól a közoktatási
feladatok ellátását. Ezen belül az Általános
Iskola működtetetését, de megmaradtak a tulajdonosi jogokkal járó feladatok. Ez azt jelenti,
hogy az oktatás folyamatába már beleszólásunk
nincs, de az épület állagának megóvása, és
felújításával járó feladataink megmaradtak. A
Szentgyörgyi István Általános iskola épülete és
gépészete sok kívánni valót hagy maga után. A
fűtési rendszer, legalábbis a szekunder oldalon
teljesen elavult. A nyílászárók cseréje, a világítás korszerűsítése elengedhetetlen. A vizes
blokkok felújítására is szükség van. Az épület
külső szigetelése, a szennyvízelvezető rendszer
felújítása sürgős megoldásra vár, nem beszélve
az épület tetőszerkezetéről, legalábbis ami a
tetőfedő anyagot, vagyis a cserepet illeti. Elsősorban pályázati forrásra támaszkodva, azt
kihasználva a fent említett területeken a felújítások elvégzése indokolt. Mivel fel kell készülni
az intézményi társulási lehetőségekre, azoknak
Diósjenő községbe való integrálására, az ehhez
szükséges tervek kidolgozására, ezért az előzőekben felsorolt és fontos feladatok lehetőség
szerinti megoldására is.
Óvodai nevelés
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24. §-a szerinti óvodai nevelés továbbra is
önkormányzati feladat maradt. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 42-42/A. §-ában és
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet új 39/M. §a szerinti „Egységes óvoda-bölcsőde” többcélú
intézményben bölcsődei ellátás biztosításának
keretén belül látja el óvodánk feladatát.
Az intézményen keresztül az önkormányzat
feladata az óvodai ellátás feltételeit biztosítani:
az ovi-bölcsi csoport, az óvodáskorú gyermekek
nevelésének biztosítása 2,5-8 éves korig, amíg a
gyermek a tankötelezettségéhez szükséges
fejlettséget eléri.
Ezért a kialakult gyakorlatnak megfelelően
Óvodánk együttműködik a szülővel a gyermek
személyiségének fejlesztésében, képességeinek
kibontakoztatásában.
Felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi,
erkölcsi fejlődéséért a gyermekközösség kialakulásáért és fejlődéséért.
Intézményünkben minden roma származású
gyermek a szülő kérésére integráltan, korosztályának megfelelő óvodai csoportban és magyar
nyelvű óvodai nevelésben vesz részt.
Napközi otthonos ellátást biztosít a gyermekeknek szervezett intézményi étkeztetés keretében.
HOP (helyi óvodai program) az OKI által
minősített Komplex Prevenciós óvodai Program.
Tartalma kiegészítve a helyi sajátosságokkal.
Az oktatás tárgyi és személyi feltételrendszerét ˗ a pályázati lehetőségek jobb kihasználásával ˗ javítani szükséges.
Ezen belül, lehetőségeinkhez mérten, kiemelt

2016. március-április hó
figyelmet kell fordítani a közoktatási intézmények épületeinek állagmegóvására, a működési
költségek biztosítására és a szakemberellátás
javítására.
Az információs társadalom követelményeire
tekintettel az oktatás minden területére vonatkozóan kiemelten kell kezelni az informatikai
infrastruktúra, az informatikai oktatás, az idegen
nyelvi képzés fejlesztését, melyet lehetőleg már
óvodás korban kell elkezdeni.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a nevelés
színvonalának emelésére. Ennek érdekében
szoros együttműködés szükséges az oktatási
intézmények, az önkormányzat és a szülők
között. Rendszeres információ cserét kell biztosítani az érdekeltek körében. Hatékonnyá és
ellenőrizhetővé kell tenni a nevelés folyamatát.
Szellemi nevelés mellett megfelelő rangra kell
emelni a gyermekek etikai és erkölcsi nevelését.
Fontos a tanulók neveltségi szintjének emelése.
Kellő figyelmet kell fordítani a tanulók
anyanyelvi nevelésére.
Külön hangsúlyt kell kapnia a hátrányos
helyzetű gyermekekkel való foglalkozásnak,
ezen gyermekek képesség-kibontakoztató felkészítésének.
A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására gyógypedagógusok és gyógy testnevelő
mellett pedagógiai asszisztenst alkalmaz az
önkormányzat.
2. Közművelődés
A képviselő-testület a közművelődési és közgyűjteményi feladatait alapvetően az Általános
Iskola intézmény és az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér szolgáltatásai útján látja el.
Ennek kibővítését a könyvtári feladatok színvonalas ellátásával, a közművelődés egyéb lehetőségeinek kiaknázásával (szervezett színházlátogatás, hagyományőrző csoportok kialakítása) az
igényeknek megfelelően lehet biztosítani.
A meglévő értékek megőrzése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a szolgáltatások
színvonalának további emelésére, a gyorsan
változó körülményekhez történő igazítására.
Továbbra is kiemelt cél közösségi ház létrehozása.
Ennek a feladatnak a megvalósításához
szükség van, a kialakítására irányuló pályázatra,
a pályázat benyújtására, esetleg vásárlásból
fakadó lehetőségek kihasználására, egyéb lehetőségek megkeresésére.
A közművelődés színtereinek - könyvtár,
klubélet, néptánc, kórus, zenekar, színjátszás,
ifjúsági klub, közösségi programok, kiállítások, ismeretterjesztés, „teleház", stb. megszervezése a képviselő-testület által prioritásként meghatározott.
A képviselő-testület megoldási javaslatokat
kíván tenni a Könyvtár gazdaságosabb működtetésére, az intézmény racionális - szakmailag kielégítő, az alapfeladatokat jó színvonalon biztosító üzemeltetésére. Az érintett szervezetekkel együttműködve megvizsgáljuk a könyvtár további
működésének lehetőségét és előkészítjük a jelenlegitől eltérő formában történő működtetését.
Jelentősebb előbbre lépés szükséges a község
idegenforgalmi, turisztikai lehetőségeinek
kihasználásban, a programok kínálatában, a
falusi turizmus fejlesztésében, a szállás lehetőségek bővítésében, a testvér települési kapcsolatok
számának növelésében, abból fakadó lehetőségek kihasználásában.
3. Egészségügyi ellátás
A községi önkormányzat kötelező feladatát
képezi az egészségügyi ellátás biztosítása.
Diósjenő község Önkormányzata ezt a kötelező
feladatát egészségügyi vállalkozókkal kötött
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megállapodás keretében biztosítja, illetve saját
szakfeladatán belül látja el a körzeti védőnői
szolgálat működtetését.
Az intézmények a következők:
- körzeti orvosi
- fogászati
- gyermekorvosi
- védőnői
Valamennyi egészségügyi szolgáltatás az
Önkormányzat épületein belül folyik, melyek
állapota részben leromlott. Ezek rekonstrukciójához a feltételeket meg kell keresni, lehetőségeket
kell teremteni, a kínálkozó pályázati forrásokat
kiaknázni, esetleg új építésű intézményt kialakítani.
Az egészségügyi ellátás területén folyamatosan jelennek meg azok a szakmai programok,
jogszabályok, amelyek hosszú távon meghatározzák az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeit, az egészségügyi intézmények működésének kereteit.
Mindezek ismeretében az érdekeltek bevonásával olyan döntési alternatívákat kell kidolgozni, amelyek az intézmények leghatékonyabb
működtetését úgy biztosítják, hogy azok megfeleljenek a lakossági elvárásoknak és a szakmai
követelményeknek is.
Ezen a területen elsősorban az egészségügy,
az önkormányzati intézmények, továbbá a civil
szféra hatékony együttműködésére van szükség.
4. Szociális ellátás
Az elmúlt években lezajlott társadalmi, gazdasági, demográfiai változások nyomán megnőtt az
igény, a minőségi, átfogó, emberközeli ellátás
iránt, amelyek a következő években meghatározzák tevékenységünk irányát.
A községi önkormányzat kötelező feladatát
képezi az alapvető szociális ellátási formák
biztosítása, házi szociális gondozás, idősek
ápolása-gondozása. Mára már önként vállalt
feladatként működtetjük településünkön az
Idősek Klubját, ahol napközbeni ellátást, és
programokat biztosítunk idős lakosainknak.
Az időskorúak bentlakásos elhelyezésének
megoldására történő törekvés, továbbra is nagy
hangsúlyt kap az önkormányzati munkában.
A folyamatosan megjelenő jogszabályok és
átalakuló szükségletek figyelembe vételével kell
kialakítani, a legmegfelelőbb ˗ már meglévő és
új ˗ szervezeti struktúrákat.
A szociális intézmények működése engedélyhez kötött, melynek alapja, az egyéb jogszabályokban rögzített, személyi és tárgyi feltételek
biztosítása.
Rászorult családok támogatása, étkezési
térítési díjak részbeni átvállalása, továbbtanuló
tehetséges gyermekek támogatása, eseti segélyek
rendszerének átalakítása.
Törődés a velünk együtt élő roma kisebbség
gondjaival, képzésük, beillesztésük segítése.
A Cigány kisebbségi Önkormányzattal történő
folyamatos együttműködés.
Ezen a területen is elsősorban az egészségügy, az önkormányzati intézmények, továbbá a
civil szféra hatékony együttműködésére van
szükség.
5. Gyermekvédelem
A települési önkormányzat kötelező feladatát
képezi a gyermekvédelmi szakellátáson belül az
a gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése.
Ezen a területen is folyamatosan jelennek meg
azok a jogszabályok, amelyek mentén ˗ a szükségletek ismeretében ˗ dönteni kell, hogy mely
szervezeti forma biztosítja az ellátottak részére a
leghatékonyabb ellátást.
Kiemelt figyelmet kell fordítani ennek
kapcsán a differenciált ellátásra.

