
Elszántan kutatja nyugat-nógrád titkait
a diósjenői helytörténész

2019. február hó a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa XIX. évfolyam 2. sz.

Nemrégiben kapta meg a nép-
művelőknek járó legmagasabb
megyei elismerést, a Kerekes
László-díjat Végh József nyugat-
nógrádi helytörténész, aki jelen-
leg, immár nyugdíjasként a Pest
megyei Pencen vezeti a Jakus
Lajos Múzeumot.
– A honismeret iránti érdeklődés
már apró gyermekként megvolt
bennem. Nagyapám, édesapám
színes, élvezetesen előadott törté-
netei erősítettek ebben – kezdte
élettörténetének ecsetelését Végh
József.
– Még papírom is van róla, hogy
kerek ötven évvel ezelőtt váltam
„igazi helytörténeti kutatóvá”. A
Hazafias Népfront diósjenői szer-
vezete írt ki megbízást e feladatra,
hogy aztán könnyebben megnyílja-
nak számomra a levéltári lehetősé-
gek.
A szakember harminchat évig
tevékenykedett Nógrád megye
több településén, a diósjenői Szent-
györgyi István Művelődési Ház-
ban, a nagyoroszi Helyőrségi Mű-
velődési Otthonban, majd a rétsági
Városi Művelődési Központ igaz-
gatójaként. Mindeközben, 1987-től
a járások megszűnéséig a Rétsági
Járási Hivatal Művelődési Osztá-
lyának közművelődési felügyelője-
ként dolgozott.
– Örömmel és nagy lelkesedéssel
álltam itt is munkába, hiszen az új
feladat komoly szakmai kihívást is
jelentett számomra – folytatta
Végh József. – Közművelődési
kísérleti programok tervezésében
és lebonyolításában közreműköd-

tem, részese lehettem egyesületek,
civil kezdeményezések első lépése-
it támogató folyamatoknak. Segít-
hettem az amatőr művészeti együt-
tesek megerősödését, nemzetközi
kapcsolataik kiépítését. Szerencsés
vagyok abban, hogy mindenütt a
munkám része volt a helytörténet-
tel, honismerettel való foglalkozás.
Saját elmondása szerint tulajdon-
képpen nincs Nyugat-Nógrádnak
olyan települése, amelynek törté-
netébe ne ásta volna bele magát. A
köddé vált község, Jásztelekpuszta
után kutatva is egészen megdöb-
bentő dolgokra bukkant, néhány
kiadványával átkalandozott az
egykori Hont vármegye területére
is. A közelmúltban jelent meg az
élete legfőbb kötetének tartott,
Czinka Panna életét feldolgozó
írása. A Bakakönyv öt katona ver-
ses naplóját dolgozza fel az 1878-
as szerbiai hadjárattól a második
világháborúig. Verseikből a hábo-
rúk történéseit, a katonaélet nehéz-
ségeit és szépségeit is megismerhe-
ti az olvasó.
– Nyugat-Nógrád kincsesbánya a
helytörténész számára. Ennek meg-
ismerése és folyamatos feldolgozá-
sa töltötte ki életem nagy részét –
fejezte be gondolatait a kitüntetett
népművelő.
Újabb tervek
Végh József rendkívül aktívan ír.
Nyomdában van már a Penc köz-
ség értékeit és a penci múzeum
kincseit számba vevő kötet, és
készül egy félig családtörténeti
vonatkozású könyve. Dédnagyapja

Végh József már fél évszázada végez sokoldalú helytörténeti, kulturális
tevékenységet és mind a mai napig újabb könyvterveken gondolkodik
Fotó: Torjay Attila / NMH

húga volt ugyanis az a Szarvassy
Margit tanítónő, akit Gárdonyi
Géza szerelmeként tart nyilván az
irodalomtörténet. Kettejük kapcso-
latát dolgozza fel ebben. Több más
tervet is fontolgat, csak ideje és
ereje maradjon hozzá. Ma is sok
helyre hívják előadásokra, könyv-

bemutatókra. Szívesen fogadja
ezeket a felkéréseket, hiszen az
efféle „mesemondás” igazi örömet
okoz számára.

Hegedűs Henrik
Forrás:
NOOL a Nógrád megyei hírportál

Diósjenő Polgármesteri Hivatala
rajzpályázatot hirdet óvodások és
iskolások számára.
Óvodások részére:
Diósjenő Polgármesteri Hivatal
„Mit jelent nekem Diósjenő?”

rajzpályázatot hirdet óvodások szá-
mára.

Rajzoljátok le mit jelent nektek
Diósjenő, mit szerettek falutokban,
milyen egy szép tavaszi kert a Bör-
zsöny lábánál. A pályaművekben
minden megjeleníthető, ami Diós-
jenőhöz kapcsolódik.

Választhatsz bármilyen techni-
kát, rajzolhatsz ceruzával, filctol-
lal, zsírkrétával, akár festhetsz is!
A rajzod hátoldalára írd rá a neved,
óvodai jeled, életkorod.

A rajzokat A/4-es méretben kell
elkészíteni; pályázni lehet egyéni-
leg és óvodai csoportként. Az a
gyermek pályázhat egyénileg, aki
Diósjenőn jár óvodába.

folytatás a 4. oldalon

Rajzpályázatok



Önkormányzati hírek
2. oldal a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa 2019. február hó

Jelenlévő képviselők:
Tóth János polgármester, István

László alpolgármester, Alaksa
Mihály, Molnár Istvánné PVESZB
elnöke, Blaskóné Csontos Mária,
Hegedűs József, Halász Csaba

Ülés kezdete: 10 óra 00 perc
A Képviselő-testület nyílt ülésen

17 napirendi pontot tárgyalt és
hozta meg benne döntését az aláb-
biak szerint:
NYÍLT ülés napirendi pontjai:
2.1. Javaslat a Roma Nemze-
tiségi Önkormányzattal kö-
tött együttműködési megálla-
podás felülvizsgálatára
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen és 1
nem tartózkodó szavazat nélkül
úgy döntött, hogy megalkotja a
8/2019. (II. 14.) határozatát, mely-
nek tartalma szerint létrehozza a
Diósjenő Község Önkormányzata
és a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat közötti együttműködési
megállapodást. Az együttműködési
megállapodás azt követően írható
alá, amennyiben a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat is meghozza
döntését az együttműködési megál-
lapodásról.
A megkötendő együttműködési
megállapodás tartalmilag teljes
egészében megegyezik a 2018-as
együttműködési megállapodással,
mely igazolta az elmúlt esztendő-
ben, hogy a két önkormányzat
együttműködése zavartalan és
zökkenőmentes volt.
2.2. Javaslat az Aranydió
Óvoda-Bölcsőde nyári zárva
tartásának jóváhagyására
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete  7  igen,  nem és
tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött, hogy megalkotja a 9/2019.
(II. 14.) határozatát. A határozat
tartalma szerint az Aranydió Óvo-
da- Bölcsőde nyári szünetet tart
úgy, hogy részleges nyitva tartás-
sal, a pedagógusok rotálásával
vegyes-csoportban fogadja azon
szülők óvodáskorú gyermekét,
akiknek gyermeke a nyári szünet
előtt is óvodás volt.
Fontos:
A szülő a nyári szünet megkezdése
előtt 15 nappal köteles írásban
nyilatkoznak arról, hogy az óvodá-
ban kérnek ellátást gyermekük
számára a nyári zárva tartás idejé-
re.
2.3. Javaslat a Polgármester
2019. évi szabadságának üteme-
zésére
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem

