
Szeretettel köszöntöm Diósjenő lakosait
a 2019-es új esztendő alkalmából!
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Kedves Diósjenőiek! Tisztelt
Lakosok! Elmúlt egy esztendő, és
ilyenkor az új év elején, mindig
visszatekintünk egy kicsit az
elmúlt évre, annak történéseire,
eredményeire.  Így tehát tekint-
sünk  mi  is  vissza  a  mögöttünk
hagyott 2018-as esztendőre, mely
igen mozgalmasan indult.

Az év elején ismét jegyző váltás-
ra került sor. Dr. Bagó József jegy-
ző úr, családi okok miatt volt kény-
telen úgy dönteni, hogy egy neki
közelebb eső településen folytatja
jegyzői munkáját. A sors azonban
úgy hozta, hogy mára már Őt ne-
vezték ki megyei főjegyzővé. Gra-
tulálunk neki, sok sikert kívánva
főjegyzői tevékenységéhez, és
egyben megköszönjük a Diósjenőn
töltött jegyzői munkáját.

2018. február 15-étől dr. Őszi
Attila Csaba látja el a jegyzői fel-
adatokat Diósjenőn.  A váltást
követően, az új jegyző azonnal
lázas munkába kezdett a hivatal-
ban. A hivatal alsó szintje felújítás-
ra került. Ki lettek festve az irodák,
a szükséges mértékben parkettá-
zásra is sor került, és megváltoztak
az irodák funkciói is.

Elindítottuk a közbeszerzéseket
pályázataink tekintetében. Mind-
eközben, egy vállalkozást kértünk
fel, hogy végezzék el az irattár
rendszerezését, selejtezéseket, amit
az év végére meg is valósítottak.

Tavaly egész évben vártuk mind-
annyian, hogy a beígért útfelújítási
pályázat munkálatai elindulnak.

Sajnos nem így lett. Az illetékesek-
től sokszor érdeklődtünk, hogy
valami pontos információval szol-
gáljunk a lakosok, Önök számára.
De pontos dátumot Ők sem tudtak
mondani. Mivel ez nem Önkor-
mányzati pályázat, hanem a Kor-
mány döntésének eredménye, így
csak örülni tudunk, ha majd meg-
valósul, de ráhatásunk sajnos nincs.
A Közútkezelő részéről legutóbb
azt nyilatkozták, hogy talán 2019.
évben várható a beruházás. Az erre
a célra elkülönített forrásáról még
nincs pontos információ, annyit
tudni, hogy az utolsó, harmadik
ütemben fog megvalósulni, másik
két településsel együtt.

Az időközben műfüves pályára
beadott pályázatunk nyertes lett,
ennek a közbeszerzése is lefutott, a
kivitelező vállalkozás kiválasztása
után megkezdődött a beruházás
megvalósítása. Ősszel megtörtént a
műszaki átadás, majd december 1-
jén hivatalosan is átadásra került a
falunak a műfüves sportpálya,
amely 32 millió forintból valósult
meg.

Pályázat került beadására játszó-
tér bővítésére 3 millió Ft értékben,
valamint az iskola területén lévő
aszfaltpálya helyére egy un. rekor-
tánpályára is beadtuk a pályázatot,
melynek bekerülési összege 49
millió, és 30% önrészt szükséges
biztosítani, de ez az összeg talán
még csökkenhet.  A rekortánpályá-
ra már biztosan nyertük, a játszótér
bővítésére beadott pályázat tekinte-

tében a hivatalos értesítés még nem
érkezett meg.

Az év utolsó negyedében az
ÉMÁSZ által felajánlott lehetőség-
gel is élt önkormányzatunk, így a
településen 312 db 11 W-os közvi-
lágítási lámpatest lett kicserélve
LED-es világítótestekre, 12 millió
Ft értékben, melyet hosszútávú
szerződés keretében, a keletkező
megtakarításból fizetünk ki.

A TOP-os  vagyis  a  Területi
Operatív Program keretén belül
elnyert pályázatainknál a közbe-
szerzés lebonyolódott. Kiválasztás-
ra kerültek a vállalkozók, a belte-
rületi csapadékvíz elvezető rend-
szer felújítására elnyert pályázat-
nál, az orvosi rendelőnél, valamint
az iskola és az önkormányzat épü-
letének energetikai felújítására
elnyert pályázatnál is. A szerződé-
sek már megkötésére kerültek.
Ezek a beruházások őszig megva-
lósulnak. Így, ha a 2019-és évet
vetítjük előre, akkor sok esemény
várható, hiszen előre láthatólag
rendezvényeink száma növekedni
fog, a futballpálya kerítésére el-
nyert pályázat megvalósítása ha-
marosan kezdődik.

Parkolót fogunk építeni az iskola
előtt, a Börzsönyi úton. Járdákat

fogunk felújítani.
Továbbá indul a Modern Falvak

Program, amely további beruházá-
sok megvalósítását eredményezhe-
ti, és Diósjenő lakosság megtartó
erejét kívánja szolgálni. Erről még
január hónapban dönt a képviselő-
testület.  Mindezek néha talán
nehézséget, vagy kellemetlensége-
ket fognak okozni, amihez előre is
kérem megértésüket, türelmüket!

Bízom abban, hogy a fent emlí-
tett beruházások, Diósjenő minden
lakosának megelégedését fogják
szolgálni!

Kedves Diósjenői Lakosok!
Az önkormányzat nevében kö-

szönetet mondok minden segítő
szándékú civilszervezetnek, vállal-
kozónak, magánszemélynek, akik
segítették bármilyen formában a
polgármesteri hivatal és intézmé-
nyeink munkáját, anyagi vagy
egyéb támogatásaikkal segítették
az Önkormányzatot.

Diósjenő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete nevében
kívánok minden kedves diósjenői
lakosnak jó egészséget, szeretetben
megélt, sikerekben gazdag, nagyon
boldog új évet!

Tóth János
polgármester

DIÓSJENŐ ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN, ISTENTŐL
ÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN DIÓSJENŐI LAKOSNAK
Tóth János  dr. Őszi Attila Csaba
polgármester jegyző

A műfüves pálya átadásával, egy
olyan lehetőséget biztosítunk gyer-
mekeinknek, fiataljainknak és a
falu sportot szerető felnőtt lakosa-
inknak, amely által egy egészséges
életmódot, a sportot szerető közös-
ségek alakulhatnak ki.

A Diósjenői Sportegyesület
vezetőségének, az őket támogató
szülőknek, a sportot szerető és az
egyesületet támogató embereknek
köszönhetően mára egy nagyon
szép, a kor követelményeinek meg-
felelő öltöző, egy élőfüves kispá-
lya, locsoló berendezéssel ellátott,
teljesen felújított nagypálya, és az
Önkormányzat által, pályázaton

elnyert műfüves pálya áll a sportot
szerető helyi lakosok rendelkezésé-
re. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt,
amit szerte a megyében az egyik
legjobb pályaként emlegetnek
manapság. Ezek az emberek na-
gyon sok önkéntes munkát fektet-
tek önzetlenül abba, hogy ezek a
beruházások megvalósuljanak. Az
Önkormányzat pedig igyekezett
lehetőségéhez mérten az anyagia-
kat biztosítani a pályázatokhoz
szükséges önerőhöz és a csapat
működéséhez – minden egyéb se-
gítséget is megadva.