Az utógondozói ellátás esetében is célunk,
hogy a rendszerből kikerülő fiatalok adaptív
módon készüljenek fel a társadalmi integrációra,
ezért az igényeket figyelembe véve az ellátást
különböző mélységekig, differenciáltan szükséges megoldani.
A gyermekvédelem területén dolgozók szoros
együttműködése szükséges. Ehhez meg kell
teremteni a folyamatos párbeszédet a szülők,
pedagógusok, gyermekvédelem, gyámügy
között. Fontos hangsúlyt kell fektetni a lelki
fejlesztés, a higiéniai fejlesztés, etikai és erkölcsi
fejlesztés kialakítására. Ennek érdekében szoros
együttműködés szükséges az oktatási intézmények, az önkormányzat, egészségügyi ellátók és
a szülők között. Rendszeres információ cserét
kell biztosítani az érdekeltek körében.
A gyermekvédelmi intézmények működése is
hatósági engedélyekhez kötött, a végleges
működési engedélyekhez szükséges szakmai
feltételeket biztosítani kell.
Jelenleg társulási formában biztosított az
ellátás.
6. Ifjúsági feladatok, sport
Az éves cselekvési programokban a tervezéskor
célszerű alkalmazkodni a kormány aktuális
ifjúsági koncepciójához, a regionális szintű
szolgáltatási rendszerhez és programhoz, valamint a központi pályázatokban megjelenített
célokhoz.
A önkormányzat kezdeményező, koordináló
szerepének erősítésével jelentős erőfeszítéseket
szükséges tenni annak érdekében, hogy a fiatalok elvándorlása lelassuljon, erősödjön a község
fiatalokat megtartó képessége.
A fiatalok speciális egészségügyi problémái
közül kiemelkedik a drog-, az alkohol- és nikotin
függés megelőzése, valamint a szexualitással
kapcsolatos problémák. Ezen a területen elsősorban az egészségügy, az önkormányzati intézmények, továbbá a civil szféra hatékony együttműködésére van szükség.
A testnevelés és sport területén továbbra is
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az
iskolai- és diáksportra, valamint a versenysport
utánpótlásának nevelésére. A község sporthagyományai is indokolják a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és csapatok megfelelő
mértékű támogatását. Ennek érdekében törekedni szükséges a szponzori kör bővítésére, mind
több külső forrás bevonására, a versenysport
egyes területeinek fokozatos, üzleti alapon
történő újraszervezésére.
Diósjenő községben élők sportolását továbbra
is támogatva, új sporttevékenységek műveléséhez (BMX pálya) kívánja az önkormányzat a
feltételeket biztosítani.
IV.
Célkitűzések a település fejlesztésben
1. Területfejlesztés
A területfejlesztés vonatkozásában a Ciklusprogram alapelveiből kiindulva azt a tervezési metodikát célszerű követnünk, hogy bár a 2016-2019
közötti időszakot fedi le, de tartalmazza az EU
2020-ig terjedő tervezési periódus fejlesztési
irányait is. Településünkön ez a cél- és feladatrendszer, amely többek között a hosszú távú
gondolkodást, a folyamatos területi tervezést, a
folyamatok ellenőrzését és elemzését tartalmazza, csak akkor lesz végrehajtható, ha a prognózisok megalapozottak, szakszerűek és folyamatosan ellenőrzöttek, ugyanakkor érdekazonosságra
és együttműködésre alapoznak.
Igény szerint segítséget kell nyújtani a
vállalkozóknak fejlesztési elképzeléseik megfogalmazásában, továbbá érdekazonosság alapján,
a lehetőségek függvényében együtt kell működni
a végrehajtásban.

3. oldal
Diós ültetvény kialakítása, bogyós gyümölcs,
gyógynövénytermesztés és feldolgozás, egyéb
mezőgazdasági tevékenységek beindítása, a
parlagon hagyott és művelésbe vonható földterületeken.
2. Az intézményeket érintő rekonstrukciós
programok
Folytatni kell az előző ciklusban megkezdett, az
önkormányzat intézményeire vonatkozó és a
komplex rekonstrukciós programot, mégpedig a
feladatokat évente aktualizálva és az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez igazítva.
Meghatározó cél a beruházásokhoz igénybe
vehető támogatások megszerzése mind a megyei, mind az egyéb központi vagy decentralizált
alapoktól, valamint az EU alapokból.
A ciklus során felmerülő feladatok forrásainak elnyeréséhez szükséges pályázatok elkészítése és az elnyert támogatásokkal kapcsolatos
megvalósítási tevékenység a ciklusprogramban
foglalt célok megvalósulásának kulcsfontosságú
kérdése.
3. További fejlesztési feladatok,
környezetvédelem
A közlekedési feltételek javítása érdekében
kiemelt cél, hogy a község úthálózatát az eddigi
fejlesztéseken túl, fejleszteni, javítani lehessen,
ehhez szükséges a lehetséges pénzügyi fedezet
megteremtése, pályázati lehetőségek kihasználása.
A tömegközlekedés színvonalának növelésére történő ösztönzés, a lakosság megfelelő
színvonalon történő ellátásának biztosítása,
fedett buszvárók létrehozása Diósjenő község
Önkormányzat Képviselő-testületének továbbra
is fontos programja. A vasúti fejlesztések támogatása, kerékpár út kiépítése.
Továbbra is fontos cél az utak, a járdák, árkok,
közterületek helyreállítása. Kiemelten fontos
feladat, hogy megvalósuljon a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása. Fontos a
további virágosítás, fásítás, parkosítás, közterületek széppé tétele, mindezzel a település képének
szebbé tételén túl, egy lakhatóbb, pihenésre
csábítóbb környezet megteremtése. A környezetünk széppé tétele érdekében nagyobb hangsúlyt
fektetünk a „Virágos Diósjenőért” tenni akarók
aktívabbá tételére, létszámának növelésére,
„Tiszta udvar rendes ház” címek adományozására.
Kedvező idegenforgalmi lehetőségeink jobb
kihasználása, falusi vendégfogadás feltételeinek
javítása, helytörténeti múzeum kialakítása, Jenőnapok további színvonalas megrendezése,
igényes művészeti programok, kiállítások, akár
új rendezvények szervezése. A Diósjenői Strandfürdő újra hasznosítása, beindítása. Tóparti
területen turisztikai beruházás ösztönzése.
A közvilágítás korszerűsítése, a hiányok
folyamatos pótlása kiemelt feladata az Önkormányzat Képviselő-testületének. Ezzel együtt,
templomaink díszkivilágításának fenntartása.
A környezetvédelem szabályairól szóló
törvény és a megyei környezetvédelmi koncepció és program által szabályozottan a települési
önkormányzatunk feladata az abban foglaltak
megvalósítása a településünkre nézve kötelező.
A környezet állapotának az EU követelményeknek megfelelő szintre emelése.
A községi önkormányzat gondoskodik a
település egészséges ivóvíz ellátásáról, a szemét
elhelyezésről, közvilágításról. Fontos feladat
lesz a jövőben, a bezárt és rekultivált szeméttelep tisztaságának megőrzése, az így kialakított
tiszta terület hasznosítása, megújuló energia
felhasználása, mértékének növelése.
A lakosság ösztönzése a kerti komposztáló
berendezések létrehozására, használatára, hogy a
környezet szennyezés a község területén minimálisra redukálódjon.
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A fanyesedékek ipari célra történő hasznosításának ösztönzése, a helyi vállalkozóval történő
együttműködés megszervezése, a lakosság széles
körének bevonásával.
A település természeti értékekben rendkívül
gazdag, amelyek megőrzése, megmentése,
különösen a helyi jelentőségű természeti értékek
tekintetében ˗ rendkívül nehéz, de fontos feladat,
amely munkában a települési önkormányzat is
felelősséget vállal.
Fontosnak tartjuk a település épületállományának, védett értékeinek felújítását (pincesor,
még fellelhető régi épületek) megfelelő funkcióval történő üzemeltetését, a fenntarthatóság
figyelembevételével. Az önkormányzat tanácsaival segíti az épített környezet megőrzésével,
műemléki értékek megóvásával, felújításával,
hasznosításával és bemutatásával kapcsolatos
feladatok megoldását.
A katolikus és református egyházakkal
kialakított jó együttműködés jegyében a fiatalok
erkölcsi nevelését, a hagyományok megőrzését,
az idősek iránti tiszteletet szeretné az önkormányzat képviselő-testülete erősíteni.
Műemlékeink helyi természeti és kulturális
értékeink védelme, rendbetétele, megóvása.
A rétsági ipari parkban és a környező városokban munkalehetőségek felkutatása, propagálása, önkormányzati vállalkozás létrehozása, a
közmunkaprogram, szociális foglalkoztatás,
pályázati lehetőségeinek minél szélesebb körű
igénybevétele.
Vállalkozni kívánók letelepedésének ösztönzése, új helyi vállalkozók mikro hitelhez és
pályázati támogatáshoz jutásának elősegítése.
A mezőgazdasági termelők, kisállattenyésztők
segítése - informáltságuk javításával, pályázati
lehetőségeik igénybevételével, az állatorvos és
falugazdász közreműködésével. Munkaügyi
központon keresztül és egyéb módon, képzések
megvalósítása, helyi termékvédjegy kialakítása.
Fontos feladat a lakosság folyamatos tájékoztatása, nyilvános testületi üléseken, közmeghallgatáson, falugyűlésen keresztül. Jenői Napló,
diósjenői honlap megújítása, hirdető tábla,
hangos beszélő, egyéb fórumok, (Bölcsek
tanácsának életre hívása) új technikai lehetőségek igénybevétele.
Jövőben több
energiát
fordítunk
nemzeti ünnepeink színvonalas élményt
nyújtó megrendezésére.
Biztonságunk és értékeink védelme, megőrzése érdekében továbbra is célirányos támogatást
nyújtunk a polgárőrségnek, nagy múltú Önkéntes
Tűzoltó Egyesületünknek.
Természetszerűleg ez a program az elkövetkezendő évek tennivalóit tartalmazza.
A program megvalósítása sok esetben kínkeserves munkát, értetlenséget von maga után,
mivel az emberek gondolkodás módja, igényei
különbözőek, toleranciájuk és tűrő képességük,
belátásuk sem minden esetben egyforma. De
bízunk és hiszünk abban, hogy a kitűzött célok
megvalósíthatók, ehhez feltétlenül szükséges a
képviselő-testület tagjainak, bizottságainak a
programmal történő azonosulása, és a lakosság
egyetértése.
A ciklusprogram Diósjenő Község Önkormányzatának az elkövetkezendő években érvényesíteni kívánt céljait és feladatait foglalja
össze.
Egyes konkrét részfeladatok:
A lakosság kényelmét szolgáló fejlesztések: a
református templom előtti tér, valamint a református temető előtti térkövezés, a ravatalozó
parkosítása, a polgármesteri hivatal hátsó udvarának lomtalanítása, Ifjúság utca végi út rendbetétele, Marcus Aurelius szobor előtti térkövezés
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+ 2 pad elhelyezése, falugyűlés minden évben,
turizmus fejlesztése.
E program megvalósítása során alapvető
szempont, hogy a községi önkormányzat tevékenységét, működésének kereteit törvények és
egyéb jogszabályok, illetve a rendelkezésre álló
pénzügyi források határozzák meg. Az elsősorban pénzügyi korlátok által kirajzolt ˗ olykor
igen korlátozott ˗ mozgástér abban az esetben
bővíthető, ha a települési önkormányzat képes az
együttműködési lehetőségek, modellek kiterjesztésére, a meglévő külső és belső humán-, valamint anyagi erőforrások mind nagyobb mértékű
bevonására. E munka elemi feltétele a nyilvánosság, az információk gyors és hatékony áramlása,
az itt élők minden részletre kiterjedő tájékoztatása, valamint a településen élők támogató, a
program céljait segítő együttműködése.
Tóth János
polgármester
4./ Helyi Esélyegyenlőségi
Program áttekintése
A képviselő-testület a pénzügyi
bizottság javaslata alapján a 2013.
augusztus hó 01. napján elfogadott
Helyi Esélyegyenlőségi Programját
áttekintette, azt a továbbiakban is
hatályában tartja. Amint a szükséges adatok rendelkezésre állnak a
Programot a képviselő-testület
átdolgozza. A HEP megtekinthető
a község honlapján, valamint a
hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán.
5./ Májusi rendezvények áttekintése
Majális, Környezetvédelmi nap,
Idősek Napja, Gyermeknap előkészítése