és 1 tartózkodó szavazattal megal-
kotta a polgármester 2019. évi
szabadság felhasználási ütemezési
tervének jóváhagyásáról szóló
10/2019. (II. 14.) határozatát.
2.4. Javaslat a 2019. évi költ-
ségvetési rendelet megalkotá-
sára
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem
és 1 tartózkodó szavazattal megal-
kotta az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.
15.) számú rendeletét. A rendelet
letölthető a Nemzeti Jogszabálytár
internetes oldaláról (www.njt.hu).
A megalkotott költségvetés garan-
ciát biztosít az Önkormányzat és
intézményeinek működéseire.
2.5. A köztisztviselők teljesít-
ménykövetelményeinek alap-
ját képező 2019. évi célok
meghatározása
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem
és 1 tartózkodó szavazattal megal-
kotta a köztisztviselők 2019. évi
teljesítményértékelés alapját képe-
ző célok meghatározásáról szóló
11/2019. (II. 14.) számú határoza-
tát. A megalkotott határozat tartal-
mazza azokat az értékelési szem-
pontokat, amelyek alapján a köz-
tisztviselőket a 2019 évben értékel-
ni kell.
2.6. 2019. évi rendezvény-
program elfogadása
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
és 1 tartózkodó szavazattal megal-
kotta a 2019. évi rendezvényprog-
ram jóváhagyásáról szóló 12/2019.
(II. 14.) számú határozatát. A hatá-
rozat szerint a 2019 évben az aláb-
bi rendezvények kerülnek megren-
dezésre: (a rendezvényprogramot
lásd a 8. oldalon)
2.7. Március 15. előkészület –
szóbeli előterjesztés
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete  7  igen,  nem és
tartózkodó szavazat nélkül – hatá-
rozat hozatala nélkül – elfogadta a
március 15. ünnepség előkészítésé-
nek előterjesztését.
2.8. Diósjenő Község Önkor-
mányzatának 2019. évi össze-
sített közbeszerzési terve
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete  7  igen,  nem és
tartózkodó szavazat nélkül megal-
kotta a Diósjenő Község Önkor-
mányzat 2019. évi összesített köz-
beszerzési tervéről szóló 13/2019.
(II. 14.) számú határozatát.
3.1. A Pénzügyi, Vagyon-
nyilatkozat Ellenőrző és Szo-

2019. második rendes ülés

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
intézmény-

vezető

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

polgármester
jegyző

Javaslat a 2019. évi köztisztviselői telje-
sítménycélok meghatározására. jegyző

Javaslat a 2019. évi rendezvényprogram
elfogadására.

PVSZB
polgármester

Március 15. előkészület polgármester

Javaslat a 2019. évi Közbeszerzési terv el-
fogadására. polgármester

Szociális ügyek – ZÁRT ülésen
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Jegyzői beszámoló
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. év február hó 14. napján tartott üléséről

ciális Bizottság munkatervé-
nek elfogadása
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete  7  igen,  nem és
tartózkodó szavazat nélkül megal-
kotta a Pénzügyi-, Vagyon-
nyilatkozat Ellenőrző és Szociális
Bizottság 2019. I. féléves munka-
tervének elfogadásáról szóló
14/2019. (II. 14.) számú határoza-
tát.

MELLÉKLET
a 14/2019. (II. 14.) KT.

határozathoz
a Pénzügyi-, Vagyon-nyilatkozat
Ellenőrző és Szociális Bizottság
2019. I. féléves munkaterve
(eltérés lehetséges)
Állandó napirend előtti pontok:
A Bizottság a munkatervében meg-

határozott napirendeken kívül –
zárt ülésen – megtárgyalja a lakos-
ság által benyújtott szociális kérel-
meket és a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény rendelkezései, a
Gyermekek védelméről és gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény rendelkezései sze-
rint nyújtandó egyes ellátási for-
mák megállapításának helyi szabá-
lyiról szóló 3/2016 (II. 25.) önkor-
mányzati rendelet 5.§-ban kapott
felhatalmazás szerint meghozza
benne döntését.
A bizottsági ülések 13.00 órakor
kezdődnek.
A munkatervben meghatározott
időpontoktól az SzMSz 14. § (5)
bekezdése értelmében – indokolt
esetben – 3 nap eltérés lehetséges.

2019. harmadik rendes ülés

2019.02.25. Szociális ügyek – ZÁRT ülésen Amennyiben
érkezik kérelem!

2019. negyedik rendes ülés

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

polgármester
jegyző

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

polgármester

Diósjenő 2018. évi egészségügyi feladat-
ellátásának értékelése.

polgármester
háziorvosok

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzésről
szóló jelentés elfogadására.

belső ellenőr
polgármester
jegyző

Az élelmezési nyersanyagnormák térítési
díjainak felülvizsgálata, rendelet szükség
szerinti módosítása. Véleményezés!

polgármester

SzMSz felülvizsgálata polgármester
jegyző

Szociális ügyek – ZÁRT ülésen
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2019. ötödik rendes ülés

2019.04.01. Szociális ügyek – ZÁRT
ülésen

Amennyiben
érkezik kérelem!
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2019. ötödik rendes ülés

Javaslat a 2019/2020. nevelési évben
indítható óvodai csoportok számának
engedélyezésére (2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (2) bekezdés d) pont)

polgármester
intézményveze-
tő

Beszámoló az Aranydió Óvoda-
Bölcsöde 2018/2019. nevelési évi tevé-
kenységéről. Javaslat

polgármester
intézmény-
vezető

Beszámoló az önkormányzat szociális
ellátásáról. Javaslat jegyző

A Helyi Esélyegyenlőségi Program fe-
lülvizsgálata. Javaslat polgármester

Szociális ügyek – ZÁRT ülésen
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2019. nyolcadik rendes ülés

Beszámoló az Önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6)
bek.) Javaslat

polgármester

Beszámoló a Diósjenői Sportegyesület-
nek juttatott támogatás felhasználásáról,
és a 2018. évi szakmai tevékenységről.
Javaslat