A beruházások sora a műfüves

Műfüves pálya átadása – 2018. december 1.

folytatás az 5. oldalon
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Köszöntöm Diósjenő lakosait, a
tisztelt olvasókat!

2018. február 15-én, amikor
megkezdtem jegyzői munkámat
Diósjenőn, bemutatkozó írásomat
közzé tettem a www.diosjeno.hu
oldalon. Azóta tudomással bírok
arról, hogy ez az oldal – főleg az
idősebb korosztály részéről – nem
elérhető, ezért arra gondoltam,
hogy a Jenői Napló megjelenő
legkorábbi számában bemutatkozó
írásom közzétételre kerül.

Nevem dr.  Őszi  Attila  Csaba,
1966-ban születtem. Tősgyökeres
érsekvadkerti lakos vagyok, itt is
élek családommal. Két gyermekem
van, Bettina (1991) és Ádám
(1993).

Jogász és gépész-üzemmérnöki
végzettséggel rendelkezem. 5 évet
dolgoztam ügyvédi irodában, mely
kiváló alapnak bizonyult ahhoz,
hogy 2013-ban a közszférában
helyezkedjek el.

Megtisztelő feladatnak tartom,
hogy Diósjenő község jegyzője, a
hivatal vezetője lehetek egy olyan
településen, ahol a polgármester és
a jegyző céljai, elvárasai találkoz-
nak.

Első napokban sokan köszöntöt-
tek, de volt olyan is, aki azt mond-
ta, hogy nem tudom mit vállaltam.
Egyszer Assisi Szent Ferenc azt
mondta: Előbb csináld azt, ami
szükséges, utána azt, ami lehetsé-
ges, és máris azt fogod csinálni,
ami lehetetlen.

Amikor elérjük – és itt többes
számot használok, mert én a hiva-
talt csak vezetem, de van a polgár-
mester, aki irányítja és a hivatal
köztisztviselői, akik segítik mun-
kámat – a lehetetlenek látszó fel-
adatokat és azokat is eredménnyel
vesszük, akkor el tudom majd
mondani, hogy igen tudom, hogy

mit vállaltam.
Közel egy év alatt még lehetet-

len feladat nem, de furcsa felada-
tok gördültek elém, amely más
önkormányzatnál nem nagy való-
színűséggel fordulnak elő, de eze-
ket a feladatokat nem a polgármes-
ter vagy a hivatal köztisztviselői
görgették a jegyző elé. Más hon-
nan erednek!

Vannak és lesznek is kritikusa-
im, ezzel semmi gond, hisz a kriti-
ka is lehet építő jellegű, formáló
hatású. Bírálnak olyanok is, akik
egy szót nem váltottak még velem,
de ezzel sincs semmi gond. Amire
oda kell figyelni – és én ezt teszem
–,  hogy  a  bírálat  ne  jusson  célba,
mert az hatalommal ruházza fel a
bírálót. Vallom, hogyha megítél
valaki, aki nem ismer, akkor nem
velem van a baj, hanem azzal, aki
megítélt.

11 hónap elteltével elmondha-
tom, hogy hosszú utat tettünk meg,
nem volt könnyű, de már látszik a
cél. Cél volt egy olyan hivatal
felállítása, mely kivívja a lakosság
elismerését. Jelenleg a hivatalt
olyan köztisztviselők alkotják, akik
elkötelezettek abban, hogy Diósje-
nő lakosságát minél magasabb
színvonalon szolgálják.

Évek óta (2016-tól) Diósjenő
község könyvelését külsős cég
végezte, de 2019. év január hó 1.
napjától a környék azon kevés
hivatalai közé tartozunk, ahol nem
külsős könyvelő könyvel, hanem a
hivatal saját köztisztviselőivel
végzi el ezt a feladatot. Ez is egy
kitűzött cél volt, és sikerült megva-
lósítani.

Jókai Mór mondta, „Csak az
tudja, hogy meddig mentünk, aki
azt látta, hogy honnan indultunk
el.”

Annak a hivatalnak vezetője
vagyok, amelynek elsődleges fel-
adata a polgármester munkáját
segíteni, így nem is lehet más az
elsődleges célom, mint a polgár-
mester eredményes munkájának
segítése.

Még sok változást szeretnék,
vannak olyanok, melyek már meg-
valósultak, és amik a közeljövőben
megvalósulnak.

A változások azért lesznek, hogy
a lehetetlent, mint célt elérjük!

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Jelen lévő képviselők:
Tóth János polgármester, István
László alpolgármester, Alaksa
Mihály, Molnár Istvánné PVESZB
elnöke, Blaskóné Csontos Mária,
Hegedűs József, Halász Csaba

Ülés kezdete: 18 óra 00 perc
A Képviselő-testület nyílt ülésen

7 napirendi pontot tárgyalt és hozta
meg benne döntését az alábbiak
szerint:

2019. első rendes ülés
Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kö-
tött együttműködési megállapodás felülvizs-
gálatára  (2011.  évi  CLXXIX.  törvény  80.  §
(2) bekezdés)

jegyző

Javaslat az Aranydió Óvoda-Bölcsőde nyári
zárva tartásának jóváhagyására (15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés,
1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdés)

polgármester
intézményvezető

Javaslat az óvoda heti és éves nyitvatartási
rendjének elfogadására (A nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bek. b.) pontja, valamint a 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés)

polgármester
intézményvezető

Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadsá-
gának ütemezésére (a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/
C. § (2) bekezdés)

polgármester

Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet
megalkotására –Első olvasat! (2011. évi
CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)

polgármester
jegyző

A polgármester 2017. évi szabadság felhasz-
nálási-ütemezési tervének jóváhagyása. polgármester

A 2019. évi köztisztviselői teljesítménycélok
meghatározása. jegyző

2019. évi rendezvényprogram elfogadása PVESZB
polgármester

Március 15. előkészület polgármester
2/2018. (III.02.) KT rendelet módosítása
(SzMSz)

polgármester
jegyző

2019. évi Közbeszerzési terv elfogadása. polgármester
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2019. második rendes ülés

Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet
megalkotására –Második olvasat! (2011.
évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)

polgármester
jegyző

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018.
évi tevékenységéről. jegyző

Diósjenő Község Önkormányzat 2018. évi
Közbeszerzési tervének elfogadása. polgármester

Beszámoló a Rétsági Rendőrkapitányság
2018. évben végzett szakmai tevékenysé-
géről és Diósjenő Község közbiztonsági
helyzetéről.

polgármester
Rétsági rkp.

Civil szervezetek beszámolója a 2018. évi
támogatás elszámolásáról.

civil szerve-
zetek vezetői

Beszámoló a Diósjenői Polgárőr Egyesület
működéséről, Diósjenő község közbizton-
sági helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról.

polgárőrség
képviselője

Javaslat az óvodai beíratás időpontjának
meghatározására (2011. évi CXC tv. 83. §
(2) bekezdés b) pont)

polgármester

Diósjenő 2018. évi egészségügyi feladatel-
látásának értékelése.

polgármester
háziorvosok

2018. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés
elfogadása.

belső ellenőr
polgármester

jegyző
Az élelmezési nyersanyagnormák térítési
díjainak felülvizsgálata, rendelet szükség
szerinti módosítása. polgármester
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Jegyző bemutatkozása

Jegyzői beszámoló
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. év január hó 24. napján tartott üléséről

NYÍLT ülés napirendi pontjai:

3.1. A képviselő-testület
2019. I. félévi munkatervének
megalkotása.

Diósjenő Község Önkormányza-

ta Képviselő-testülete 4 igen és 3
nem, tartózkodó szavazat nélkül
úgy döntött, hogy a Képviselő-
testület I. félévi munkatervét az
alábbi tartalommal elfogadja:
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2019. harmadik rendes ülés
Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rende-
letek hatályosulásának felülvizsgálatáról. jegyző

Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat
(RNÖ) 2018. évi gazdálkodásáról.