Beszámoló Diósjenő község
Képviselő-testületének
2016. április 28-án 18 órai
kezdettel a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
tartott üléséről
Az ülésen megtárgyalt napirendi
pontok szerint:
1./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója,
Balassagyarmati Hi vatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évet
értékelő beszámoló jelentése
Diósjenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő
határozatot hozta:
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015.
évet értékelő beszámoló jelentését
megismerte, az előterjesztés szerinti
formában elfogadta. (A két beszámoló
terjedelme miatt az önkormányzat
honlapján érhető el - a szerk.)
Napirendi ponton kívül az Old
System Kft. részéről Balla Rita
tartott előadást az energia ipari
árak versenyeztetésének lehetőségeiről.
Tóth János polgármester tájékoztatta a megjelenteket a két ülés
közt eltelt időszakban végzett tevékenységéről.
István László alpolgármester
tájékoztatta a megjelenteket a Hulladékgazdálkodási Társulási ülésen
elhangzottakról, a projekt végrehajtójának jelenleg 1,6 milliárd Ft
kintlévősége van, ebből 460 millió
forint a lakossági tartozás.
2./ Beszámoló az 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
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Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testületének 4/2016. (IV. 28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.
évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.
1. Általános rendelkezések
A rendelet hatálya a költségvetési rendelettel
szinkronban az Önkormányzatra, valamint az
Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi
költségvetésének teljesítése
A rendelet ezen része az Önkormányzati szintű
adatokat tartalmazza, a költségvetési rendelettel
összehasonlítható módon.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 346 724 ezer
forint,
- teljesített bevételi főösszege 434 144 ezer
forint.
A módosított előirányzatokhoz viszonyítva:
- a kiadások 77,63 %-ra,
- a bevételek 97,20. %-ra teljesültek.
A teljesítési %-ok a kiadások és bevételek
esetében egyaránt kedvezőnek értékelhetőek.
Az Önkormányzat önkormányzati szinten
összesített, 2015. évi teljesített költségvetésének
fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 346 724 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege:
434 144 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a
teljesített költségvetési bevételek és a
teljesített költségvetési kiadások különbözete 87 420 ezer forint többlet.
2.1. A bevételek
A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmazza az
Önkormányzat költségvetési bevételeit.
A bevételek a kiemelt bevételi előirányzatok
alapján a következők szerint alakultak:
Adatok ezer forintban

6./ Egyebek
Egyebekben Tóth János polgármester úr felolvasta a civil kezdeményezés alapján az I. világháborús emlékműn lévő névsor kiegészítésére rendezendő ünnepélyes
rendezvény meghívóját.
A Szentgyörgyi István Általános
Iskola vízcsőrendszerének új bekötésére adott árajánlat került elfogaEredeti MódosíTeljesítés
dásra, valamint a munkálatok elKiemelt bevételi
Teljesí- Teljesítés
előiránytott
előimegoszlávégzésére adott felhatalmazást a
előirányzatok
tés
%-a
zat
rányzat
sa
képviselő-testület.
A közterület használatáról, vé- B1 Működési célú támogatá100,00
67,80
delméről, díjáról szóló rendelet sok államháztartáson belülről 175 225 294 363 294 363
á t d o l g o z á s á r a , v a l a m i n t B2 Felhalmozási célú támotelkesíthető terület kialakításának
gatások államháztartáson
0
16 865 8 871
52,60
2,04
előkészítésére kapott a Pénzügyi
belülről
Jogi Ügyrendi bizottság megbízást.
45 700 54 825 53 684
97,92
12,37
A Startmunka program keretein B3 Közhatalmi bevételek
belül 2015. évben az önkormány- B4 Működési bevételek
11 091 19 405 16 034
82,63
3,69
zat elismerést, Startmunka díjat
B5 Felhalmozási bevételek
kapott. Ez az elismerés az erkölcsi
megbecsülésen kívül a 2016 évi B6 Működési célú átvett
1 117
1 117
100,00
0,26
startmunka megvalósításakor fel- pénzeszközök
használható 3 millió forintos támo- B7 Felhalmozási célú átvett
5 720
5 720
5 720
100,00
1,32
gatással is járt. Ebből a képviselő- pénzeszközök
testület döntése értelmében egy B.8 Finanszírozási bevételek
46 491
54 355
54 355
100
12,52
Mercedes Benz Sprinter típusú 7
személyes, platós, vonóhorgos Költségvetési bevétel összesen 284 227 446 650 434 144
97,20
100,0 %
kisteher autó került beszerzésre (B1-től B7-ig)
A fentiek alapján a teljesített bevételek között
1.980.000 Ft összegben, a fennmaÖnkormányzatok működési támogatása:
radó összegből pedig 1 db. 7 sze- a legnagyobb arányt a következő bevételi elői- a bevételek eredeti előirányzata év közben
mélyes egyterű gépjármű beszerzé- rányzatok jelentették:
- állami támogatások
módosult a pótelőirányzatok valamint a
se tervezett.
lemondások előirányzata miatt.
- közhatalmi bevételek
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5. oldal

bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:
csatornadíj szolgáltatások jellemzik valaFelhalmozási célú támogatás
A személyi jellegű kiadások jellemzői:
B1. Működési célú támogatások államháztartámint karbantartások, üzemeltetési kiadá- falubusz vásárlásához kapott támogatás
- a kiadások teljesítésének százaléka jónak
son belülről: 294 363 ezer forint,
sok.
Közhatalmi bevétel
értékelhető.
B3. Közhatalmi bevételek: 53 684 ezer forint,
Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői:
A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői:
- adók
- a kiadások eredeti előirányzata év közben
a) önkormányzatoknak átengedett központi adó B4. Működési bevételek: 16 034 ezer forint,
- a kiadások teljesítésének százaléka jónak
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
módosult, a teljesítés százaléka jó. Itt kerül
a gépjárműadó. (40 % az önkormányzaté)
értékelhető.
1 117 ezer forint,
elszámolásra: lakásfenntartási és lakhatási
- a bevételek eredeti előirányzata év közben
Dologi jellegű kiadások jellemzői:
támogatások, átmeneti és temetési segénem módosult mivel a tervezett 5 millió Működési bevételek előirányzat csoport össze- a kiadások eredeti előirányzata év közben
365 198 ezer forint.
lyek, egyéb települési támogatások.
forinttal szemben 6 134 eFt teljesítés történt, sen:
módosult. A teljesítés százaléka jónak
Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmoEgyéb működési kiadások jellemzői:
a teljesítés százaléka jó.
értékelhető.
- pénzeszközátadások kerültek itt megterveb) helyi adók (magánszemélyek kommunális zási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:
- a dologi kiadások között a legnagyobb
zésre és kifizetésre. Pl. sport egyesületnek
adója, iparűzési adó, talajterhelési díj, pótlékok) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztararányt a
8 871 ezer forint,
támogatás, Tűzoltó Egyesület, Polgárőr
- a bevételek eredeti előirányzata év közben táson belülről:
- szolgáltatások kiadási jelentik. Ezeket a
B5. Felhalmozási bevételek:
- ezer forint,
Egyesület
mindegyik adónem esetében módosult.
telefon, internet, áram, gázdíj, víz és
Az iparűzési adó az eredeti előirányzathoz B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint
5 720 ezer forint,
képest 124,45 %-ra teljesült, a kommunális adó
alakultak
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport
estén a teljesítés 63,59 %-os.
14 591 ezer forint
Adatok ezer forint
A talajterhelési díj a tervezetthez képest 267 összesen:
Egyes önkormányzati bevételek
%-ra teljesült. A pótlékok teljesülése 448,5%.
Teljesítés
Felhalmozási költségvetési
Eredeti Módosított Teljesí- TeljesíA költségvetési rendelet egyes önkormányzaA teljesítés százaléka kedvezőtlennek értékelhemegoszkiadások
előirányzat előirányzat tés tés %-a
ti bevételeket (helyi adók, központi költségvetéstő a két adónem esetén.
lása
ből származó támogatások) külön részletez. Az
Működési bevételek
K6
Beruházások
4
991
36
158
35
975
99,49
97,47
összehasonlíthatóság érdekében a zárszámadási
- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke,
K7 Felújítások
0
940
935
99,47
2,53
- a bevételek eredeti előirányzata évközben rendelet melléklete is meghatározza ezen bevételeket.
K8
Egyéb
felhalmozási
kiadások
módosult. A teljesítés 82,63 %. Itt kerülAz EU-s forrásból finanszírozott támogatás- Összes költségvetési felhalmozási kiadás 4991
tek megtervezésre az étkezési térítési díjak
37098
36 910 99,49 100 %
sal
megvalósuló programok, projektek
bevétele, a szemétdíj tartozások befizetéAz
Önkormányzati
Hivatal teljesített létszáBeruházási
kiadások
jellemzői
sei, internet, egyéb szolgáltatások, a A költségvetési rendeletben rendelkezni kellett
- informatikai eszközök 2500 E Ft, Öno új ma: 11 fő.
az
EU-s
forrásból
finanszírozott
támogatással
bankszámlák kamatai, igazgatási szolgáltaberendezés 91 e Ft, tolólap 562 E Ft,
4. Az Aranydió Egységes Óvoda- Bölcsőde
megvalósuló programok, projektek bevételeiről.
tási díjak, bérleti díjak.
traktor 5309 E Ft, aprítógép 6350 E Ft, költségvetési szervének teljesített költségvetése
Az
ilyen
teljesített
bevételeket
a
zárszámadási
Belföldi finanszírozás bevételei:
vonólap 937 e Ft, betonelemgyártó gép
tartalmazza a 2014. december 31-i pénzmarad- rendelet is tartalmazza.
572 E Ft, bontókalapács 2606 eft, start A költségvetési szerv 2015. évi költségvetésének:
2.2. A kiadások
ványt 48 291 eFt összegben, valamint a 2015.
gépvásárlás 1311 E Ft, Ford kisbusz 8602
évi normatíva megelőlegezéseként december A zárszámadási rendelet a költségvetési rendeE Ft, szekrény 188 e Ft, napelem pályázat - teljesített kiadási főösszege: 58 062 ezer
forint,
hónapban kiutalt 6 064 eFt-ot.
lettel összehasonlítható módon tartalmazza az
5014 E Ft, sószóró hóeke 1933 eFt
A zárszámadási rendelet a költségvetési önkormányzat költségvetési működési és felhal- teljesített bevételi főösszege: 58 062 ezer
Felújítási kiadások jellemzői
rendelettel való összehasonlíthatóság érdekében mozási kiadási előirányzatait.
forint.
- útfelújítás 935 E Ft összegben.
a bevételeket csoportosítja működési, illetve
A költségvetési szerv teljesített létszáma: 17
Az önkormányzat kiemelt előirányzatai a
felhalmozási előirányzat csoportra.
fő.
A tartalék
következők szerint alakultak:
Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési
5. Az Idősek Napközi Otthona költségvetési
Az általános tartalék eredeti előirányzatként
Az önkormányzat kiemelt előirányzatai a következők szerint alakultak
szervének teljesített költségvetése
tervezett össze 58722 ezer forint. A tartalék
A költségvetési szerv 2015. évi költségvetésAdatok ezer forintban módosított előirányzata 32 680 ezer forint.
ének:
Maradvány
Működési költségvetési
Eredeti
Módosított
Teljesítés Teljesítés
- teljesített kiadási főösszege: 5 095 ezer
A maradvány tekintetében fontos információ,
kiadások
előirányzat előirányzat Teljesítés %-a
megoszlása
forint,
hogy
a
maradványt
a
következő
kötelezettségek
K1 Személyi juttatások
14 909
70 644
70 644
100
20,37
- teljesített bevételi főösszege: 5 095 ezer
terhelik: normatíva visszafizetés 2146 E Ft a
K2 Munkaadókat terhelő járuléforint.
gyermekétkeztetés után.
kok és szociális hozzájárulási
A költségvetési szerv teljesített létszáma: 1
A szabad maradvány: 85 274 E Ft.
adó
3 756
10 681
10 681
100
3,08
fő.
A teljesített költségvetési létszámkeret
K3 Dologi kiadások
65 606
118 023
85 562
72,50
24,68
6. Egyéb rendelkezések
Az Önkormányzat teljesített összesített létszámK4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
3 945
10 532
7 988
75,85
2,30
A
rendeletben
bemutatásra kerülnek:
kerete átlagos statisztikai állományi létszámot
- a helyi adóbevételek és a bevételek feltekintve 75 fő.
K5 Egyéb működési célú kiadáhasználása, valamint
A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszások
62 822
58 183
15 682
26,95
4,52
ma
66
fő.
a környezetvédelmi alap teljesített bevéteK6 Beruházások
4 991
36 158
35 975
99,49
10,38
lei és kiadásai.
3.
A
Polgármesteri
Hivatal
K7 Felújítások
0
940
935
99,47
0,27
Hatályba lépés:
teljesített költségvetése
K8 Egyéb felhalmozási célú
Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján hatályba
A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének: lépés 2016. május 30.
kiadások
- teljesített kiadási főösszege: 47 048 ezer
K9 Finanszírozási kiadások
128 198
141 489
119 257 84,29
34,40
(a rendelet mellékletei honlapunkon elérhetők
forint,
Költségvetési kiadás összesen
284 227
446 650
346 724 77,63
100 %
- teljesített bevételi főösszege: 47 507 ezer - a szerk.)
Tóth János
forint.
A működési költségvetési kiadási előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok szerint a
polgármester
következők szerint alakultak
3./ A közterület használatáról, A rendelet célja, hogy
Adatok ezer forintban
a) meghatározza a közterületek használatának
védelméről, díjáról szóló 6/2010.
Működési költségvetési
Eredeti
Módosított
Teljesítés Teljesítés
rendjére vonatkozó szabályokat, figyelem(V. 28.) Diósjenő Község ÖnkorTeljesítés
kiadások
előirányzat előirányzat
%-a megoszlása
mel a helyi adottságokra, a lakossági igémányzati rendelet áttekintése
K1 Személyi juttatások
14 909
70 644
70 644
100
37,07
nyekre, a műemlékvédelmi, a községrende5/2016. (IV. 28.) Diósjenő Község
zési, közlekedésbiztonsági szempontokra;
K2 Munkaadókat terhelő járuléÖnkormányzati rendelet
b) megállapítsa a közterület-használati díj
kok és szociális hozzájárulási
KŐZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL,
mértékét és fizetésének a módját;
adó
3 756
10 681
10 681
100
5,61
VÉDELMÉRŐL, DÍJÁRÓL
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt,
K3 Dologi kiadások
65 606
118 023
85 562
72,50
44,90
üzemképtelen járművekkel kapcsolatos
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
3 945
10 532
7 988
75,85
4,19
eljárást.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmaK5 Egyéb működési célú kiadá2. §
zás alapján, Diósjenő község Önkormányzat
sok
62 822
58 183
15 682
26,95
8,23
képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Diósjenő község
Általános rendelkezések
Összes költségvetési működési
közigazgatási területén belül az önkormányzat
kiadás
151 038
268 063
190 557 71,09
100 %
tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan1. §