Sportegyesület
elnöke
polgármester

Beszámoló a Jenő-napi előkészületekről. polgármester

Javaslat önkormányzati kitüntetések és
elismerések adományozására. polgármester

Szociális ügyek – ZÁRT ülésen
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3.2. Tölgyfa utca közvilágítá-
sa
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül megal-
kotta a Tölgyfa utcai közvilágítás-
ról szóló 15/2019. (II. 14.) számú
határozatát, mely szerint Diósjenő

Község Önkormányzata 2019. év
május hó 31. napjáig a Tölgyfa
utca közvilágítását megvalósítja.
3.3 A 91/2018. (X.26.) Kt.
határozat felülvizsgálata
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül megal-

kotta a DINÓBER – csatorna-
hozzájárulás során keletkezett
kintlévőség döntésről szóló
91/2018. (X. 26.) határozat módo-
sításáról szóló 16/2019. (II. 14.)
számú határozatát, melynek értel-
mében a 91/2018. (X.26.) lejárt
határozatot változatlan tartalommal
újra életbe lépteti, melynek határ-
idejét 2019. év március hó 31.
napjában jelöli meg.
Fontos:
A határidő leteltét követően az
Önkormányzat kezdeményezi a
fizetési meghagyások (FMH) kibo-
csájtását azon fizetésre kötelezet-
tekkel szemben, akik nem kötöttek
az Önkormányzattal részletfizetési
megállapodást.
3.4. A 2/21019. (I.24.) Kt. ha-
tározat szerinti tárgykör tár-
gyalása - szóbeli előterjesztés
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem
és 1 tartózkodó szavazattal megal-
kotta a Petőfi, Haladás és Horgász
utca felújítására tervezési árajánlat
és tervezői költségvetés kéréséről
szóló 17/2019. (II. 14.) számú
határozatát, melynek végrehajtásá-
ról a soron következő rendes testü-
leti ülésen ad tájékoztatást a pol-
gármester.
3.5. Munkaterv módosítása
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül megal-
kotta a Képviselő-testület 2019. év
I. félévének munkatervének 1.
számú módosításáról szóló
18/2019. (II. 14.) számú határoza-
tát. A módosítás szerint:
1.) A Képviselő-testület és szervei

Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 2/2018. (III. 02.)
önkormányzati rendelet módosí-
tását a februári rendes ülés tár-
gyalandó napirendi pontjai közül
áthelyezi a márciusi rendes ülés-
re.

2.) A Képviselő-testület az áprili-
si rendes ülésén tárgyalja a szoci-
ális önkormányzati rendelet fe-
lülvizsgálatát.

3.6. Képviselői tiszteletdíj
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem
és 1 tartózkodó szavazattal megal-
kotta a Hegedűs József tiszteletdí-
jának megvonásáról szóló 19/2019.
(II. 14.) számú határozatát. A hatá-
rozat tartalma szerint Hegedűs
József képviselő december havi
tiszteletdíja – az ülésekről való
rendszeres hiányzás miatt – 50%-
os mértékben került megvonásra.
5.1 Korrigálás, törvényszám
Blaskóné Csontos Mária képviselő
a 2019. 01. 24. napján tartott testü-
leti ülésen az általa elmondottakat
kívánta pontosítani, továbbá kérte
napirendi pontként tárgyalni a
Nádas utca 83. szám előtt álló
köztéri oszlopra lámpatest elhelye-
zését.

Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül megal-
kotta a Nádas utca 83. szám elé
köztéri lámpatest elhelyezéséről
szóló 20/2019. (II. 14.) számú
határozatát, melynek értelmében az
Önkormányzat kezdeményezi a
lámpatest elhelyezését.
5.2. Lomtalanítás megszerve-
zése
A Képviselő-testület a napirendi
pontot tárgyalta, de nem hozott
határozatot e témakör kapcsán!
5.3. START pályázat létszám-
módosítása
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
és 1 tartózkodó szavazattal megal-
kotta a 109/2018. (XII. 21.) határo-
zata 2) pontjának módosításáról
szóló 22/2019. (II. 14.) számú
határozatát, mely szerint a 2019-
20. évi Startmunka program 1
(egy) Startmunka-láb a „bio- és
megújuló energia” lábra terjed ki,
melynek keretében 8 fő foglalkoz-
tatása valósul meg.

v
István László alpolgármester a
napirendi pontok tárgyalása során
kérte, hogy a képviselő-testület
tárgyalja meg annak a lehetőségét,
hogy az Önkormányzat a Kossuth
út 15. szám alatti ingatlanját bérbe
adja az orvosi rendelő kivitelezését
végző DDM Family Kft. részére.
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem
és 2 tartózkodó szavazattal megal-
kotta  a  Kossuth  út  15.  szám  alatti
ingatlan bérbeadásáról szóló
21/2019. (II. 14.) számú határoza-
tát, melynek értelmében a Kossuth
út 15. szám alatti ingatlant az Ön-
kormányzat  bérbe  adja  a  DDM
Family Kft. részére azzal a feltétel-
lel, hogy a vállalkozó köteles az
ingatlan állagát megőrizni és a
rezsit rendszeresen megfizetni.

v
A Képviselő-testület zárt ülésen 1
napirendi pontot tárgyalt és hozta
meg benne döntését az alábbiak
szerint:
ZÁRT ülés napirendi pontjai:
6.1. Radics Endre továbbfog-
lalkoztatása - szóbeli előter-
jesztés
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül megal-
kotta a Radics Endre továbbfoglal-
koztatásáról szóló 23/2019. (II.
14.) számú határozatot. A határozat
értelmében az Önkormányzat Ra-
dics Endrét tovább foglalkoztatja.

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Képviselői kérelmek
A képviselők a képviselői munká-
juk ellátásához 4 kérelmet terjesz-
tettek a polgármester elé, melyek
teljesítését a jegyző által vezetett

2019. hatodik rendes ülés

Diósjenő Község Önkormányzata 2018.
évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló rendelet-tervezetének elfogadása.
(2011. évi CXCV törvény 91. § (1) be-
kezdés) Véleményezés

polgármester

Védőnői beszámoló a 2018. évről. polgármester
védőnő

Beszámoló a START közmunkaprog-
ramról. Javaslat polgármester

Beszámoló a 2018. évi helyi adó bevéte-
lekről. Javaslat jegyző

Beszámoló a Május 1-i rendezvény elő-
készületeiről. polgármester

Beszámoló a község közművelődési te-
rén 2018. évben végzett feladatokról. Ja-
vaslat

polgármester

Szociális önkormányzati rendelet felül-
vizsgálata

polgármester
jegyző

Szociális ügyek – ZÁRT ülésen
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2019. hetedik rendes ülés

2019.05.06. Szociális ügyek – ZÁRT
ülésen

Amennyiben
érkezik kérelem!