RNÖ elnöke
jegyző

Javaslat a Diósjenő Község Önkormányzata
2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló rendelet-tervezetének elfogadására.
(2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)

polgármester

Védőnői beszámoló a 2018. évről. polgármester
védőnő

Beszámoló a START közmunkaprogramról. polgármester
Beszámoló a 2017. évi helyi adó bevételekről. jegyző
Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2018. évi tevékenységéről. ÖTE elnöke

Beszámoló a Május 1-i rendezvény előkészü-
leteiről. polgármester

Beszámoló a község közművelődési terén
2018. évben végzett feladatokról. polgármester
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2019. negyedik rendes ülés
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)

polgármester

Beszámoló a Diósjenői Sportegyesületnek
juttatott támogatás felhasználásáról, és a
2018. évi szakmai tevékenységről.

sportegyesület
elnöke

polgármester
Beszámoló a Jenő-napi előkészületekről. polgármester
Javaslat önkormányzati kitüntetések és elis-
merések adományozására. polgármesterA
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2019. ötödik rendes ülés
Képviselő-testület 2019. év II. féléves mun-
katervének elfogadása. (SzMSz 29. §) polgármester

Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítha-
tó óvodai csoportok számának engedélyezésé-
re (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekez-
dés d) pont)

polgármester
intézményvez.

Beszámoló az Aranydió Óvoda-Bölcsöde
2018/2019. nevelési évi tevékenységéről.

polgármester
intézményvez.

Beszámoló az önkormányzat szociális ellátá-
sáról. jegyző

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizs-
gálata. polgármester

Közmeghallgatás (18 órától) polgármester

A
z

ül
és

vá
rh

at
ó

id
őp

on
tja

20
19

.0
6.

20
.

3.2. A Magyar Falu Prog-
ram keretében megvalósítan-
dó fejlesztésekről

Diósjenő Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 6 igen és 1
tartózkodó szavazat mellett úgy
döntött, hogy Diósjenő Község

Önkormányzata indul a Magyar
Falu Programon, melynek kereté-
ben kívánja megvalósítani

à elsődlegesen a belterületi jár-
dák felújítását;

à másodlagosan a közösségi
színtér kialakítását.

A folyamat elindításához a Kép-
viselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a fejlesztési el-
képzelések megvalósításához szük-
séges előkészítő munkálatok meg-
kezdéséről gondoskodjon, többek
közt:

à tervező szakember és
à pályázatíró szakember, illetve

cég
kiválasztására árajánlatot kérjen
be.

3.3. Diósjenő Község Helyi
Építési Szabályzatáról szóló
4/2008. (VI. 13.) önkormány-
zati rendeletének felülvizsgá-
lata a Településkép védelmé-
ről szóló önkormányzati ren-
delet vonatkozásában

Diósjenő Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 4 igen, 2
nem és 1 tartózkodó szavazat mel-
lett úgy döntött, hogy felkéri a
polgármestert, hogy a Diósjenő
Község Településképvédelmi ren-
delet jóváhagyását követő Helyi
Építési Szabályzatának (HÉSz)
módosítása című terv vonatkozásá-
ban kezdeményezze a végső szak-
mai véleményezési szakasz lefoly-
tatását a Pest megyei Kormányhi-
vatal állami főépítészének benyúj-
tandó dokumentációval, ún. záró
szakmai véleményének kikérése
céljával.

3.4. Munkamegosztási meg-
állapodás jóváhagyása a Di-
ósjenő Polgármesteri Hivatal
és az Aranydió Óvoda-
Bölcsőde között

Diósjenő Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 7 igen, nem
és tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött, hogy elfogadja a gazdálko-
dással- és felelősségvállalás rend-
jéről szóló munkamegosztási meg-
állapodást a Diósjenő Polgármeste-
ri Hivatal és az Aranydió Óvoda-
Bölcsőde között.

3.5. 2019. évi közmeghallga-
tások időpontjának kitűzése

Diósjenő Község Önkormányza-

ta Képviselő-testülete 5 igen és 2
tartózkodó szavazat mellett elfo-
gadta a 2019. évi közmeghallgatá-
sok időpontjait.

à Tavaszi időpont:
- 2019. év június hó 20. nap

18:00 óra
- helyszín: Diósjenő Polgár-

mesteri Hivatal
à Őszi időpont:

- 2019. év november hó 21.
nap 18:00 óra

- helyszín: Diósjenő Polgár-
mesteri Hivatal

3.6. 2019. évi igazgatási
szünet elrendelése a Polgár-
mesteri Hivatalban

Diósjenő Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 7 igen, nem
és tartózkodó szavazat nélkül a
Diósjenő Polgármesteri Hivatal
2019. évi igazgatási szünetének
elrendeléséről úgy döntött, hogy

à a nyári igazgatási szünet 2019.
július hó 22. napjától augusz-
tus hó 4 napjáig,

à a téli 2019. december hó 27.
napjától 2020. január hó 2.
napjáig,

tart, ügyelet biztosítása mellett.
3.7. „Kiegyenlítő bérrendezé-
si alap támogatására” pályá-
zathoz szükséges min. 20%
illetményalap emelés vállalá-
sa

Diósjenő Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 4 igen és 3
nem, tartózkodó szavazat nélkül
úgy döntött, hogy kinyilvánítja
azon szándékát, hogy a
„Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatásra” kiírt pályázaton részt
kíván venni úgy, hogy nyertes
pályázás esetén vállalja, hogy a
Diósjenő Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek illetményalapját
a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvényben rögzített 38 650,-Ft
helyett minimum 20%-kal emelt
összegben, azaz legalább 46 380,-
Ft-ban állapítja meg.

Tájékoztatom a tisztelt Ingatlan-
tulajdonosokat (-kezelőket, -hasz-
nálókat), hogy

à a köztisztasággal és a telepü-
lési szilárd hulladékkal ösz-
szefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-
EüM együttes rendelet 6.§ (1)
bekezdése
6.§  (1)  Ha  a  jogszabály  elté-
rően nem rendelkezik, a tulaj-
donos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdasza-

kasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv,

illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai,
továbbá

c) tömbtelken a külön tulaj-
donban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terü-
let

tisztán tartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávo-
lításáról.

Jegyzői
FELHÍVÁS

Az ingatlanok előtti járda, út, közterületi zöldsáv gondozási és
tisztántartási kötelezettségéről, avagy ne csak hanggal tegyünk

rendet a közterületeink tisztaságáért és rendezettségéért, hanem
teljesítsük a jogszabályok által reánk rótt kötelezettségeinket.

továbbá
à a helyi közutak kezelésének

szakmai szabályairól szóló
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
mellékletének 3.2.2. b) pontja
értelmében
b) Ha jogszabály másként nem

rendelkezik, az ingatlan
tulajdonosának
(kezelőjének, használójának)
kell gondoskodnia az ingat-
lan előtti járdaszakasz
(járda hiányában 1 m széles
területsáv, illetve ha a járda
mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terü-
let), valamint a járdaszakasz
melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartásáról,
a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anya-
gok eltávolításáról.

az ingatlan előtti járda, út, közterü-

leti zöldsáv tisztán tartása az ingat-
lantulajdonosok (-kezelők, -
használók) kötelezettsége.