6. oldal
nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda,
tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre,
továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt:
közterület).
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy
ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.
3. §
A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit
és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően –
állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási
szabályok betartásával – mindenki ingyenesen
használhatja.
Közterület-használat engedélyezése,
a közterület igénybevétele
4. §
(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
b) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes
elhelyezésére,
c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
d) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztetőés tájékoztató táblák elhelyezésére,
e) építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag és törmelék elhelyezésére,
f) alkalmi és mozgóárusításra,
g) kiállítás, alkalmi vásár céljára,
h) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára,
üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
j) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű,
mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi
tárolására vonatkozóan
k) téli tüzelő 14 napot meghaladó tárolására.
5. §
Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút (járda) építésével, javításával,
fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda)
területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés
irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett
elhelyezett postai távközlési kábelek, további
közművek hibaelhárítása érdekében végzett
munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy
az a közlekedést nem akadályozza.
6. §
(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet
az 2. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a jegyző hatáskörébe tartozik.
(2)Az engedély
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő
elteltéig,
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
illetőleg
- a visszavonásig adható meg.
(3) Élelmiszer utcai árusítására közterülethasználati engedélyt csak idény jelleggel,
meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.
(4) A határozott időre szóló közterület-használat
legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.
(5) Határozott időre szóló engedély érvénye, az
engedélyesnek az engedélyezett időtartam
lejárta előtt, legalább 15 nappal benyújtott
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kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.
(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes
saját költségén köteles az eredeti állapotot –
minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
7. §
(1) Vasárnap közterületen árusítás nem engedélyezhető.
(2) Nem adható közterület-használati engedély:
a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység
gyakorlására
b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital
árusítására, szexuális áruk forgalmazására,
cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,
c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű,
mezőgazdasági vontató, vontató munkagép,
pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való
tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket,
d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a
közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

kérelemre – részben vagy egészben felmentést
adhat:
a) jótékony és közcélú rendezvény esetében,
b) választásokkal kapcsolatos hirdetések
engedélyezésére történő igénybevétel esetén,
c) Diósjenői székhellyel működő mozgóbolti
árusítást végző vállalkozás részére, ha annak
vezetője Diósjenőn állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezik.
A közterület-használati engedély visszavonása
11. §
(1)Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a
közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy
módon használja, vagy a közterület-használati
díjat a megadott határidőre nem fizette be.
(2)Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.
(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg
kívánja szűntetni, kőteles ezt a szándékát az
engedély egyidejű visszaadása mellett, az
engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a
saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártérítési igény nélkül - helyreállítani.
(5) Közérdekből a Jegyző 30 napos felmondási
idővel bármikor megszüntetheti. Ilyen esetben
az engedélyes részére - kérelmére - másutt kell a
közterület-használati lehetőséget biztosítani.
(6) Ha a közterület használat a (1) bekezdésben
említett módon szűnik meg, a már esedékessé
vált és befizetett közterület használati díjat
visszakövetelni nem lehet.
Az üzemképtelen járművek közterületen
történő tárolása
12. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem
rendelkező az a jármű, amely egyébként
közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és
jelzéssel vehet részt,
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.
(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-
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használati engedély nélkül nem tárolható, az
üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban:
üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet
saját költségén köteles a közterületről 30 napon
belül eltávolítani.
13. §
(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati
engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.
(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő
tárolására közterület-használati engedély a
KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb
30 napra adható.
Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli
használat következményei
14. §
(1) A közterület-használat szabályszerűségének
ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
(2)A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő
használata esetén a használót határidő tűzésével
felhívja a használat megszüntetésére, és a
közterület – saját költségén, kártalanítási igény
nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.
15. §
(1) Szabálysértést követ el, és – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – 30 000 forintig terjedő
bírsággal sújtható az, aki a közterületet engedély
nélkül igénybe veszi, az engedélytől eltérő
módon használja, és e tevékenységével a rendelet 16.§‑ában meghatározott figyelmeztetés
ellenére sem hagy fel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetése esetén a jegyző (közterületfelügyelő) helyszíni bírságot szabhat ki.
Záró rendelkezés
16. §
(1) Ez az önkormányzati rendelet 2016. év június
hó 01. napján lép hatályba, hatályba lépésével
egyidejűleg a közterületek használatáról szóló
6/2010.(V.28.) rendelet érvényét veszti.
(2)A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti,
helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tóth János
Repiczki Zsuzsanna
polgármester
jegyző