2019. hetedik rendes ülés

2019.06.03. Szociális ügyek – ZÁRT
ülésen

Amennyiben
érkezik kérelem!
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Hivatal teljesített az alábbiak sze-
rint:
F Blaskóné Csontos Mária
képviselő azt kérte, hogy a
képviselői munkájának ellá-
tásához az Önkormányzat
adja át részére a Bizottsági
ülések jegyzőkönyveit.
Kérése teljesítésre került azzal az
eltéréssel, hogy a bizottsági ülések-
ről nem jegyzőkönyv, hanem fel-
jegyzés készült és ezek kerültek
részére átadásra. Ugyanezek a
feljegyzések a Nemzeti Jogsza-
bálytárba is feltöltésre került.
FHegedűs József képviselő a
2018 év I. félévi testületi ülé-
seinek jegyzőkönyveinek át-
adását kérte, indokolva, hogy
szükségesek részére a képvi-
selői munka ellátásához.
A kért jegyzőkönyvek a
www.diosjeno.hu oldalra feltöltés-
re kerültek, erről tájékoztatást ka-
pott írásban a képviselő.
F Hegedűs József képviselő
kérte a 90 napon túli adóhát-
ralékosok listáját.
Az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény (a továbbiakban:
Art.) 130. § (1) bekezdése alapján
„Az önkormányzati adóhatóság
helyi adó és gépjárműadó vonatko-
zásában az egyszázezer forintot –
természetes személyek esetében az
ötvenezer forintot – elérő, kilenc-
ven napon keresztül folyamatosan
fennálló adótartozással rendelkező
adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét,
telephelyét, adóazonosító számát
és az adótartozás összegét a hely-
ben szokásos módon közzéteheti.”.
Az Art. idézett szakasza lehetősé-
get biztosít a helyi adóhatóság
számára a tekintetben, hogy a nyil-
vánosság erejével élve ösztönözze
az állampolgárok helyiadó-fizetési
hajlandóságát. Az önkormányzati
adóhatóság adóztatási tevékenysé-
gével összefüggésben elrendelt
nyilvánosságra hozatal során tekin-

tettel kell lenni arra, hogy a helyi
önkormányzat költségvetésébe
tartozó adóbevételek a helyi vá-
lasztópolgárok közösségét érintik,
így a közzététel csak a helyben
szokásos módon történhet meg. A
helyben szokásos módnak olyan
közzétételi forma tekinthető, mely-
nek révén elsősorban a helyi vá-
lasztópolgárok közösségének tagjai
értesülnek a közzétett adatkörről.
Ebből kiolvasható, hogy nincs
semmilyen garancia arra – még  a
képviselői eskü sem –,  hogy  a
papír alapon kiadott adóhátraléko-
sok listája nem kerül illetéktelen
személyhez.
A nyilvánosságra hozatal igény-
bevételéről szóló döntés megho-
zatalának joga a helyi adóható-
ságé, melynek felelős vezetője a
helyi önkormányzat jegyzője.
Az Art. 130.§ (1) bekezdése azt
fogalmazza meg, hogy az önkor-
mányzati adóhatóság közzéteheti
az adóhátralékosok listáját, kizáró-
lag céljai elérése érdekében. Az
önkormányzati képviselőnek
való adóslista átadása nem szol-
gálja, szolgálhatja az önkor-
mányzati adóhatóság céljait!
Az önkormányzati képviselő abban
az esetben ismerheti meg az adó-
hátralékosok listáját, ha erre irá-
nyuló napirendi pont kerül tárgya-
lásra a testületi ülésen, ott is csak
zárt ülés keretében, helyben kiosz-
tott anyagként, melyet a napirendi
pont tárgyalását követően a jegyző
visszakér (összegyűjt) és gondos-
kodik az irat szakszerű megsemmi-
sítéséről.
A képviselő kérését – a fentebb
leírtakra való figyelemmel – a
jegyző nem teljesítette!
F Hegedűs József képviselő
kérte a 2018-as rendeletek és
határozatok nyilvántartásá-
nak kiadását.
A képviselő e kérésének teljesítése
jelenleg folyamatban van!

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Tisztelt Diósjenői Lakosok, Tisz-
telt állattartó tulajdonosok!
A helyi állatvédelmi hatóság a
jegyző, a jogszabályok a jegyzőt
ruházzák fel olyan jogosítvánnyal,
melynek birtokában az állattartóval
szemben eljárhat, amennyiben az
megsérti az állattartás szabályait.
Kérek minden diósjenői lakost,
hogy a jegyzőt keressék, ha a köz-
ségben olyant látnak, tapasztalnak,
ami az állatok tartásával nem ösz-
szeegyeztethető. Kérem Önöket,

hogy akkor is hívják a jegyzőt, ha
olyan személy lép be ingatlanuk te-
rületére, aki arra hivatkozik, hogy
ő állatvédő és jogosan tartózkodik
az ingatlan területén. Állatvédelmi
hatóságként csak a jegyzőnek és a
rendőrségnek van joga, hogy ma-
gántulajdonban lévő ingatlan terü-
letére lépjen. Amennyiben nem így
történik, kérek mindenkit, hogy
azonnal hívja a rendőrséget.

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Jegyző kérése a Lakosságtól

folytatás az 1. oldalról
Általános Iskolai diákok ré-
szére:
1.) Diósjenő Polgármesteri Hivatal

„Gyere el Diósjenőre” rajzpályá-
zatot hirdet 1-5. osztályos diákok
részére.
Rajzoljátok le azt az átélt pillana-

Rajzpályázatok

Diósjenő Község Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal szerve-
zésében 2019. év május hó 1. nap-
ján a „DODI-tanyán” Majális meg-
rendezésére kerül sor.
A rendezvényen gazdag szórakozá-
si lehetőséget kínálunk minden
korosztálynak. A nap folyamán
lesz utcák közti főzőverseny, Má-
jusfaállítás, lufihajtogatós Dudó-
bohóc egész nap, ugráló- (lég-) vá-
rak, élő csocsóbajnokság, arc- és

pólófestés, Virgonckodó játszóház
körhintával, Ómagyar Hagyo-
mányőrzők (jurtakiállítás, kelevéz-
dobás, íjászat, hangszerbemutató
stb.), Broadway Musical műsora
ismert musicalslágerekkel, sportve-
télkedők, ügyességi versenyek,
TÜDŐSZŰRÉS, kézműveskedés,
főtt virsli – debreceni.
Mindenkit nagy szeretettel vár

a Szervező Csapat

Majális

tot, illetve elképzelt képet, amiért
érdemes Diósjenőre eljönni és itt
tölteni pár kellemes napot.

Fontos, hogy a pályaművek csa-
patmunkában készüljenek, ezzel is
erősítve a közös, több-szempontú
gondolkodást és a gyermekek
együttműködési készségét.