A fenti két országos rendeletet –
azokkal összhangban – egészíti ki
helyi önkormányzati rendeletünk.

à A helyi környezetvédelemről,
a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a köztisztasággal
és a települési szilárd és fo-
lyékony hulladékkal össze-
függő tevékenységről, a szer-
vezett köztisztasági közszol-
gáltatás kötelező igénybe-
vételéről a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról szóló
8/2016. (XII.30.) önkormány-
zati rendelet 16.§ (2) bekezdés
i-r) pontja az alábbi kötelezett-
ségeket írja elő az ingatlantu-
lajdonos részére:
16.§ (2) i) az ingatlan előtti
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A kutak megépítéséhez, átalakí-
tásához, üzemeltetéséhez és meg-
szüntetéséhez vízjogi engedély
szükséges. Abban az esetben, ha a
vízkivételt biztosító kút vízjogi
engedély nélkül került megépítés-
re, vagy attól eltérően került meg-
valósításra, fennmaradási enge-
délyt kell kérni.

Az, aki kúttal rendelkezik, de
arra engedélye nincs, vízgazdálko-
dási bírság megfizetésére köte-
lezhető,  melynek  összege  akár  a
300 000 forintot is elérheti. Fontos
azonban kiemelni, hogy 2020.
december 31. napjáig van lehető-
ség a jogosulatlanul létesített kutak
engedélyezési eljárásának kérelme-
zésére.

Fentiek értelmében tehát, akinek
jelenleg engedély nélkül üzemelő
kútja van, de 2020. december 31.
napjáig annak fennmaradási enge-
délyezését megfelelően kezdemé-
nyezi, mentesül a későbbi
(esetleges) bírság alól.

A fennmaradási engedélyezési
eljárás díj és illetékmentes, azon-
ban a kérelem benyújtása előtt a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmá-
ról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet (a továbbiakban: BM
rendelet szerinti tervdokumentációt
kell készíttetni és azt a kérelemhez

mellékelni kell. Fontos, hogy a
tervdokumentációt csak olyan
tervező készítheti, aki a Magyar
Mérnöki Kamara erre feljogosító
szakterületi tervezői jogosultságá-
val rendelkezik.

A fennmaradási engedélyezési
eljárás során minden esetben szak-
értőként be kell vonni az illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot
annak megállapítására, hogy a kút
nem veszélyeztet karszt- vagy
rétegvíz készletet.

Csak a szakhatósági hozzájá-
rulás, valamint a szakértői véle-
mény esetén adhat ki a jegyző
fennmaradási engedélyt!
 F A locsolási céllal létesült ku-
tak fennmaradási engedélyezte-
tése esetében is szükséges-e  a
szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot
bevonni, ha a kút ivóvíz igény
kielégítésére szolgál. Vagyis
amennyiben van vezetékes ivóvíz
az  ingatlanon  és  a  kút  pl.:  csak
locsolásra, vagy állatitatásra szol-
gál és ez nem gazdasági célból
használják, akkor nem kell a Nép-
egészségügyi Főosztályt szakható-
ságként bevonni. A szakhatóság az
eljárása során a kérelmezőt akkre-
ditált laboratórium vízmintavételre
kötelezi és megfelelő vízminőség
esetén adja meg a szakhatósági
hozzájárulását.
 F Kinél kell benyújtania ké-
relmét?

A kutak engedélyezésének ha-
tásköre megoszlik a helyi vízgaz-
dálkodási hatósági jogkörrel ren-
delkező jegyző, illetve a vízügyi és
vízvédelmi hatáskörrel rendelkező
fővárosi, és a kijelölt megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságok (a

M
KÖZLEMÉNY

a fúrt és ásott kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

továbbiakban: katasztrófavédelmi
igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jog-
kör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Kormányrendelet (a továb-
biakban: Korm. rendelet) alapján a
jegyző engedélye szükséges olyan
kút létesítéséhez, üzemeltetésé-
hez, fennmaradásához és meg-
szüntetéséhez, amelyre tekintet-
tel a következő feltételek együtte-
sen teljesülnek:

· a vízbázisok, a távlati vízbázi-
sok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló kormányren-
delet szerint kijelölt, kijelölés
alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hid-
rogeológiai védőidom, védőte-
rület, valamint karszt- vagy
rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül, és maximum
500 m3/év vízigénybevétel-
lel kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel,

· épülettel vagy annak építésére
jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendel-
kező ingatlanon van,  és  ma-
gánszemélyek részéről a házi
ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja,

· nem gazdasági célú vízigényt
szolgál ki.

Amennyiben az előző feltételek
közül bármelyik nem teljesül,
akkor nem a jegyző, hanem az
illetékességgel rendelkező Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgat-
óság hatáskörébe tartozik a kút
fennmaradási engedélyezési eljá-
rása.
F Kikre vonatkozik a szabályo-
zás?

A kérdésben érintett minden
2018. december 21. napját meg-
előzően létesített fúrt és ásott kút
tulajdonosa, aki nem rendelkezik
engedéllyel.

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném tájékoztatni a

Diósjenő Község területén ingat-
lantulajdonnal rendelkező lakosok
figyelmét, hogy a Képviselő-
testület döntött a „DINÓBER”
néven ismert, a DINÓBER Vízi-
közmű-társulás által megállapított,
csatorna beruházás megvalósulását
megalapozó, azt elősegítő csatorna
-hozzájárulási díjak meg nem fize-
tése miatt keletkezett kintlévőség
egyösszegben, illetve részletekben
történő megfizetésének lehetőségé-
ről.

Jelenleg Diósjenő közigazgatási
területén ~160 ingatlan tulajdonosa
nem fizette meg a reá vonatkozó
csatorna-hozzájárulási díjat. Emlí-
tett 160-ból ~ 65 ingatlan tulajdo-

nosa úgy használja jelenleg a csa-
tornát, hogy nincs megfizetve álta-
la a csatorna-hozzájárulás.