(3) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:
a) közlekedési területre,
b) műemléki vagy egyéb szempontból védett
területre.
8. §
(1)Amennyiben a közterületen folytatni kívánt
tevékenységet (ide értve az önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató
táblák elhelyezését is) jogszabály valamely
hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély
csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén
adható ki.
(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet
és környezetét tisztán tartani, gondozni.
(3)Ha a közterület ideiglenes jellegű használata,
építési munka végzésével kapcsolatos állvány,
építőanyag, törmelék stb., elhelyezése céljából
szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy a
kivitelezőnek kell kérnie.
A közterület-használati díj mértéke,
fizetésének módja
1. számú melléklet Önkormányzati A közterületek használatáról szóló rendelethez
9. §
a) Ideiglenes jellegű használat
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat
Közterület-használat díja
köteles fizetni. A díj mértékét az 1 . melléklet sz
Közterület-használat célja
I.
övezet
II. övezet
tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés
határidejét és módját a határozatban kell megha- 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
tározni. A közterület használati díjat az
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
1mellékletben meghatározott díjtételek alapján
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti
az engedélyező állapítja meg.
díj tényleges felületre vonatkozik)
350 Ft/m2/hó 300 Ft/m2/hó
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a 2. – Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek vontatmáközterület tényleges használatára, illetőleg a
nyainak elhelyezésére
50 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemel- Üzemképtelen járművek tárolása maximum 5 munkanap
50Ft/m2/nap 50Ft/m2/nap
tetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
250 Ft/m2/hó 250 Ft/m2/hó
(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek 3. – Önálló hirdető-berendezések, táblák
2
nagyságának meghatározásánál a létesítmény
– Transzparensek (felülete m -ben)
20 Ft/m2/nap 20 Ft/m2/nap
alapterületét és a használathoz szükséges csatla- 4. – Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárokozó terület mértékét az OTÉK szerint kell
lás, állványelhelyezés:
10 Ft/m2/hó 10 Ft/m2/hó
figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla,
– Önerős magánlakás-építésnél: (sávonkénti időszakosan
hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése
emelkedő mértékű)
esetén annak felületét kell alapul venni. A díj
– 60 napon belül
0 Ft/m2/hó
0 Ft/m2/hó
szempontjából minden megkezdett hónap, nap,
2
– 60 napon túl
50 Ft/m /hét 50 Ft/m2/hét
m2 egésznek számít.
350 Ft/m2/nap 300 Ft/m2/nap
(4) Közterület-használati díj mértékét a Diósjenő 5. Alkalmi és mozgóárusítás
községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6. Mozgóbolti árusítás
500 Ft/m2/nap 450 Ft/m2/nap
állapítja meg, az engedélyek kiadására a jegyzőt
de min:
de min:
felhatalmazza.
1000 Ft/nap 1000 Ft/nap
Mentesség a közterület-használati díj
7. – Vendéglátó-ipari előkert:
350 Ft/m2/nap 300 Ft/m2/nap
fizetése alól
– Kiállítás
150 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap
8.
10. §
– Alkalmi vásár, búcsú
350 Ft/m2/nap 300 Ft/m2/nap
A jegyző a következő esetekben a közterület- 9. Vidámparki eszközök elhelyezése alkalomhoz
(1 alkalom: rendezvény + előtte 2 nap, utána 1 nap)
100 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap
használati díj fizetésének kötelezettsége alól –
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7. oldal
I. övezetbe tartozó utcák:
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Településközponti belterület forgalombiztonsági és gyalogosvédelmi szempontok alapján fokozottan védett terület. Ebbe a körzetbe tartoznak a II. övezetnél felsorolásra nem került utcák.
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére
II. övezetbe tartozó utcák:
Az enyhébb tavaszi időjárás bekö- badban meggyújtott tüzet soha ne
Nádas utca
Ifjúság út
Vörösmarty utca
szöntével egyre többen választanak hagyjuk felügyelet nélkül és minDió utca
Vasút utca
Óhegy utca
szabadtéri programot és tevékeny- den esetben gondoskodjunk megHorgász utca
Föld út
Üdülősor út
séget, ennek során fokozottabb felelő mennyiségű oltóanyagról.
Fűzfa utca
Ady E. út Szentgyörgyi út
Börzsönyi út Szentgyörgyi út
figyelmet kell fordítani a szabad- Mindig legyen nálunk a tűz oltásáfeletti területe
feletti területe
ban keletkező tüzek megelőzésére. ra alkalmas kézi szerszám, és csak
A veszélyt a száraz aljnövényzet és akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
Tópart út
Haladás utca
Jókai utca
avar jelenti, amelyben könnyen és folyamatosan felügyeletünk alatt
Kámor utca
Csokonai utca
Hegyalja utca
gyorsan terjed a tűz, különösen tudunk tartani. Tájékozódjunk a
Polgármesteri Hivatal nagyterme erős szél esetén. A szabadtéri tűz- várható időjárásról, mert a szél
4./ Közmeghallgatás előkészíhelyszínen határozza meg.
tése
esetek keletkezésének fő oka az kedvez a tűz gyors továbbterjedéDiósjenő Község Önkormányzat
5./ Turisztikai kiállítás, Össze- emberi gondatlanság. A károk sének. A felügyelet nélkül hagyott
képviselő-testülete a 2016. évi tartozás napja előkészítése, júni- akkor előzhetőek meg a legköny- tűz könnyen továbbterjedhet és
közmeghallgatás időpontját 2016. usi rendezvények áttekintése
nyebben, ha tisztában vagyunk a életveszélyt jelentő, vagy súlyos
május hónap 26 nap 18-20 óráig
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jeés a tűzmegelőzés alapvető szabáÖnkormányzat, Általános
lentősen függ az időjárási viszolyaival.
4.
Összetartozás napja
Szent István park
Iskola
A levegő védelméről szóló nyoktól, a száraz és szeles időjárás
306/2010. (XII. 23.) Korm. rende- elősegíti a tűz kialakulását, tovább22.
Nyári napforduló ünneplése Boróka ház
Boróka Egyesület
let értelmében tilos a növényzet, terjedését. Erdőtűz-veszélyes időjúnius
Református gyermektábor +
illetve a növénytermesztéssel ösz- szakban országos szinten a vidék27.
Református parókia Református Egyház
családi nap
szefüggésben keletkezett, vagy fejlesztési miniszter, területi szinRómai Katolikus
Római Katolikus Egyház, kerti hulladék szabadtéri égetése, ten az erdészeti hatóság tűzgyújtási
2016. nyár Katolikus gyermektábor
kivéve, ha azt külön jogszabály – tilalmat rendelhet el, mely esetén
Plébánia
Karitász
pl. növény egészségügyi okból az érintett területen akkor is tilos a
6./ Egyebek
szánt belterületi ingatlanok árát hatósági engedély beszerzése mel- tűzgyújtás – beleértve a kijelölt
- Közterület elnevezése
2.500 Ft/m2 árban határozza el.
lett – megengedi. Avar és kerti tűzrakó helyeket is –, ha azt egyébDiósjenő Község Önkormányzat - Blaskóné Csontos Mária tájé- hulladék égetését csak az adott ként más jogszabály megengedi.
képviselő-testülete a Vasút útról
koztatja a testület tagjait, hogy település önkormányzata engedéA jogszabályi tilalom ellenére,
nyíló kis utcát Vasút sor közterület
az Állatvédő Egyesület kirándu- lyezheti rendeletében, de égetni illetve jogszabálytól eltérő vagy
névvel látta el.
lást szervez 2016. május 21. ebben az esetben is csak a rende- hatósági engedély hiányában vég- Telekárak meghatározása
napjára a Závoz nyeregre.
letben meghatározott helyen, napo- zett tűzgyújtási tevékenység miatt
Diósjenő Község Önkormányzat - Diós települések találkozója, kon és módon szabad. Külterületi az önkormányzat, a környezetvéJenő-nap 2016. május 15-16.
képviselő-testülete az Önkormányingatlanok esetében, amennyiben delmi hatóság és a tűzvédelmi
zat tulajdonában lévő beépítésre
Repiczki Zsuzsanna jegyző az égetést jogszabály megengedi, hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőelőzetesen engedélyeztetni kell a
tűzvédelmi hatósággal (irányított tüzekkel kapcsolatos további inforégetés). Továbbra is megengedett a mációkért keresse fel a katasztrófakerti grillezés és a tűzön történő védelem oldalait, vagy a NÉBIH
sütés-főzés a tűz állandó felügyele- Erdészeti Igazgatóság honlapját.
Az Országos Tűzmegelőzési Bite mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltétele- zottság tájékoztató kisfilmjei is
it az Országos Tűzvédelmi Sza- elérhetők az interneten (a linkek
bályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) honlapunkról is elérhetők - a
BM rendelet tartalmazza. A sza- szerk.)

Közgyűlést tartott a Diósjenői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
2016. április 22-én a szokásos éves
közgyűlését tartotta meg a
DIÓSÖTE. A közgyűlés 17 órakor
kezdődött, melyen a tagságon kívül
részt vett Berecz György ezredes a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelm i Ig a z g a t ó s á g v e z e t ő j e ,
Okulenszki Gábor alezredes a
NMKI Balassagyarmati Kirendeltség vezetője, Tóth Gábor Balassa-

gyarmati Tűzoltóság parancsnoka,
Vincze Sándor alezredes Polgárvédelmi Kirendeltségről, Lestyán
József Nógrád ÖTE részéről,
Kiszelák Ferenc Vác Önkormányzati Tűzoltóságtól.
A közgyűlés a napirendek ismertetésével, majd a szokásos beszámolóval kezd ődött, melyet
Repiczki Zsuzsanna az egyesület
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titkára vezetett fel. Ezt követően
Kabai Lajos, az egyesület parancsnoka számolt be az egyesület múlt
évi tevékenységéről, a pályázatokon elért eredményekről, az egyesület működésével kapcsolatos
nehézségekről. A beszámoló után
Kabai Lajos az ÖTE parancsnoka

bejelentette, amit már korábban is
említett, hogy lemond parancsnoki
tisztségéről. Ezt a tisztséget 15
éven keresztül látta el folyamatosan. Ez idő alatt rengeteget fejlődött az egyesület. Számtalan pályázaton indult és nyert, és ezzel fejlesztette folyamatosan a felszerelé-

sét. A tűzoltó versenyeken folyamatosan szép eredményeket értek
el, melyet megyei szinten is elismertek. Mára a tűzoltó szertár is
elfogadható állapotba került. Kabai
Lajos parancsnok kétkezi munkájának köszönhető nagyon sok minden, ami található a szertárban. A
gépjárművek felszerelése, karbantartása, eszközök állagmegóvása,
valamint az 1800-as évek végén
gyártott tűzoltó fecskendő felújítása is. Ezért az Önkormányzat nevében megköszöntem azt az áldozatos munkát, melyet folyamatosan
végzett az egyesület érdekében.
Köszönet jár feleségének és gyermekeinek is, hiszen sokszor tűrték
el a távollétét, mert azt az időt,
melyet velük tölthetett volna, a köz
szolgálatára fordította. Kabai Lajos
parancsnoki tevékenységét elismerte és méltatta majd megköszönte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Igazgatója Berecz György úr is. Kiemelte

2016. március-április hó
azt a példamutató kitartást és elhivatottságot, melyet Lajos tanúsított. Természetesen Kabai Lajos az
egyesületi tagságról nem mondott
le, továbbra is segíteni kívánja a
DIÓSÖTÉT.
A közgyűlés a felügyelő bizottság beszámolójával folytatódott,
mely megállapította az egyesület jó
gazdálkodását. Ezt követte az újonnan az egyesületbe jelentkezők
felvétele. Tagfelvételét kérte
Zsírosné Klinger Krisztina és
Klucsik Nikolett. A tagság elfogadta a kérelmeket, így már női csapatot is ki tud állítani egyesületünk.
A közgyűlés utolsó napirendjében egy jó vacsora mellett hasznos
beszélgetésekre került sor. Köszönjük vendégeinknek, és a tagságnak, hogy megtisztelték közgyűlésünket. Várjuk minden érdeklődő fiatal jelentkezését sorainkba.
Tóth János
polgármester