Választhatok bármilyen techni-
kát, rajzolhattok ceruzával, filctol-
lal, zsírkrétával, akár festhettek is!

2.) Diósjenő Polgármesteri Hi-
vatal „Hívogató, mondd el sza-
vakkal!” versíró pályázatot hirdet
6-8 osztályos diákok részére.

Pályázni lehet vers-, illetve pró-
zaírással. Egyetlen feltétel, az írás-
nak Diósjenőhöz kell kapcsolód-
nia.

Az általános iskolások részére
kiírt pályázaton az 1.) kategóriában
indulhatnak a Szentgyörgyi István
Általános Iskola osztályai, a 2.) ka-
tegóriában minden diósjenői lako-
sú diák.

A pályamunkákat 2019. április
12. nap 12:00 órájáig kell eljut-
tatni a Polgármesteri Hivatal tit-
kárságára. A rajzok ápr ilis 30-ig

elbírálásra kerülnek. Bírálást a Pol-
gármesteri Hivatal köztisztviselői
és az Aranydió Óvoda- Bölcsőde
vezetője és a Szentgyörgyi István
Általános Iskola mb. igazgatója

Eredményhirdetés: 2019. május
1-jén a „Dodi-tanyán” tartandó
majálison.

Díjak:
Egyéni indulóknál

1. hely10.000,-Ft eszközcsomag
2. hely7.000,- Ft eszközcsomag
3. hely5.000,- Ft eszközcsomag

Csoportoknál:
1. hely 20.000,- Ft hozzájárulás a
csoport kirándulásának költségei-
hez
2. hely 15.000,- Ft hozzájárulás a
csoport kirándulásának költségei-
hez
3. hely10.000,- Ft eszközcsomag

A nyertes pályázók alkotásai
megjelennek a Jenői Napló soron
következő számában, az 1. helye-
zettet elért alkotásokról pedig ké-
peslap is készül.

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Tüdőszűrés
Tájékoztatom Diósjenő tisztelt lakosságát, hogy diósjenői lakosok részé-
re

2019. május 1. napjától – 2019. május 4. napjáig
tüdőszűrésre kerül sor, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sület Tüdőszűrő Csapata végez. Az Egyesület minden nap 6 óra időtar-
tamba végzi a tüdőszűrést, mely idő alatt maximum 150 fő tüdőszűrését
tudja elvégezni. Első nap a tüdőszűrést a Majális helyszínén végzi az
Egyesület, következő napokon pedig a Dózsa György úton a Tájházzal
szembeni piacterületen.
A szolgáltatás mindenki számára ingyenes.
Kérem, vegyék igényben e nagyszerű szolgáltatást! A tüdőszűrésről ké-
szült felvételeket az Egyesület a háziorvos részére küldi meg, aki –
amennyiben szükséges – megteszi a további szükséges intézkedéseket.

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző
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Farsang a Szentgyörgyi
István Általános Iskolában

A farsang a vízkereszttől hús-
hagyókeddig tartó időszak elneve-
zése. Ez többnyire a gazdag népha-
gyományon alapszik, Magyaror-
szágon a legnevezetesebb farsangi
esemény a mohácsi busójárás. Ál-
talában ilyenkor tartják a színes
mulatságokat, bálokat, amely ter-
mészetesen iskolánkban sem ma-
radhatott el.

Az intézmény diákserege hatal-
mas lelkesedéssel vetette bele ma-
gát a farsangi időszakba. Minden
osztályban színes álarcok készítése
előzte meg a farsangi mulatságot,
melyek azóta is díszítik a termeket,
valamint az egész iskola színes
karneváli díszbe öltözött a krepp
papírból készült szalagok és lufik
által.

A farsangi bálon intézményve-
zető asszony nyitóbeszédében is-
mertette a gyerekekkel a farsang

Iskolai hírek

Az energetikai pályázat munkáinak
megkezdése előtt, az iskola padlá-
sának szigeteléséhez, tisztán üre-
sen kellett átadni a helyet a kivite-
lezőknek. Köszönjük azoknak az
önzetlen, segítőkész, kiemelvén
külön az intézet lakóit, hogy hétvé-

gi szabadidejüket feláldozván, jöt-
tek és segítették lepakolni a már
évtizedek óta felhalmozódott isko-
lai bútorokat, eszközöket, a fenn-
maradt sittet a padlásról. Köszön-
jük!

István László

A már több éve elnyert, többek kö-
zött az új orvosi-rendelői, az ener-
getikai, és az esővíz-elvezetéses
pályázataink munkálatai elkezdőd-
tek! Rég kész lehetett volna, ha
nem lennének olyan „jóakaróink”,
akik gőgből, személyes gyűlölettől
vezérelve, vagy csak egyszerűen
rosszindulatból, a különböző ható-
ságoknál nem tették volna meg fel-
jelentéseiket. Közben kikészítettek
két jegyzőt, nem gondolván arra,
(vagy talán mégis?), hogy az átme-
neti idő, a törvényességi felügyelet
nélkül, áll. Megtették, lelkük rajta!
A harmadik jegyző kezdte el a

munkáját, kóstolgatják őt is, tör-
vénytelenséggel, hozzá nem értés-
sel  vádolják.  Még bírja!     A ható-
ságok a több zsáknyi pályázati
anyagot visszaadták, nem találtak
törvénytelenségeket, hamis adato-
kat, szabálytalanságokat, elkezdőd-
hettek a beruházások! Volt még
egy próbálkozás, hogy ne örüljünk
annyira, az orvosi rendelő helyét,
valaki régészeti helynek minősítet-
te, a hatályos építési engedélyezte-
tések után. A régészek kijöttek,
nem találtak semmit, mást sem, így
folytatódhat az építkezés!

István László

Köszönet!

Végre elkezdődött!
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1 + 1%
Gondoljon Diósjenőre!

Kérjük, 2018. évi adóbevallása elkészítése során is
támogassa alapítványainkat, civilszervezeteinket!

Aranydió Óvoda Alapítvány
adószáma: 18644519-1-12

Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület Diósjenő
adószáma: 18638332-1-12

Boróka Gyermekjóléti Egyesület
adószám: 18567324-1-12

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

Szentgyörgyi Napok 2019

A Szentgyörgyi István Általános
Iskolában már hagyomány a Szent-
györgyi Napok rendezvénysorozat,
amelynek elődje a Benedek Elek
mesemondó verseny volt. Az utób-
bi hét évben három napos prog-
rammá nőtte ki magát, amelyen a
környékbeli óvodák és iskolák ta-
nulói megmérethetik magukat.