A Képviselő-testület a fentebb
említett ingatlantulajdonosoknak
szeretett volna segítséget nyújtani,
ezért megalkotta 91/2018. (X. 26.)
határozatát:
Diósjenő Község Önkormányza-

ta Képviselő-testület
91/2018. (X. 26.) határozata

DINÓBER – csatorna-
hozzájárulás során keletkezett
kintlévőségről való döntésről

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta
az előterjesztést, és mint az Önkor-
mányzat elsődleges döntéshozó
szerve az alábbi határozatot hozta:
1) A Képviselő-testület úgy döntött,

Nagyon fontos
Tájékoztatás

járdaszakasz, járda hiányában
egy méter széles területsáv,
illetőleg, ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület – kivéve a
rendszeres parkfenntartásba
bevont területeket – gondozá-
sáról, tisztántartásáról, sze-
mét- és gyommentesítéséről,
(különös tekintettel a pollen
allergiát okozó növényekről)
hó eltakarításról és síkosság
mentesítésről, a gyűjtő edény-
zet környezetének tisztántartá-
sáról. A közterületen lévő fű
magassága nem haladhatja
meg átlag a 25 cm-t.
j)  járdaszakasz melletti nyílt

árok és ennek műtárgyai
tisztántartásáról, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyásá-
nak biztosításáról. A mű-
tárgynak megfelelő átmérő-
ben, amely nem lehet arány-
talanul kisebb, mint a lejtés-
hez szükséges meder mély-
ség.

k) a belterületi útszakasznak
az út tengelyéig történő
tisztántartásáról, kaszálásá-
ról, a csapadékvíz zavarta-
lan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok
elszállításáról.

l)  a község területén lévő
telekingatlanok tulajdono-
sai, használói kötelesek
ingatlanukat megművelni,
illetve rendben tartani,
gyomtól, gaztól, szeméttől,
vadonélő bokortól megtisztí-
tani, úgy, hogy az a szomszé-
dos telek ingatlanok tulajdo-
nosait nem zavarhatja, azok
ingatlanait nem károsíthatja.

m) az ingatlan tulajdonosa,
ahol lehetőség van rá, köte-
les gondoskodni az ingatla-
na előtti közterület füvesíté-
séről, parkosításáról, fűnyí-
rásról, a növényzet rendben
tartásáról.

n) a járdán felburjánzó gaz
kiirtásáról, valamint a telek-

ingatlanról a járdára és az
úttest fölé nyúló ágak és
bokrok megfelelő nyeséséről,
a nyesedék összegyűjtéséről.
A járdán történő közlekedést
a telekről kinyúló növényzet
nem akadályozhatja.

o) két szomszédos terület, épü-
let közötti közforgalmi terü-
letsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a
tulajdonosok között 50-50 %-
os arányban oszlik meg.

p) az üzletek és egyéb elárusí-
tó helyek, vendéglátó egysé-
gek, székházak, intézmények
és szolgáltató egységek előtti
járdaszakaszt illetőleg, ha a
járda mellett zöld sáv is van,
az úttestig terjedő teljes
terület – a tulajdonos köteles
tisztán tartani, valamint az
árkot rendben tartani.

q) az ingatlan előtti járdát az
ingatlantulajdonos naponta
mind a téli, mind a nyári
időszakban legkésőbb reg-

gel hét óráig köteles letaka-
rítani és az így összegyűjtött
szemetet a háztartási hulla-
dékkal együtt elszállíttatni.

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

Fontosnak tartom kiemelni,
hogy a fent hivatkozott rendeletek
rendelkezései nem tesznek kü-
lönbséget magán, önkormányzati
vagy állami tulajdonban lévő
utak között,  azaz a fenti kötele-
zettség az – ingatlan előtti – út
jellegére tekintet nélkül valameny-
nyi ingatlantulajdonosra – kivétel
nélkül – kiterjed.

Kérem a tisztelt Lakosságot,
hogy az ingatlanjaik előtti terület
tisztán tartására nagyfokú figyel-
met fordítani szíveskedjenek!

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző
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hogy az ingatlanonként megfize-
tendő csatorna-hozzájárulási
díjat az alábbiak szerint mérsék-
li:
- a DINÓBER víziközmű-

társulás által megállapított
csatorna-hozzájárulási díj
(240.000,-Ft, illetve 360.000,-
Ft) 10%-át elengedi, amennyi-
ben az ingatlan tulajdonosa
azt egyösszegben megfizeti;

- a DINÓBER víziközmű-
társulás által megállapított
csatorna-hozzájárulási díj
(240.000,-Ft, illetve 360.000,-
Ft) 5%-át elengedi, amennyi-
ben az ingatlan tulajdonosa
azt 6 havi részletben megfizeti;

2) Aki a DINÓBER víziközmű-
társulás által megállapított csa-
torna-hozzájárulási díjat 7-12
hónap közti részletben tudja
megfizetni, annak %-os kedvez-
mény nem adható.

3) A Képviselő-testület felhatal-
mazza a jegyzőt, hogy a csatorna
-hozzájárulások megfizetésére
legfeljebb 12 hónap részlefizetést
engedélyezhet.

4) A Képviselő-testület felhatal-
mazza a jegyzőt a csatorna-
hozzájárulási díj ingatlanra való
terhelésének Földhivatali ügyin-
tézésére azon ingatlantulajdono-

sok esetében, akik a csatorna-
hozzájárulási díjat megfizetni
nem képesek és kérik a csatorna-
hozzájárulási díj összegét az
ingatlanra terhelni.

Határidő:  folyamatos 2018. dec-
ember 31-ig
Felelős: jegyző

Az egyösszegben való megfize-
tésre, illetve a részletfizetés enge-
délyezésének kérésére 2018. év
december hó 31. napjáig volt lehe-
tőség. Sajnos a Képviselő-testület
által kínált lehetőséggel – ~165
ingatlanból – összesen 4-en éltek.

A polgármester a 2019. év febru-
ári rendes testületi ülésen kezde-
ményezi a határozat határidejének
2019. év március hó 31. napjáig
való meghosszabbítását.

Tájékoztatom azon ingatlantulaj-
donosokat, akik eddig nem éltek a
megegyezés lehetőségével, hogy a
jog keretein belül – a képviselő-
testületi ülésen születendő döntés-
től függően – kezdeményezni fo-
gom az Önkormányzat adatállomá-
nyában szereplő, az adott ingatlan-
ra vonatkozó összegnek egyéb úton
való behajtását.

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Tisztelt Diósjenői Lakosok!
Mindenkinek tudomása van

arról, hogy a településen rendsze-
res szemétszállítás történik. Ezen
felül – bizonyos feltételek megléte
esetén – a diósjenői lakosok jogo-
sultak arra, hogy a Rétsági Hulla-
dékudvarba hulladékot szállítsanak
be.

Az építési törmelék – mely akár
származhat egy fürdőszobai, kony-
hai, illetve bármilyen átalakításból
is – elszállításáról a törmelék tulaj-
donosa köteles gondoskodni.

A közelmúltban – civil kezde-
ményezésre – több diósjenői lakos
fáradozott azon, hogy a települé-
sünkön elszórt hulladékot össze-
gyűjtse. Ezúton köszönjük munká-
jukat!

A civilek által Diósjenő közigaz-
gatási területén belül összegyűjtött
~10 m3 hulladék elszállításáról az

Önkormányzat gondoskodott.
Településünk tisztaságának meg-
őrzése mindannyiunk feladata!

Nagy tisztelettel kérek minden
diósjenői lakost, hogy az építési és
a veszélyes hulladéktól ne úgy
szabaduljanak meg, hogy azt köz-
területen (erdőben, útszélén elszór-
va) helyezik el, mert azzal nem-
csak a környezetet szennyezik,
hanem ártanak a településnek és
annak lakóinak is.

Kérem, hogy aki már kocsira
rakta az otthoni veszélyes hulladé-
kát – legyen az autógumi, hűtő-
szekrény, számítógép…stb – az ne
hagyja el addig, amíg nem érkezik
meg a Rétsági hulladékudvarba
vele!

A Rétsági hulladékudvar nyitva
tartása: hétfő 10:00 – 18:00

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Ne szemeteljünk!