Húsvétra készültünk
A Tájházban ünnepeinkhez kapcsolódóan előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal szeretnénk
kedveskedni önöknek, hiszen ez az
épület mindannyiunké, és az Önkormányzat számára fontos, hogy
gyökereink ismerete, hagyományaink ápolása minden itt élő ember
számára megtartó erőt és az otthon
biztonságát nyújtsa. Ezért keressük
múltunk emlékeit embertársaink
történeteiben, szokásaink felelevenítésében.
A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus keresztáldozatával megváltotta a világot. A
Húsvét azonban nem csak a Nagycsütörtöktől Húsvét hétfőig terjedő
5 nap, hanem a Hamvazószerdától
Nagyszombatig terjedő 40 napos
böjt (Nagyböjt) a készület idejét,
és a Húsvét vasárnaptól Pünkösd
hétfőig tartó húsvéti idő 50 napját
is jelenti. Mindkét időszak az ember életét meghatározó időszak, a
böjt a megtisztulás, az Istennel és
embertársainkkal való kibékülés,
az Isteni kegyelemre való testilelki felkészülés időszaka, a húsvéti idő pedig a kegyelem időszaka,
annak az ünneplése, hogy Krisztus
az Isten Fia, meghalt, és feltámadott, és még köztünk jár. A Húsvét
azonban a keresztény ünnepkörön
kívül is a tavasz ünnepe, a megúju-

lás ünneplése.
Ez az ünnepi időszak sok népszokás kialakulását hozta, hiszen
az emberek igyekeztek tudatosítani
önmagukban azt az örömöt, amit a
Húsvét jelent, és igyekeztek hálát
adni az Istennek, végtelen kegyelméért, és az új gazdasági időszakra
biztosítani az alkalmas időjárást, a
bő termést, a gyarapodást.
Ezeket a hagyományokat is
igyekszünk élővé tenni a Tájházban szervezett programokkal.
A Nagyhetet megelőző vasárnap
délutánján is ezért gyűltünk össze,
és hallgattuk meg Végh József

előadását a sok évszázados Húsvéti
hagyományról, ami egymásba
fonódó, egymásra épülő, együtt az
ünnepet alkotó népszokásokkal
ismertette meg az érdeklődőket.
Hallhattunk a kiszehajtásról,
villőzésről, a határkerülésről, és
ezek egész évre kiható erejéről.
Kiderült még az is, hogy Kámor
kincséhez is csak a virágvasárnapi
mise alatt lehet hozzáférni, és ak-

kor sem lehet telhetetlenkedni,
mert aki sokáig válogat, arra bizony rácsukódik az ajtó, aztán csak
1 év múlva nyílik ki újra. Az előadáson elhangzó hagyományt gyermekeink igyekeztek azonnal a
gyakorlatba is átültetni, és húsvéti
dekorációk készítésével, tojásfestéssel munkálkodtak a közelgő
ünnep fényének emelésén. Ebben
lelkes szülők, és néhány felnőtt
segítette őket. Fontunk kosarat
papírvesszőből, festettünk tojást,
készítettünk a hímes tojásnak tyúkanyó-tojástartót és tavasztündért
papírszalagból. Valamint az iskolásoknak és óvodásoknak meghirdetett rajzverseny résztvevőit is ekkor
díjaztuk. Következő ünnepünkre is
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
(SZI)
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Föld napi gondolatok az iskolában

Az idei föld napi közös óránk alkalmával arra kerestünk választ,
hogy mit jelent a mi gyerekeink
számára, és mit jelent más kontinensen élő gyermek számára a
Föld. Egy gyermek számára anynyit jelent a Föld, amennyit megtapasztal belőle. Első sorban a szűk
környezetet, otthont, családot, az
iskolát, a települést, ahol a mindennapjait éli. A biztonságot, kiszámíthatóságot, gondtalanságot. A
jólét természetességét.
De vajon megadatik-e a világon
minden gyermeknek az, hogy boldog gyermekkora lehessen?
A mai nap Afrikába látogattunk,
a Száhel-övezetbe. Megnéztük, ott
hogyan élnek a gyerekek? A szervezetük, szívük, lelkük ugyan úgy
épül fel, mint a mi gyerekeinké,
mégis, a lehetőségeik, körülményeik más embergyerekké formálják
őket.
Tematikus térképeken láttuk,
hogy Afrikában alacsony a születéskor várható életkor, nagy a csecsemőhalandóság, kevés táplálék
jut egy főre, nagy az éhínség.

A gyerekek a földeken dolgoznak.
A vízhez nehezen jutnak hozzá,
messziről kell szállítani.
Az otthonaikat egyszerű kis
kunyhó jelenti, ami a napsugaraktól, állatoktól nyújt védelmet.
Iskolába inkább a fiúk járnak.
Az iskola épülete, felszereltsége
kezdetleges.
A játékaik egyszerűek, focizni
viszont ők is nagyon szeretnek.
A bemutatott képsorok nem csak
a mi tanulóink lelkét érintették
meg. Nem csak bennük merült fel
a kérdés: Hogyan segíthetek? A
világon sokan látják, tudják az
afrikai gyermekek nehéz sorsát, és
próbálnak változásokat elérni.
Legjelentősebb ilyen szervezet az
ENSZ gyermekvédelmi alapja az
UNICEF, hazánkban pedig az
Afrikáért Alapítvány.
Iskolánk tanulói az előadás során beleélhették magukat más,
hasonló korú, de más sorsú gyermekek életébe. A Föld napján
azokra az emberekre gondoltunk,
akiknek a földjük nem ad lehetőséget az egészséges, boldog élet
eléréséhez. Reméljük, ennek ismeretében még jobban megbecsüljük
a Földnek számunkra kijelölt helyét!
Jónás Marietta
tanár

A Föld napját ünnepeltük

Ebben az évben a Föld napjára
nemcsak a szokott módon készültünk, hanem kétkezi munkával
próbáltuk tanulóinkkal megtapasztaltatni, hogy az emlékezésnek
sokféle formája lehet. A felkérés,
ill. az ötlet az Önkormányzattól
érkezett, miszerint a település közterein, parkjaiban ültessünk virágot.
Nagyon örültünk a feladatnak,
mivel a 4.a és 4.b osztályok már
iskolánk virágosítási programjában
is boldogan vettek részt, ügyesen
ültettek, locsoltak.
A falu központjában a közfoglalkoztatottak vezetője várt bennünket, elmondta, mi lesz a feladatunk.
Kaptunk eszközöket, virágokat,

csoportokat alakítottunk és indulhatott a munka. Nagy örömmel
töltött el bennünket, ahogyan tevékenykedtek a gyerekek. A szorgos
kis kezek pillanatok alatt elültették
a virágpalántákat. Egyetértésben
dolgoztak, gyorsan röpült az idő,
észre sem vettük, hogy eltelt két
óra. A munka befejezésekor még
szívesen maradtunk volna.
Köszönjük az Önkormányzatnak
a felkérést, legközelebb is szívesen
vállalunk hasonló feladatot.
Örömmel gyönyörködünk nyáron, az általunk ültetett virágokban.
Dombai Szilvia
és Boros Szilárdné
tanítók
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A Föld napja az óvodában

A Föld napját köszöntöttük diósjenői
„Zöld-óvodánkban”. Szándékunk az
volt, hogy környezetünkért ténylegesen tenni tudó gyermekeket neveljünk. Ok-okozati összefüggésekre
hívtuk fel figyelmüket anélkül, hogy
túl nagy súlyt tettünk volna a vállukra, tehát mindent játékosan... Óvodakertünkben két gyümölcsfa elültetésével keltettük fel a gyerekek érdeklődését.
Mivel Diósjenő a Börzsöny lábánál terül el és kiváló adottságokkal
bír, aznap birtokba vettük a falut.
Négy helyszínen tették próbára magukat a gyerekek, az eligazodásban
maguk készítette térkép segítette
őket. A jó válaszokért mosolygómatricákat kaptak: gyűjtötték, kié lesz a
több?
Az első helyszín a Református
templom melletti patakpart volt. Itt
feladatlap várta őket. El kellett dönteni mi tartozik ehhez a vizes élőhelyhez és mi nem. Továbbindulás
előtt „kavics memorival” játszottak.
Azóta ez a Katica csoport egyik
kedvence.
Következett a piactér, ahol vásárlós játékra volt lehetőség. Ki tud
több zöldséget felismerni és megnevezni? A kétkezi munka hasznos
dolog, hiszen látták mennyi finomság az eredménye.
Az állatok és élőhelyeik védelmére neveltük gyermekeinket a 3. állomáson. Ismét válogattak: vízkörül,
mezőn, erdőben és ház körül élő
állatok képeit és élőhelyeiket keresték meg és párosították össze. Arról
is szót ejtettünk, hogy miként védhetjük meg ezeket. Élmény volt
hallgatni ügyes ötleteiket, vagy el-

gondolkodni a ránk váró nevelés
fontosságáról.
Az utolsó előtti próbatétel virágültetés volt. A faluszínpad díszítésére
alkalmas ládába helyezték el a gyermekek a szép színpompás növényeket. Azóta is a Szent István parkot
ékesítik.
Kellemesen elfáradva és élményekkel telve érkeztek vissza az
óvodába. Rövid beszámolót hallgattak a szelektív hulladékgyűjtésről. A
hangsúly a szemét és az újrahasznosítható hulladék felismerésén és
szétválogatásán volt.
Másnapra kiállítást is szerveztünk,
hogy a közben felmerült kérdésekre
válaszoljunk, valamint láthatóvá
váljék a szülők számára a nevelő
szándékunk. Fontosnak tartottuk,
hogy ők is elbeszélgessenek gyermekeikkel.
Mini vulkánkitöréssel illusztráltuk: a Föld most is változik. Izgalom
ült ki a kicsik és nagyok arcára,
örültek a kísérletnek. Három üvegbe
különböző típusú földet raktunk.
Megfigyeltük miben térnek el egymástól. Egy üvegben rétegeztük is
ezeket, és gilisztákat tettünk a földbe. Nagy szurkolással indítottuk őket
útnak, de nem mindegyik váltotta be
„reményeinket”, és nem érte el célját. A kiállításon ott díszelgett fűtőnk
munkája: a falu hegye, amit méretarányosan homokból készített el. Mi
magunkat is beleképzelhettük milyen
kicsik is vagyunk egy ilyen nagy
hegyhez képest, és mégis milyen
„nagyot” tehetünk a hegyért, a falunkért, a tágabb környezetünkért.
Viszkeletiné Gyömbér Márta
óvodapedagógus

Víz világnapja az óvodában
Az Aranydió egységes óvoda és
Bölcsőde a 2015. évben megkapta a
„ZÖLD ÓVODA” címet Ennek
keretén belül különös figyelmet
fordítunk az óvoda életében, hogy a
jeles napokat , a természet ünnepeit
egész évben megünnepeljük és felhívjuk gyermekeink figyelmét környezetünk tisztántartására, megóvására.
Március 22-én így került sor az
első közös óvodai rendezvényünkre,
a VÍZ VILÁGNAPJÁRA.
Óvodánk pedagógusai lelkesen
készültek mindegyik csoportban,
olyan játékos programokkal, elgondolkodtató feladatokkal, melyeknek
célja a vízzel való megfelelő takaré-

koskodásra és a tiszta víz fontosságára hívta fel a figyelmet.
Mire használjuk? A víz, mint
éltető elem, a víz ereje (vízimalom),
és játékos kísérletek. Számos találós
kérdés hangzott el: például a víz
megjelenési formáiról, melyekre a
gyerekek nagy igyekezettel válaszoltak korcsoportjuknak megfelelően.
A nagy sikerre való tekintettel az
összes kísérlet és játéklehetőség a
gyermekek rendelkezésére állt egész
héten. Az aulában szüleikkel együtt
is kipróbálhatták ezeket.
Így lett a víz világnapja közös
ügyünk 2016-ban.
Molnárné German Nikoletta
óvodapedagógus
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Kövér László házelnök vendégei voltunk