Ebben az évben az első napon
intézményünk diákjai vettek részt.
Ünnepélyes megnyitón hallhatták
és láthatták névadónk, Diósjenő
szülöttje, Szentgyörgyi István szín-
művész, rendező életútjának, mű-
vészetének főbb állomásait. Meg-
koszorúztuk az iskola bejáratánál
található szobrát, majd kezdetét
vette az alsó tagozatosak számára a
mese akadályverseny, a felső tago-
zatosak pedig műveltségi-
ügyességi vetélkedőn vettek részt.
A Mákvirág Nyugdíjasklub tagjai,
farsang lévén, fánkot sütöttek a
gyerekeknek, amelyeket jó étvágy-
gyal és nagy örömmel fogyasztot-
tak el a nap végén a diákok.

Rendezvénysorozatunk iskolánk
névadójához kötődik, aki a telepü-
lés szülöttjeként fényes, előadói
karriert futott be a 19. században.
Emlékét méltó módon szeretnénk
ápolni a Szentgyörgyi napok keret-
ében megrendezett mesemondó
versengéssel, amelyet mára kiegé-
szítettünk a népdaléneklési, rajz és
labdarúgás versennyel.

Iskolánkban 7 éve működik si-
keresen a táncművészeti oktatás.
Ebben a tanévben néptáncot tanul-
nak az alsó tagozatos és 5. osztá-
lyos tanulók. Simon Katalin tánc-
pedagógus népdaléneklésre tanítja
az erre kedvet érző gyerekeket.  A
mindennapos testnevelés keretében

labdarúgás óráik vannak az alsó ta-
gozatos tanulóknak. Szintén alsó
tagozaton emelt szintű a matemati-
ka tanítása, továbbá angol nyelv és
informatika oktatásban is részesül-
nek a kisdiákok.

Továbbtanulási mutatóink is biz-
tatóak 8.-os tanulóink jó része biz-
tos bejutó az általa választott kö-
zépfokú tanintézetbe.  Számukra
intézményünkben tart felvételi elő-
készítőt matematika tantárgyból
októbertől januárig a váci Boron-
kay György Műszaki Középiskola
pedagógusa.

A második napon a térség isko-
láiból érkeznek a mesemondó és
népdalt szívesen éneklő verseny-
zők. Ebben az évben több, mint 60
versenyző érkezett. Ünnepélyes
megnyitón adjuk át a rajzpályázat
díjazottjai számára a jutalmukat,
ahol Toldi Tamás énekes, dalszö-
vegíró, Simon Katalin, az első osz-
tályos néptáncos lányok és Gubó
Liza lépett fel, színvonalas szóra-
kozást biztosítva a nézőknek. A
harmadik napon a focistáké volt a
lehetőség, hogy megmérkőzzenek
egymással. Idén 13 csapat versen-
gett egymással, Mészöly Géza biz-
tatása mellett.

A résztvevők véleménye, vissza-
jelzései alapján színvonalas, sike-
res rendezvénnyel emlékeztünk
meg Szentgyörgyi Istvánról.

A rendezvény megszervezését
Diósjenő Község Önkormányzata,
a Balassagyarmati Tankerületi
Központ, a Szent Antal Karitász
csoport, a Mákvirág Nyugdíjas-
klub,  és  Bagó  István  Pál  EBM
Trade Kft. ügyvezetője, és több
vállalkozó támogatta. Hálás köszö-
net érte mindannyiuknak.

Dombai Szilvia
megbízott intézményvezető

fogalmát, különböző népszokásait.
Őt a 8. osztályos tanulók keringője
követte, mely gyönyörűséges koro-
nát tett a rendezvényre már a leg-
elején a bálkirálynők és bálkirá-
lyok színvonalas műsorának követ-
keztében. A nyitányt az egyéni jel-
mezes felvonulás követte, melyet a
Diákönkormányzat és az Szülői
Munkaközösség tagjaiból válasz-
tott zsűri bírált. A csoportos far-
sangi előadások esetében nem állí-
tottunk rangsort, ott mindenki egy-
forma díjazásban részesült. Az elő-
adásokat közös játék követte, mely
a Harry Potterből már jól ismert já-

ték volt, mely nem más, mint a
kviddics. A játékot a filmből is-
mert varázslatos zene tette még
emlékezetesebbé és izgalmasabbá.
A mulatságot egy közös karaoke
buli zárta.

A gyerekek felszabadultan mu-
lattak együtt az intézmény pedagó-
gusaival és diáktársaikkal. Szintén
a farsangi rendezvényekhez tarto-
zott  még a február 16-án rendezett
Sportbál. Iskolánk színes aulája
adott otthont az eseménynek, ahol
végzős diákjaink ismét emelték az
est fényét.

Már régi hagyomány, hogy minden
év februárjában megrendezzük el-
látottjaink számára a télbúcsúztató
farsangi mulatságot. Ilyenkor meg-
hívjuk intézetünk vezetőségét, régi
dolgozóinkat, a falu Önkormány-
zatának tagjait, Karitász csoportot.
Nem történt ez most sem másképp.
„A jelmezbálban az a legjobb,
hogy az ember kibújhatik a saját
bőréből, hogy más lehet, tökélete-

sen más, mint aki a valóságban.
(...) Hogy az ember néhány óráig
azt játszhatja, hogy megváltozott,
elvarázsolták, idegen és ismeretlen
lett hirtelen.” Szabó Magda

Lakóink a farsangra készülődést
sokszor már a leglehetetlenebb
nyári hőségben megkezdik. Aztán
a szokásos mikulás-buli után még
inkább szóba kerül, hogy mikor
táncolunk már végre újra együtt.

Farsang a Kastélyban

És készülődni kezdenek az egysé-
gek, ötletelnek a dolgozók. Színes
kartonpapírok, mintás anyagok
vándorolnak a padlásról és raktá-
rokból a varrodába és az egységek-
be… Csattognak az ollók, zúg a
varrógép, tűzés, ragasztás…

Vidámság és titkok lengik be az
öreg kastély falait. És jön a várva-
várt nap, sülnek a fánkok, a torták
és pogácsák. Készül a hangosítás,
érkeznek a faluból a vendégek.

Erre a néhány órára a lakóink
egészségesekké változtak, a falu-
nak erre a kívül eső részére beköl-
tözött a béke. A volt dolgozóink a
jelenlegiekkel beszélgettek, a Kari-
tász csoport kedves tagjai finomsá-
gokkal lepték meg az ünneplőket.

A legjobb jelmezeket a zsűri vá-
lasztotta ki. A polgármester adta át
az ajándékokat: Repülős Gizi, bo-
hócok, Mézga család, rettegett har-
cos, múmia és a Gall hősök…

Jól sikerült nap volt, hisz együtt
voltunk, együtt mosolyogtunk, et-
tünk és táncoltunk.

Köszönjük mindenkinek, aki se-
gített, részt vett ünnepünkben, aki
együtt örült velünk!