Tisztelt Diósjenői Lakosok!
Mind ismeretes, 2018. év októ-

ber hó 15. napjáig igényelhették a
12.000,-Ft-os téli rezsicsökkentést

Téli rezsicsökkentés
Sokan nem tudják, hogy pénz vagy fa jár nekik!

azok az ingatlantulajdonosok, akik
nem gázzal fűtenek.

Diósjenőn 315 ingatlantulajdo-
nos jogosult igénybe venni a
12.000,-Ft-os támogatást.

Belügyminisztérium a szükséges
összeget leutalta Önkormányzatunk
részére, melyen szükséges megvá-
sárolnia a szilárd tüzelőanyagot. Ez
lehet fa, szén, brikett. Egy megkö-
tés van, mégpedig, hogy az Önkor-
mányzatnak ott kell megvásárolnia
a tüzelőanyagot, ahol a legkedve-
zőbb áron jut hozzá.

Amit tudni szükséges minden
érintettnek, hogy a tüzelőanyag
házhozszállításának díját az ingat-
lantulajdonosának kell fizetnie! Ez
változhat, ha a képviselő-testület a
költségek átvállalásáról határozatot
hoz.

Az érintett ingatlantulajdonosok
a napokban kapnak egy levelet,
melyben az Önkormányzat arra
kérdez rá, hogy milyen tüzelőanya-
got szeretnének igényelni.

Kérem őket, hogy majd a kérdő-
ívet a legrövidebb időn belül jut-
tassák vissza a Polgármesteri Hiva-
talba!

Az Önkormányzat pénzben nem
fizetheti ki a 12.000,-Ft-os téli
rezsicsökkentést!

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Polgármesteri Hivatal
Tájékoztatás a változásokról!

Tisztelt Diósjenői Lakosok!
Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy a Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási rendje megváltozott az alábbiak szerint:

Hétfő 13:00 - 18:00
Kedd NINCS ügyfélfogadás
Szerda8 8:00 - 16:00
Csütörtök NINCS ügyfélfogadás
Péntek 8:00 - 12:30

Ami kiemelendő, hogy a hétfői napon a Hivatal este 18:00-ig fogadja
az ügyfeleket!

A Hivatal hívható mellékszámai is változtak az alábbiak szerint:
06-35/525-012

mellék iroda jelenleg elérhető ügyintéző
10 titkárság Bertyákné Bolgár Marianna

14 munkaügy Tövisné Plachi Zsuzsanna
15 hagyaték/lakcím Ajtai Natália
16 szociális ügyek Haffner Enikő
17 adóügy Bőgér Jánosné
18 igazgatás Kis Ibolya Eszter

13 pénzügy Pappné Freistág Melinda
Suriny Katalin

pályával még nem ért véget, hiszen
elkezdődött a pálya kerítésének
cseréje is, (a cikk megjelenésével,
talán be is fejeződik) és még van-
nak elképzelések a fejlesztésre.

S, hogy az Önkormányzat meny-
nyire elhivatott a sport támogatása
felé, ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint, hogy pályázaton keresztül
egy rekortánpályát is meg kíván
valósítani, mely elsősorban, az
iskolába járó diákjaink sportolását
szolgálja.

Köszönetet mondunk a sportfej-
lesztéseinkhez adott támogatásért,
Schuchman Attilának az MLSZ
Nógrád megyei elnökének, aki
folyamatosan bátorított a pályáza-
tok beadására, és nyomon követte
és követi azok sikerességét. Balla
Mihály országgyűlési képviselő
úrnak. Barna János úrnak Nógrád
Megyei Közgyűlés alelnökének.

Köszönetet mondunk továbbá, a
pálya építésében, környezetének
rendezésében résztvevő ifi és fel-
nőtt sportolóknak, a sportoló gye-
rekeknek, szüleiknek, nagyszüleik-
nek, sok nyugdíjasnak, helyi gaz-
dálkodóknak, vállalkozóknak,
helyi civilszervezeteknek, Ipoly
Erdő Zrt. munkatársainak.

Gratulálunk a Sportegyesületnek
az elért szép eredményekhez, név
szerint Józsa Csaba tanárúrnak az
éveken át tartó kicsikkel történő,
lelkiismeretes és nagyon eredmé-
nyes munkájáért, amit nagyon
köszönünk.

Köszönet jár Horváth Attilának,
aki lelkén viseli a Diósjenői Sport-
egyesület sorsát, a kivitelezések jó
minőségű megvalósulását, vala-
mint azt, hogy sok energiát és
anyagiakat nem kímélve támogatja
az egyesületet.

István László

folytatás az 1. oldalról

Műfüves pálya átadása
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Az Aranydió Óvoda-bölcsőde
minden dolgozója nevében, egész-
ségben és sikerekben gazdag, bol-
dog új esztendőt kívánok az olva-
sóknak.

Kicsit visszatekintve az időben,
szeretnék betekintést adni óvodai-
bölcsődei életünkbe.

2018/2019. tanévünk szépen
indult, négy óvodai csoportunkba
78 óvodáskorú, bölcsődei csopor-
tunkba 11 fő 1,5 év feletti bölcső-
dés gyermek jár. Pedagógiai mun-
kánkat ez évben is gyógypedagó-
gus és logopédus segíti. Gyerme-
keinknek lehetősége van hittan
tanulásra, fociedzésre és modern
táncra járni.

Intézményünk szokás szerint
tisztán, rendezetten, hangulatos
berendezéssel, ízléses dekorációk-
kal, fogadta a gyermekeket.

A nyár végére megújult intézmé-
nyünk minden gyermeköltözője,
elkészültek az új, színes öltöző-
szekrények, melyek esztétikusak és
praktikusak, egyszemélyesek, így
minden gyermek „saját” szekrény-
nyel büszkélkedhet.

A tanév kezdetére Maci csopor-
tunk is teljesen megújult, köszönet
Dudás Gergő és felesége Bernát
Kati lelkes munkájáért, akik kifes-
tették a csoportszobát. A felfrissült
csoportszobába új függönyök és
szőnyegek  is  kerültek.  A  falra
festett „mesefát” és a hozzá tartozó
kosarakat két kedves meghívott
művész tette egyedivé.

A 2018. évi szüreti bál rendezé-
sének jogát óvodánk Szülői Mun-

kaközössége és dolgozói ismét
megkapták, így a bevétel óvodánk
javára fordítódott. Örömmel szá-
molok be arról, hogy ebből az
összegből készült el Nyuszi cso-
portunkba egy nagyméretű beépí-
tett szekrény, mely elegáns szín-
foltja lett a csoportszobának és
minden belefér.

Köszönet Gyurcsánné Tóth Esz-
ternek, hogy  ismét  vállalta  a  fő-
szervező szerepét.

További köszönet illeti Karsai
Tímeát, akinek jóvoltából a
„Börzsi” gumikerekű kisvonattal
tudtunk utazni és kertjükben kuko-
ricát is törhettünk.

Süni csoportosaink szüretre
voltak hivatalosak a Méreg család-
hoz, ahonnan a leszüretelt szőlőt
Kiss Marianna segítségével az
oviudvaron készíthettük el must-
nak. Finom volt, köszönet érte.

Csuhara Zoltánnénak köszön-
jük, hogy az „állatok világnapja”
alkalmából csoportjainkat szívesen
látta és megcsodálhattuk számos
állatukat.

Mindenkinek örültünk, aki a
„tök jó napok”-on velünk tartott
és végül lámpásainkat is meggyújt-
hattuk.