A Mákvirág Nyugdíjas Klub igazán színes programmal várja hétről
hétre tagjait, és nem csak szokásos
itthoni összejövetelekre, hiszen
minden hónapra jut egy faluhatáron kívüli esemény is, mint például
színházlátogatás, fürdőzés stb. A
tagok régi vágya volt, hogy egyszer az ország házába is eljussanak. Ez az álom válhatott valóra
2016. április 8-án, és nem is akármilyen módon. Már az is nagy
élmény lett volna, ha csak egyszerű látogatóként nézhetjük meg a
Parlamentet, de nekünk az a megtiszteltetés jutott, hogy maga Kövér
László házelnök látott vendégül.
A jelentkezők létszáma alapján
32 fős busz telt meg, ami reggel fél
kilenckor indult el velünk Budapestre. Az Országházba 14 órára
szólt a meghívásunk, de ha már
utaztunk, a fővárosból is látni akartunk egy kicsit. A délelőttöt a
Vajdahunyad várában tölthettük el,
ki csak az udvarán, ki a toronytúrával. Itt délután fél egyig kaptunk
kimenőt, majd visszasétáltunk a
Városligetbe, ahol a buszunk parkolt, közben mindenki elfogyaszthatta otthonról hozott kis elemózsiáját, és irány a Kossuth tér. Időben
akartunk érkezni, hiszen ilyen
prominens személlyel való találkozásról nem illik elkésni.
A látogatóközpont recepcióján
megkaptuk a VIP-s jegyeket, és
vártunk a sorunkra, hogy a megadott időben belépjünk. Az indulás
ugyanolyan volt, mint minden más
látogatónak, áthaladás a beléptetőkapun, fémdetektoros ellenőrzéssel
egybekötve. Ezen túljutva már várt
ránk idegenvezetőnk, aki nagyon
jól érthetően osztotta meg a különböző érdekességeket, mutatta be a
látványosságokat. Folyosó, lépcsőház, felsőházi ülésterem, felsőházi
társalgó, míglen eljutottunk a ház
középpontjába, a kupolacsarnokba.
Itt szemügyre vehettünk a magyar
Szent Koronát és a koronázási
jelvényeket, és annak is szemtanúi
lehettünk, hogy a díszőrség, hogyan tiszteleg 15 percenként ezeknek. A kupolacsarnokból a díszlép-

cső és főbejárat szép látványként
tárult elénk. Ez a bejárat csak magas rangú külföldi vendégek fogadása alkalmával, illetve az új országgyűlés megalakulása napján
szokott megnyílni.
Nagyon jókor voltunk ezen a
helyen, mert a csarnok kupolájában
található rózsacsillár minden égője
égett. Túravezetőnk elmondása
szerint ez csak nagyon ritkán fordul elő, leginkább csak olyankor,
ha valami fontos személy látogatja
a Házat.
Itt aztán idegenvezetőnk elköszönt tőlünk, és bevezetést kaptunk
abba a terembe, ahol a kormányülések is szoktak lenni. Itt üdítő,
pogácsa és aprósütemény várt.
Néhány perc türelmet kértek tőlünk, és ez idő alatt kávéval is
megkínáltak bennünket. Kicsit
zavarban is voltunk, és ekkor egyszer csak megjelent vendéglátónk,
Kövér László házelnök úr. Köszöntött bennünket, és beszélt saját
magáról, munkájáról, amiről sokan
nem is gondoltuk volna, hogy enynyire összetett. Aztán lehetőséget
kaptunk arra is, hogy kérdezzünk.
Így alakult ki egy kis beszélgetés.
Az elnök úr majdnem egy teljes
órát szánt ránk, ami nagyon gyorsan el is telt. A nyugdíjas klub
nevében a vezető, Lénárt Jánosné
fejezte ki köszönetét a szíves fogadtatásért, és emlékként egy kis
ajándékcsomagot adott át, amelyet
a klub saját készítésű finomságai-

ból állított össze (lekvár, szörp,
pálinka stb.). Molnár Istvánné
képviselő asszony pedig átadta a
község előzetes meghívását a Jenő
Napi rendezvényre, ahová is, mint
a rendezvény fővédnökét invitálta
meg az elnök urat.
Kövér László még egy kedves
ajándékkal is kedveskedett mindannyiunk részére, egy nagyon igényes, színes kiadványt az Országházról. Még ezt követően sem
hagytuk el az épületet, hiszen a
látogatás további részében Kövér
László munkatársa vezetett tovább.
Először a vadászterembe, ahol még
néhány plusz információt megtudhattunk a magyar törvényhozás
otthonáról, majd kimehettünk a
teremből nyíló erkélyre is, ahol a
Duna és a túlpart lenyűgöző és
nem mindennapi látványában gyönyörködhettünk.
Természetesen
levezetőnek, pontosabban kiveze-

tőnek a Parlament történetét bemutató állandó kiállítást is megtekinthettük.
Élményekben dús három órát
tölthettünk bent országunk házában, amelyért minden résztvevő
szívből mond köszönetet a szervezőknek, köztük is elsőként Lénárt
Jánosnénak, és Bessenyei Ágnes
asszonynak, aki lehető tette számunkra ezt a kivételes és felejthetetlen parlamenti látogatást. Bessenyei Ágnes ˗ a Kanadai Magyar
Kulturális Tanács örökös tiszteletbeli elnöke, magyarországi megbízottja ˗ fél éve él Diósjenőn, kapcsolatain keresztül beszélgetett
velünk Kövér László házelnök és
nyerhettünk betekintést a parlament olyan helyeire is, ahova más
átlagember nem.
Nagyon szépen köszönjük!
M. M.
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Tavaszköszöntő
a Mákvirág Nyugdíjasklubban
Március 16-án tavaszköszöntő
ünnepet tartottunk a Mákvirág
Nyugdíjas Klubban.
Nagy szorgalommal készültünk
erre a napra. Csurja Márti óvó
nénitől szép régi énekeket tanultunk, verseket keresgéltünk és
meghívókat címeztünk.

Szívesen tettünk eleget az önkormányzat kérésének, hogy a
Diós települések találkozójára diós
süteményekből összeállított receptes könyvet szeretnének kiadni az
összes diós település részvételével.
Erre a napra készítettük el a régi
diós süteményeket, és mellékeltük
a recepteket is.
A megbeszélt napon örömmel
láttuk, hogy a meghívott vendégek
közül sokan eljöttek, és megtiszteltek minket jelenlétükkel. A sütemények is szépen sorakoztak az
asztalon, melyeket szorgos kezű
tagjaink szépen elrendezve raktak
tálcára, mivel Hustyava Zoli
egyenként lefényképezte azokat.
A megjelentek köszöntése után
elkezdődött a műsor. Először elénekeltük a megtanult dalokat,
majd pár sor lett felolvasva a húsvéti szokásokról, hagyományokról,

és végül megnéztünk egy régi
filmet a kiszézésről. Kis szünet
után tombolajegyeket lehetett vásárolni, és megkezdődött a sorsolás. Vidám nevetéssel, néha egyegy humoros megjegyzéssel zajlott
le a megnyert ajándékok átvétele.
Ez a jó hangulat megmaradt a
vendéglátásra is, amikor közösen
elfogyasztottuk a sok finom süteményt. Amikor vendégeink elköszöntek, örömmel láttuk, hogy az
összes elfogyott, ami azt bizonyít-

ja, nem dolgozott hiába klubunk
minden tagja.
Ebből erőt merítve, továbbra is
szeretettel segítünk, ahol szükség
van ránk. Legyen az május 1, falunap, vagy más rendezvény.
Aki még nem volt közöttünk, de
szeretne eljönni, tegye bátran,
hiszen a klub ajtaja mindenki előtt
nyitva áll, ahol színes programokkal, jó hangulattal várunk mindenkit.
Bircsákné (Marika)

Erdő Zrt. Diósjenői Erdészetétől
kapott fa került fölállításra májusfaként, díszítését a résztvevők
vállalták magukra. A fa fölállítása
után Végh József a magyar kultúra
lovagja tartott előadást a májusfa
állítás szokásáról. A Borókaházban büfé ugrálóvár, kézműves
foglalkozások, kiállítás, játszóház
várta a gyermekeket. És a kisvonat
is egész nap vitte a családokat.
A következő időszakban szeretném a kitakarított helységeket is az
önkormányzat által
választott
rendeltetésük szerint berendezni,
és átadni az érdeklődőknek. A
Tájház kertjében csordogáló patak
mellett szeretnék kialakítani egy
pihenőhelyet, a felújításra váró
eszközöket átadni felújításra, a
kiskertet szeretném át- vagy újra
rendezni, hogy tavasztól őszig
dísze legyen a falunak. A nyári
táborozási szezonban szívesen

szervezünk az itt táborozó gyermekeknek néprajzi, kézműves foglalkozást, vagy kirándulást a környéken. Az idei Jenő-nap ismét hetedhét határra szóló rendezvény lesz,
mivel a diós települések nemzetközi találkozója is ekkor kerül megrendezésre. Erre az alkalomra különös gonddal készül a Tájház is,
hiszen a rendezvény révén az
egész Kárpát-medencébe eljut a
híre a tevékenységünknek. A piacon örömmel látjuk a helyi őstermelőket, hozzák terményeiket,
adjanak, vegyenek, a saját hasznukra és a vásárlóik megelégedésére.
Remélem, hogy munkámmal ˗
melyről időről-időre beszámolok ˗
az Önök megelégedésére szolgálok, és minden rendezvény, foglalkozás örömöt visz a résztvevők
életébe.
Szabó Ildikó