Reméljük, jövőre újra találko-
zunk!
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Lakóhelyünkön is szolgálhatjuk hazánkat

A Magyar Honvédség átalakítja és
megújítja önkéntes tartalékos rend-
szerét, melynek új elemeként, a he-
lyi közösségekre építve hozta létre
az önkéntes területvédelmi tartalé-
kos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában
létrehozandó, területi elven szerve-
zett önkéntes területvédelmi tarta-
lékos századok megalakításának
célja, hogy szükség esetén helyben
álljon rendelkezésre egy kiképzett,
felkészített, alkalmazható erő. A
területvédelmi tartalékos század
tagjai a felkészítések alkalmával
olyan elméleti és gyakorlati tudást
kapnak, mely a helyi közösség vé-
delmi képességét növeli, legyen
szó honvédelmi vagy katasztrófa-
védelmi helyzetről. Miután proto-
kolláris feladatai is lehetnek a tar-
talékos katonáknak, jelenlétük
emelheti helyi szinten is az ünnepi
megemlékezések, koszorúzások
színvonalát.

Ha eddig vonzotta a katonaság,
de élethelyzete nem tette lehetővé
a lakóhelyétől hosszabb időre tör-
ténő távollétet, hogy kiképzésen/
felkészítésen vegyen részt, akkor
ez a szolgálati forma pont Önnek
szól. A Magyar Honvédség lehető-
séget ad arra, hogy lakókörnyezete
érdekében kamatoztassa tudását or-
szágunk védelmében.

Ne legyen megyénkben olyan te-
lepülés, amely nem rendelkezik
tartalékos katonával, bizonyos lét-
számú kiképzett katonai erővel!

A jelentkezés menete
Amennyiben érdekli a területvé-

delmi tartalékos (ÖTT) szolgálat,
első lépésként regisztrációra van
szükség. Ez történhet a megyei to-
borzó ügyfélszolgálatokon, a Kor-
mányablakokban, illetve Interneten
keresztül, az Irány a sereg
(www.iranyasereg.hu) honlapon is.
A regisztrációt követően a toborzó-
ink felveszik Önnel a kapcsolatot
és egyeztetik az alkalmasság vizs-
gálat időpontját, helyszínét és az
ehhez kapcsolódó további tudniva-
lókat. Az alkalmasság vizsgálat si-
keres teljesítését követően történik
meg a szerződés megkötése. A re-
gisztrációhoz a személyes okmá-
nyokra, valamint az iskolai vég-
zettséget, szakképzettsége(ke)t iga-
zoló bizonyítványokra lesz szük-
ség.

Alkalmassági vizsgálat
Tartalékos katonai szolgálatra

szerződést kötni csak alkalmas mi-
nősítésű egészségi, pszichikai vizs-
gálatot követően lehet. Az önkén-
tes területvédelmi tartalékos kato-
nai szolgálatra jelentkezőnek a ké-
zi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és ri-
asztófegyverek megszerzésének és
tartásának egészségi alkalmassági
feltétele és vizsgálata szerinti
(foglalkozás-egészségügyi) II. tí-
pusú alkalmasság-vizsgálaton kell
részt venniük. A vizsgálat költsé-
gét a Magyar Honvédség fizeti.
Aki rendelkezik ilyen típusú, érvé-
nyes vizsgálati eredménnyel, nem
kell a vizsgálatot újból elvégezni.
Az alkalmassági vizsgálatokat a
megyei toborzó ügyfélszolgálatok
szervezik.
Az önkéntes területvédelmi

tartalékosok juttatásai
Az önkéntes területvédelmi tar-

talékos katona szerződéskötési díj-
ra, rendelkezésre állási díjra továb-
bá a tényleges szolgálatteljesítés
(kiképzés és egyéb igénybevétel)
időtartamára – a rendszeresített
szolgálati beosztáshoz tartozó be-
sorolási osztálynak és besorolási
kategóriának megfelelő – alapillet-
ményre, laktanyai elhelyezésre, té-
rítésmentes élelmezési és ruházati
ellátásra, továbbá utazási költség-
térítésre jogosult.

Az Önkéntes Területvédelmi
Tartalékos katona részére adható
főbb juttatások, járandóságok:
- tényleges katonai szolgálat ese-

tén (1-2 napos igénybevétel ese-
tén is, időarányosan!) a rendfo-
kozatnak megfelelő illetmény;
térítésmentes ruházati ellátás-,
étkeztetés, útiköltségtérítés

- Egyszeri szerződéskötési díj: a
honvédelmi illetményalap 75%-a
(2019. évben: bruttó 33,450, Ft,
mely 2 évre vállalt ÖTT jogvi-
szony létesítése esetén, a szerző-
déskötéstől számított 4. hónap 5.
napjáig kerül kiutalásra)

- Rendelkezésre állási díj (éves
összeg): teljesített szolgálati
évenként a mindenkori minimál-
bér összege (2019. évben bruttó
149.000 Ft, mely a szerződés
időtartama alatt évente, a szerző-
dés évfordulójától számított két
hónapon belül kerül kiutalásra)

Az önkéntes területvédelmi
tartalékosok igénybevétele

A tartalékosok felkészítése és az
alkalmazása helyben történik, fő
szabályként a járásban, esetleg a

A Magyar Honvédség önkéntes te-
rületvédelmi tartalékos szolgálatra
várja a honvédelem ügye iránt ér-
deklődő, elhivatott nógrádi állam-
polgárokat. – Ez  a  lehetőség  első-
sorban azoknak szól, akik tanulmá-
nyaik vagy meglévő munkahelyük
mellett szeretnének részt vállalni a
lakóhelyük, vagy környezetük vé-
delmi feladataiban. Az önkéntesek
évi húsz napos – tíz hétvége, havi
egy alkalommal - kiképzés mellett
veszély- és katasztrófahelyzet – ár-
vízi védekezés – elhárításában,
rendezvénybiztosítási, toborzási,

illetve különböző díszelgési felada-
tokban vehetnek részt. A tartaléko-
sok felkészítése és alkalmazása
alapvetően a lakóhelyhez tartozó
járásban, megyében történik. A
szolgálatért a területvédelmi tarta-
lékosok különböző juttatásokban –
szerződéskötési díj, rendelkezésre
állási díj – részesülnek, de a tény-
leges szolgálatuk ideje alatt beosz-
tásuknak megfelelő fizetést kap-
nak.
Bővebb információért keresse

fel a település honlapját.

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi
Tartalékos szolgálatformáról

Fotó: Ladóczki Balázs / NMH

megyén belül. A felkészítés 20 na-
pos, mely nem egyszerre, hanem
moduláris rendszerben, több sza-
kaszra bontva kerül végrehajtásra.
Ily módon az egyes összevonások
időtartama várhatóan nem haladja
meg a 4-5 napot. A felkészítésekre
a lakóhelyhez legközelebb eső ki-
képzési helyszínen kerül sor. Az
állomány feladatát képezheti töb-
bek között veszély-, és katasztrófa-
helyzetben (pl. árvízi védekezés)
történő igénybevétel, rendezvény-
biztosítási-, toborzási-, illetve kü-
lönböző díszelgési feladatok ellátá-
sa a járási vagy települési rendez-
vényeken.