November közepén „Egészség-
hetünk” is színesre sikerült. Bog-
nár Eszter ismét ellátogatott hoz-
zánk gyógynövényeivel és interak-
tív foglalkozásaival, sok ismeretet
és élményt nyújtott óvodásainknak.
A fogorvosi rendelőbe is sikerült
ellátogatnunk, így „bátorságleckét”
vehettek gyermekeink és ismerked-

hettek a hellyel és Bea doktornő-
vel.

Szimba pályázaton egy közle-
kedésbiztonsági esemény-napot és
ajándékokat nyertünk, mely no-
vember 23-án került megrendezés-
re.

A nagyobbak sokat kirándultak
és színházi bérlettel előadásokra
utaztak Vácra.

Nagyon tartalmas őszi időszak
után csodálatos adventi készülő-
désben volt részünk gyermekeink-
kel. Minden hétfőn meggyújtottuk
a várakozás gyertyáit, minden
alkalommal, kis műsorral ünnepivé
téve azt. Készültek a mézeskalá-
csok és az ajándékok. Kellemes
karácsonyi zene és fahéjillat járta
át az óvodát.

December 6-án megérkezett a
Mikulás is, és nagyon gazdag cso-
magot hozott. Ezúton köszönöm
meg az Önkormányzatnak, hogy ez
évben nem került pénzbe a cso-
mag, igazi ajándék volt!

13-án „Lucázni” indultak a Maci
csoportos fiúk. Vidámabbá, szebbé
téve azok napját, akikhez bekopog-
tattak. Sok-sok ajándékkal tértek
vissza az oviba.

Nagycsoportosaink a Süni cso-
portosok felléptek a Községi kará-
csony rendezvényen és igényes
műsorukkal örömet okoztak a né-
zőknek.

Ismét nagy sikere volt a már
hagyományos „adventi sütivásár-
nak”, melynek bevétele a nagycso-
portosok tanév végi búcsúkirándu-
lásának költségeire fordítódik.

Karácsonyi meglepetésként

2018-ban minden gyermek család-
ja 5.000 Ft készpénzhez jutott az
Önkormányzat jóvoltából. Az ösz-
szeget az óvodában kapták meg a
szülők.

Szeretnék dolgozóinkról is
örömteli hírekkel szolgálni. Visz-
keletiné Gyömbér Márta óvodape-
dagógusunk október 16-án sikere-
sen pedagógus minősítésen van túl,
mely a Maci csoportban zajlott.

Hoffmann Emese és Molnárné
German Nikoletta a hétvégéjüket
sem sajnálva egy nagyszerű 3 na-
pos képzésen vettek részt, melyet
beépíthetnek mindennapi munká-
jukba.

Szakmai napunkon szaktanács-
adói látogatás keretében helyben
képeztük magunkat. German Ildikó
(GYED) és Schmittinger Zoltánné
kisgyermeknevelőink mindketten
túl vannak az Apor Vilmos Katoli-
kus Főiskola óvodapedagógusi
levelező szakának az 5. félévén,
Zacharné Gyurcsik Györgyi peda-
gógiai asszisztensünk pedig a 3.
félévén. Lesz utánpótlás.

Közvetlenül karácsony előtt
érkezett a jó hír, újabb 3 évre meg-
nyertük a „Zöld Óvoda” címet,
melyet 2019. január 21-én ünnepé-
lyes keretek között vehetek át a
Mezőgazdasági Múzeumban.

A karácsonyi szünetben minden-
ki családja körében kicsit megpi-
hent.

Most újult erővel folytatjuk
tanévünket. Mindannyiunknak
szép 2019-es esztendőt!

Bacskay Sándorné
intézményvezető

Óvodai hírek

Tájékoztató a Pénzügyi Vagyon-nyilatkozat
Ellenőrző és Szociális Bizottság

2018. évi munkájáról
Települési támogatás (gyógy-

szertámogatás, egyszeri pénzbeli
támogatás, szociális étkezés bizto-
sítása):

30 fő részesült támogatásban.
Szociális célú tűzifa. 81 fő kapott,
személyenként 1 m3 tűzifát.

A bizottság 2017-ben első alka-
lommal döntött úgy, hogy megpró-
bálja a lakosságot a lehetőségekhez
mérten a legszélesebb körben segí-
teni. Ekkor a 75 életévüket betöl-
tött nyugdíjasokat tudtuk egyszeri
10 000 forinttal támogatni.

2018 szeptemberében diósjenői
bejelentett lakhellyel rendelkező, a
diósjenői Szentgyörgyi István Ál-
talános Iskola tanulói részesültek
személyenként 10 000 forint isko-
lakezdési támogatásban.

December 6-án az Aranydió
Óvodába és a Szentgyörgyi István
Általános Iskolába járó gyermekek
kaptak 1 200 forint értékű mikulás
csomagot. Aranydió Óvodába járó
diósjenői bejelentett lakhellyel
rendelkező óvodás egyszeri 5 000
Ft támogatásba részesült.

Sérült gyermeket nevelő család
10 000 forint támogatást kapott.

A 70 életévüket betöltött nyugdí-
jasok, az önkormányzat intézmé-
nyekből nyugdíjba vonuló szemé-
lyek korhatár nélkül részesültek,
egyszeri 10 000 Ft támogatásban.

A Szent Antal KARITÁSZ-
csoport és a bizottság munkájának
köszönhetően egész évben folya-
matos volt a segítségnyújtás a rá-
szoruló családoknak. Hóban, fagy-
ban, napsütésben végeztük el a
szükséges környezettanulmányo-
kat. Olyan helyre is el tudtam Ani
nénit vinni, ahol még soha nem járt
és természetesen, a havazás miatt
csak gyalogosan tudtuk megközelí-
teni a családot.
Hűtőszekrénnyel, bútorokkal,

kályhával, pelenkával, élelmiszer-
csomaggal, egészségügyi segéd-
eszközzel segítettünk a rászoruló-
kon.

Próbálunk új alkalmakat te-
remteni  a  közös  együttlétre  a
település lakóival és próbáljuk
rendezvényeinket színesebbé tenni.
2018-ban vendégfellépőkkel sike-
rült jó hangulatot teremteni az
idősek napi közös délutánon.

A majális és a Tűzoltó-nap hely-

színe a Dodi-tanya volt. Köszönjük
a Lukács család önzetlen segítsé-
gét.  A  2019  évi  majálist  is  erre  a
helyszínre tervezzük.

Második alkalommal szerveztük
meg a gyermeknapot az óvónénik
segítségével.

A Jenő-nap, ami közös szerve-
sésben valósult meg az önkor-
mányzat a Polgármesteri Hivatal,
intézményeink, iskola és a civil-
szervezetek összefogásával, min-
den eddiginél jobban sikerült. Min-
den korosztálynak tudtunk szóra-
kozást biztosítani.

2018-ban első alkalommal vet-
tünk részt a Kétbodonyi szilvana-
pokon a Mákvirág Nyugdíjas Klub
tagjaival és a KARITÁSZ-csoport
fiataljaival. Két díjat tudtunk elhoz-
ni. A nyugdíjas klub szilvalekvár
kategóriában, fiataljaink díszítés
kategóriában. 40 kg burgonyából
készítettünk szilvásgombócot. Úgy
döntöttünk, hogy az idén is elme-
gyünk, és még többet készítünk.