Hírek Tájházunk tájáról
Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, azokat akik már
meglátogatták a Tájházat és azokat, akik ezután fogják.
Március elején kaptam feladatul,
hogy a Tájházat működtessem.
Örömmel láttam neki ezen feladatnak. Munkáim közé tartozik, hogy az
épületet és a kiskertet rendben tartsam, az épület még használaton
kívüli részeit bemutathatóvá rendezzem, illetve a karbantartási munkákhoz előkészítsem. Ezeken a feladatokon kívül a Tájházhoz kapcsolódó
rendezvények szervezése, a rendezvény feltételeinek biztosítása is a
munkám része. Valamint a Tájházban megvalósítható foglalkozások
kitalálása, a feltételek megteremtése,
megszervezése.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a polgármester úrnak, hogy 1
hónapra olyan segítséget kaptam,
akivel a legszükségesebb munkákat
gyorsan és hatékonyan tudtam elvégezni. Továbbá István László alpolgármesternek,
és
Molnár
Istvánnénak, hogy a felmerülő, az én
hatáskörömön túlmutató problémák
megoldásában
nélkülözhetetlen
segítséget kaptam tőlük. Valamint a
jegyzőasszonynak, hogy a kézműves

foglalkozásokhoz az alapanyagok
beszerzésében segítségemre volt, és
a foglalkozások lehetőségét közvetítette az intézmények felé.
Az elmúlt 2 hónapban az alábbiakat végeztem el a mindennapi
teendőkön túl: kitakarítottuk a
közösségi helységet, az istállót, a
műhelyt, és az udvar sarkában
fölhalmozódott gazt és szemetet.
Rendeztünk egy húsvéti készülődést, vendégeink voltak az ÖNO,
az általános iskola 1-4 osztálya,
akikkel rendhagyó technika- és
rajzórát tartottunk, megnézvén a
Tájházat, és Anyák napjára apró
kézműves ajándékot készítettünk.
Sajnos a Szent György napi vásárt
elfújta a szél, vigasztalódni a Boróka-házzal szervezett majálison
lehetett, ahol a helyi ÖTE, a Mákvirág Nyugdíjasklub, CNÖ, a Boróka Gyermekjóléti Egyesület, és
az Általános Iskola pedagógusai
főzték a finomabbnál finomabb
ételeket, melyhez az önkormányzat
biztosította a technikai hátteret. Itt
szeretném megköszönni a közmunkások közül kikerült segítőknek
nélkülözhetetlen munkájukat. Helyi zenészek szórakoztatták a résztvevőket. A Tájháznál az Ipoly

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Járóbeteg Ell. Közp. Rétság
Háziorvosi rendelő
Fogorvosi rendelő

06 35 550-570 Gyermekorvosi rendelő 06 35 364-004
06 35 525-007 Védőnői szolgálat
06 35 364-448
06 35 364-001 Állatorvosi rendelő
06 20 4480116

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

Óvoda (Aranydió)
Idősek Klubja vezetője
Iskola (Szentgyörgyi I.)
Polgárőr Egyesület

06 35 364-023
06 30 8719256
06 35 364-228
06 70 3375477
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Ne halat adj az éhezőnek, tanítsd meg halat fogni!
A segélyezés ma már egyre inkább
elfogadott formája, amikor számítanak a kedvezményezettek aktív
közreműködésére. A sült galamb
várása helyett tenniük kell a rászorulóknak is. Az így kapott segély
azon túl, hogy enyhít a gondokon,
munkára, felelősségre is nevel. Az
egyik legismertebb hazai segélyszervezet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Élelmiszerlavina
projektjüket 2008 óta szervezik. A
program lényege, hogy több szervezet egymással összefogva, egymás
utáni láncolatban állít elő élelmiszereket rászorulók javára.
Örömünkre szolgál, hogy az
idei Élelmiszerlavina pályázat
nyertesei közé Diósjenő Község
Önkormányzata is bekerült.
A Magyar Élelmiszerbank
Egyesület a Syngenta Kft. támogatásával „Élelmiszerlavina” címmel hirdetett pályázatot azzal a
céllal, hogy helyi összefogással a
rászorulók élelmiszertámogatáshoz
juthassanak. A projektben résztvevők, a kiírók által nyújtott kezdeti
támogatás segítségével, helyi összefogással élelmiszereket (zöldséget)
termelnek, a megtermelt élelmiszereket a környéken élő rászorulókhoz juttatják el ingyenes adomány
formájában.
A pályázaton részt vehet minden
Magyarországon bejegyezett jogi
személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, oktatási intézmény és települési önkormányzat.
A pályázók a megvalósításhoz
partnerként egyéb szervezeteket is
(pl. vállalato(ka)t, helyi egyházi
szervezeteket ) bevonhatnak.
Diósjenőn a községi önkormányzaton kívül a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és a TalálkaPont
IKSZT vesz részt a programban.
A tényleges termelő munkát az
RNÖ koordinálja, a pályázati
dokumentációt, kapcsolattartást
az IKSZT végzi. A segélyben
részesülők kiválasztását a községi
és kisebbségi önkormányzatok
közösen határozzák majd meg.
A pályázaton kiválasztott szervezetek zöldségvetőmagokból álló
támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott vetőmagok
segítségével élelmiszerek előállítása, és a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása. Mi
500 kg vetőburgonyát, és kisebb
mennyiségben fehér paprika, karós
paradicsom, vöröskáposzta, kelkáposzta, fejes káposzta, zöldborsó és
csemegekukorica vetőmagot kaptunk.
A program megvalósításához a
pályázónak (és partnereinek) kell
biztosítania az alábbiakat:
· a termeléshez szükséges

(megművelésre alkalmas, öntözhető és nem belvíznek kitett)
földterületet. A földterületet (0,7
ha – öntözhető, ősszel felszántott ) Vasas János egyéni gazdálkodó szívességi földhasználatként
biztosította a programban résztvevők számára.
· a termeléshez szükséges eszközöket és emberi és egyéb erőforrásokat (pl. öntözés). A RNÖ
tagjai sorából kiválasztott 10-15
fő fogja a munka dandárját elvégezni, saját és a szervezetük által
biztosított eszközök segítségével.
· a program szakmai felügyeletét
ellátó, felsőfokú agrár- vagy
kertészeti végzettséggel rendelkező szakembert. A program
szakmai felügyelője Hegedűs
Józsefné kertészeti szakmérnök
lesz. A közvetlen irányításban
számíthatunk Hegedűs József
segítségére is, aki egyben a képviselő-testület felügyeleti tevékenységét is ellátja.
· a megtermelt élelmiszerek szétosztását a rászorulók között a
községi és kisebbségi önkormányzat közösen határozza meg. Elképzelésünk szerint kb. 50 család
részesülhet a megtermelt javakból.
A tevékenységet, mint minden
pályázat esetében, dokumentálni
kell (fényképek, sajtómegjelenés,
kapcsolattartás stb.), ezt a munkát a
TalálkaPont IKSZT koordinálja a
Syngenta Kft. PR ügynöksége, a
KRQ Kommunikációs Kft. szakmai felügyelete mellett. A program
járulékos haszna, hogy közben egy
rövid kertészeti képzésben is részesülnek a munkában résztvevők,
ennek is az IKSZT ad otthont. A
projektet egy közös főzéssel fogjuk
zárni, erre meg kell hívni az Élelmiszerbank képviselőjét. Ekkor kerül
majd sor a megtermelt javak szétosztására. A szedési sérült, érettségi
foka miatt tartós tárolásra alkalmatlan termékekből fogunk főzni.
A földterület közvetlenül a Feketepatak mellett terül el. Amikor a
pályázathoz szükséges fényképeket
készítettük el, elborzadva láttuk,
hogy a patak meder tele van szeméttel, egyébként is rendezetlen,
elvadult kinézetű. A pályázatban
vállaltuk, hogy a kertészeti tevékenységgel párhuzamosan, a patakot is megszépítjük.
Az Élelmiszerbank élelmiszermentő akcióját, mely már több megyében sikerrel működik, helyi, esetleg
kistérségi szinten megpróbáljuk
népszerűsíteni. Ennek lényege,
hogy a lejárat közeli szavatosságú,
illetve lejárt, de még fogyasztható
élelmiszerek ne a szemétben kössenek ki. Már vannak olyan kereske-

delmi egységek nálunk is, akik fel
fogják ajánlani az ilyen termékeket
a rászorulóknak. Franciaországban
már két év börtönnel büntethetik
azokat a kereskedőket, vendéglátósokat, akik fogyasztható élelmiszert
szemétre vetnek. A napokban csatlakozott a TESCO kereskedelmi
lánc az Élelmiszerbank élelemmentő akciójához. A Helyi Élelmiszermentő Hálózatok Kiépítése projekthez kapcsolódva az IKSZT fogja
szervezni a tevékenységet.
Kriska György

Ölts viseletet!
Magyar népviselet napja
óvodánkban
„Húzzad édes muzsikásom,
majd én néked meghálálom!”
Április 25-én első ízben csatlakoztunk a magyar népviselet napja
eseményhez.
Ezen a napon fonott hajjal, pörgős szoknyában, kalapban, népviseleti ruhában érkeztek a gyerekek
és az óvónénik is. Szerettük volna,
gyermekeinknek ezen a napon
olyan élményeket biztosítani,
amely által a hagyományok megismerése folytatódhat.

2016. március-április hó

2016. május 26-án 17-18 óráig
a Polgármesteri Hivatal
emeletén, a nagyteremben

egyéni fogadóórát tart
Blaskóné Csontos Mária
képviselőasszony

Közvilágítási hiba bejelentése

A hibabejelentés helyi tarifával hívható
06-40-38-39-40-es kék számon a telefonos
ügyfélszolgálat, a hét minden napján, egész
nap fogadja ahol az alábbi menüpontok
közül választhat:
1. gomb: közvilágítási hiba bejelentése.
TÁJHÁZ nyitvatartási ideje
hétfő

07:00

– 14:00

kedd

07:00

– 14:00

szerda

07:00

– 14:00

csütörtök 07:00

– 14:00

péntek

07:00

– 14:00

szombat

07:00

– 14:00

vasárnap

zárva

Amennyiben a fenti időn kívül
szeretné Tájházunkat
meglátogatni, kérem az alábbi
telefonszámon hívjon!
Szabó Ildikó: +36709428191
Polgármesteri Hivatal:
+3635525012
PIAC nyitvatartási ideje

Nagy-nagy szeretettel hívtuk és
vártuk kedves kolléganőnk Kelemen Renáta és férje Kelemen Balázs néptáncos bemutatóját. Segítségükkel népi játékokat játszottunk
óvodánk aulájában, ahol mind a
kisebbek, mind a nagyobb csoportosok nagyon jól érezték magukat.
Új énekes játékokat tanultunk, de a
már ismert dalokat, játékokat is
felelevenítettünk. Két „vendégünk”
nagy meglepetésünkre még egyéni
táncot is bemutatott, ami mindnyájunknak nagyon tetszett.
Különleges nap volt. Igyekszünk
a jövőben is minél színesebbé tenni
az óvodai mindennapokat.
Papp Kornélia
óvodapedagógus

hétfő

07:00 – 14:00

kedd

07:00 – 14:00

szerda

07:00 – 14:00

csütörtök

07:00 – 14:00

péntek

07:00 – 14:00

szombat

07:00 – 14:00

vasárnap

zárva

Telefonszámok:
Szabó Ildikó: +36709428191
Polgármesteri Hivatal:
+3635525012

KÖZMEGHALLGATÁS

Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete a 2016. évi
közmeghallgatás időpontját
2016. május hónap 26 nap 18-20 óráig
Polgármesteri Hivatal nagyterme
helyszínen határozta meg.
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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