Advent első hétvégéjére Kissné
Molnár Melindának és Horváth
Szilvikének köszönhetően megújul-
tak a betlehemi jelenet kellékei és
benépesítették a Szent István park
színpadát. Králik Gábor önzetlen
munkájának eredményeként elké-
szült Diósjenő adventi koszorúja.
Az adventi gyertyagyújtást és a

megemlékezés feladatát minden
alkalommal egy civilszervezet
vállalta magára a résztvevők meg-
vendégelésével együtt.

Köszönet a református egyház
asszonyainak, a Dr. Göllesz Viktor
Intézet lakóinak és felkészítőjük-
nek, a KARITÁSZ-csoportnak, a
nyugdíjas klubnak, a Boróka-ház
tagjainak és Porubszki Zoltánnak.
Bízom abban, hogy ez az új kezde-
ményezés jövőre folytatódni fog.

A falu közös karácsonya advent
harmadik hétvégéjén volt, közös
összefogással, az intézményeink-
kel, iskola, önkormányzat, civil-
szervezetek, vállalkozók.

Nem soroltam fel minden ünne-
pet, amiről megemlékeztünk csak
azokat emeltem ki, ami a bizottság
munkájának is köszönhetően más
volt az előző évekhez képest.

Ezek az eredmények az Önök
segítsége nélkül nem valósulhattak
volna meg. Munkájukra támogatá-
sukra ebben az évben is szüksé-
günk lesz. Ahogyan a fenti írás is
mutatja minden jól elvégzett fel-
adathoz csapatmunkára van szük-
ség.

Jól működő csapatot, közösen
gondolkodva, közös érdekeket
megfogalmazva lehet építeni.

Molnár Istvánné
PVSZB elnök
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1 + 1%
Gondoljon Diósjenőre!

Kérjük, 2018. évi adóbevallása
elkészítése során is támogassa

alapítványainkat, civilszervezeteinket,
egyházainkat!

Aranydió Óvoda Alapítvány
adószáma: 18644519-1-12

Csollány Szilveszter Diáksport
Egyesület Diósjenő

adószáma: 18638332-1-12

Boróka Gyermekjóléti Egyesület
adószám: 18567324-1-05

Diósjenői Polgárőr Egyesület
adószám: 18638370-1-12

Diósjenői Sportegyesület
adószám: 19929352-1-12

Cserhát-Lőrincz Judo Klub
adószám: 18633928-1-12

Diósjenői Sporthorgász Egyesület
adószám: 19926043-1-12

Kastély Alapítvány
adószám: 18632013-1-12

Diósjenői Mindenszentek
Alapítvány

adószám: 18285752-1-12

Diósjenői Református Gyülekezet
Alapítvány

Adószám: 18736564-1-12

Magyar Katolikus Egyház
technikai szám: 0011

Magyarországi Református Egyház
technikai szám: 0066

Nógrád megyében az egészségügyi
alapellátó-rendszer infrastruktúrája
területileg egyenetlen, nagy számú
a rossz állapotú, hiányos vagy el-
avult eszközökkel rendelkező
egészségügyi intézmény. Diósjenő,
Nógrád és Berkenye települési ön-
kormányzata azért fogott össze,
hogy területükön fejlesszék az
egészségügyi szolgáltatásokat. Ez a
törekvés valósul meg az elnyert pá-
lyázati támogatásból.

Az említett községek rendelői-
nek épülete szerkezetileg elavult,
üzemeltetésük gazdaságtalan és
jelenleg nem felel meg számos
előírásnak, ezért szükséges Diós-
jenőn  új  épület  építése  és  az
egészségügyi szolgáltatások abba
való integrálása. Emellett Nógrá-
don és Berkenyén korszerűsítik
majd a rendelőket. A projekt köz-
vetlen célja a nem megfelelő álla-
potú háziorvosi és házi gyermekor-
vosi, fogorvosi és védőnői tanács-
adó szolgáltatások fejlesztése. Cél
a megfelelő infrastrukturális ellá-
tottsággal rendelkező egészségügyi
intézmények szolgáltatásaihoz való
hozzáférés javítása és a lakosság
munkaképességének fenntartása. A
fejlesztés során Nógrád és Berke-

nye településen megvalósul az
egészségügyi szolgáltatásoknak
helyt adó rendelők épületeinek fel-
újítása, Diósjenőn pedig az egész-
ségügyi szolgáltatások egy új épí-
tésű épületbe integrálása, a szolgál-
tatások ellátásához szükséges esz-
közök beszerzése, megújuló ener-
giaforrások használata a gazdasá-
gos üzemeltetésért.

A kedvezményezett neve:
Diósjenő Község Önkormányza-
ta

A projekt címe:
Diósjenő-Nógrád-Berkenye tele-
pülések egészségügyi alapellátá-
sának infrastrukturális fejleszté-
se

A szerződött támogatás össze-
ge: 183.389.628 Ft

A támogatás mértéke %-ban:
100

A projekt azonosító száma:
TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019

A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg.

INDUL AZ ORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSE
INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁS KIALAKÍTÁSA



8. oldal a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa 2019. január hó

Jenői Napló – tájékoztató kiadvány. Kiadja: Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete* 2643 Diósjenő, Szabadság u. 31. sz.
koordinátor: István László, nyomdai előkészítés: Hustyava Zoltán

sokszorosítva: 1.000 példányban a Diósjenői Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2018. január elsejétől a családi
házban (egylakásos ingatlanban)
élők a nekik alkalmas időpontra
kérhetik a kéményseprést, illetve
az ellenőrzési munkákat. A
szolgáltatás igénylése ezekben az
esetekben nem kötelező, de a biz-
tonság érdekében javasolt.

Figyelem!
Az ingyenes kéményseprő-ipari

sormunka időpont foglalással törté-
nik, amelyre interneten, telefonon
vagy személyesen van lehetőség.

Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerű ügyintézés

érdekében korszerű internetes felü-
leten is lehet időpontot foglalni
kéményseprésre.

Interneten:
 http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken.

E-mailbcn:  levelét  a
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
címre küldje

Telefonos ügyfélszolgálaton
keresztül:

a 1818-as ingyenesen hívhaló
központi telefonszám tárcsázása
után  a  9-es,  majd  az  l-es nyomó-
gombot megnyomva a jelentkező
ügyintézőnél.

Személyesen:
ügyfélfogadási időben várja a

Nógrád megyei ellátási csoport.
Salgótarjánban, a Szent Flórián tér
1. szám alatt (Tűzoltóság épülete,
földszint)

Ezeken a felületeken az egylaká-
sos ingatlan (zömmel családi há-
zak) tulajdonosa egyeztethet
időpontot az ingyenes kéménysep-
rői sormunka elvégzésére.

Ugyanitt van lehetőség a társas-
házban elmaradt sormunka har -
madik időpontjának egyeztetésére.
Ennek a munkának az elvégzése
kiszállási díj ellenében történik
meg.

A kéményseprő ipari szolgálta-
tás időpont foglalása a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságokon
és a katasztrófavédelmi kirendelt-
ségen keresztül MM intézhető!
Kérjük, megkereséseiket kizárólag
a fenti elérhetőségeken tegyék
meg!

Nógrád Megyei
Katasztrófavédemi Igazgatóság

Tájékoztató kéményseprő-
ipari szolgáltatás

lakossági
időpontfoglalásáról

Időpontra lehel hívni a
kéményseprőket

a családi házakhoz!