Bővebb információk a katonai
szolgálatról:
www.iranyasereg.hu,vagy

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ
PARANCSNOKSÁG
3. Katonai igazgatási
és érdekvédelmi iroda

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
Telefon: 06 (32) 416-622

E-mail: nograd.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje:

hétfő – csütörtök  08:00–12:00 és
13:00-15:30,

 péntek: 08:00 – 12:00

Tisztelt Üdülőtulajdonos!
Az Ön településének önkormány-
zati rendelete alapján április 1. –
szeptember 30. között minden üdü-
lőtulajdonos a közszolgáltató által
biztosított, speciális többlethulla-
dékos zsákba tudja kihelyezni a
háztartási hulladékot. A zsákok
csak a hulladék gyűjtésére, tárolá-
sára szolgálnak, az állandó lakosok
által használt szabványos gyűjtő-
edényt helyettesítik.

A speciális többlethulladékos
zsákok  2019  április  1.  és  május
31. között átvehetők az Ön tele-
püléséhez tartozó átvételi pon-
ton.

A 2018. május 25-től kötelezően
alkalmazandó GDPR-nak (General
Data Protection Regulation – az
Európai Unió új adatvédelmi ren-
delete) köszönhetően Önkormány-
zatokkal együttműködve változtat-
tunk az átvételi pontok listáján az
Önök személyes adataik védelme
érdekében.

Az átvételi pont pontos címe:
Diósjenő, Szabadság út 31. – hiva-
tali nyitvatartási időben. Jogosult-

ságát igazolványával, az átvétel té-
nyét aláírásával tudja igazolni.
Amennyiben Ön nem szerepel a
nyilvántartásunkban, kérjük ezt je-
lezze az átvételi ponton. Ebben az
esetben lehetősége van helyben az
adatbejelentő lap kitöltésére és ez-
után a zsákok átvételére. Kérjük
hozza magával az adás-vételi szer-
ződésének másolatát vagy egy hi-
vatalos igazolást (Önkormányzat-
tól) arról, hogy a településen üdü-
lővel rendelkezik. Ezek az iratok
az adatbejelentő lap mellé csato-
landók.

Tájékoztatjuk, hogy az április 1.
– szeptember 30. közötti időszakra
a  gyűjtési  napok  száma  szerint  a
közszolgáltatója 26 alkalommal
gyűjti be a hulladékokat. A hulla-
dékkezelési díj megfizetésével Ön
26 db 80 literes többlethulladék
zsák átvételére jogosult. A hulla-
dékkezelési díjról szóló számlát
negyedévente utólag az NHKV
Zrt. postázza Önnek.

A kommunális hulladék elszállí-
tása mellett a szelektív és a zöld
hulladékot is begyűjtjük, de kizáró-

Tájékoztató üdülőtulajdonosok részére
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sokszorosítva: 1.000 példányban a Diósjenői Polgármesteri Hivatalban

rendezvény megnevezése rendezvény helye időpontja rendezvényért felelős rendezvényszervező

március 15. Református templom előtti tér 2019.03.15. Tóth János Bertyákné Bolgár Marianna

húsvéti népszokások Tájház 2019.04.15.-19. Bacskay Sándorné Aranydió Óvoda- Bölcsőde

majális Dodi-tanya 2019.05.01. dr. Őszi Attila Csaba Polgármesteri Hivatal

idősek napja Szentgyörgyi István Általános
Iskola 2019.05.18. Molnár Istvánné Nyugdíjas Klub

KARITÁSZ

gyermeknap Szt. István park 2019.05.25. Bacskay Sándorné Aranydió Óvoda- Bölcsőde

június 1. II.vh. emlékmű és Tájház Tóth János Polgármesteri Hivatal

nemzeti összetartozás napja Szt. István park 2019.06.04. Tóth János Bertyákné Bolgár Marianna

református gyermektábor ?

római katolikus
gyermektábor ?

Jenő-nap Szt. István park 2019.07.13. Tóth János
Molnár Istvánné Polgármesteri Hivatal

augusztus 20. Szt. István park 2019.08.20. Tóth János Bertyákné Bolgár Marianna

lábaderbi ? ? ? ?

Szilva-szombat Kétbodony 2019.08.24 Molnár Istvánné Molnár Istvánné,
Egyházak

Nyugat-Nógrádi települések
találkozója Tereske ? Tóth János,

Molnár Istvánné Polgármesteri Hivatal

szüreti felvonulás Diósjenő, Tájház 2019.09.07. Molnár Istvánné,
Bacskay Sándorné

Polgármesteri Hivatal,
Aranydió Óvoda- Bölcsőde

Diós települések találkozója Dióskál 2019.09.21. Tóth János,
Molnár Istvánné Polgármesteri Hivatal

október 23. Református templom előtti tér 2019.10.23. Tóth János Bertyákné Bolgár Marianna

advent, falukarácsony,
lucázás Szt. István park 2019.11.30.-

2019.12.21.
Molnár Istvánné,

Bacskay Sándorné,
István László,

Aranydió Óvoda-Bölcsőde,
Civil szervezetek

önkormányzati
karácsonyi ünnepség Békás-tó 2019.12.12. dr. Őszi Attila Csaba Polgármesteri Hivatal

2019. évi rendezvényprogram

lag az általunk forgalmazott sze-
lektív és biológiailag lebomló zsá-
kokban. A szelektív hulladék gyűj-
tésére szolgáló zsákokat térítés-
mentesen biztosítjuk, a zöld hulla-
dék gyűjtéséhez a biológiailag le-
bomló zsákok megvásárolhatók az
Ön településén található értékesíté-
si pontokon. Az értékesítési pontok
pontos címe megtalálható honla-
punkon: www.zoldhid.hu Gyűjtési
rend menüpont alatt településen-
ként letölthető formában.

Amennyiben a hulladékbegyűj-
téssel, szállítással kapcsolatosan
kérdése merülne fel, forduljon bi-
zalommal hozzánk, készséggel ál-

lunk a rendelkezésére.
Elérhetőségeink:

Telefonszámunk: 06 (28) 561-200,
E-mail címünk: ugyfelszolga-
lat@zoldhid.hu
Postacímünk: 2101 Gödöllő, Pf.:
75; 2661 Balassagyarmat, Pf.
101.
Honlapunk:www.zoldhid.hu,
Facebook oldalunk: facebook.com/
www.zoldhid.hu
Köszönjük együttműködésüket!
a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
munkatársai
További tájékoztatás az üdülők-
re vonatkozó hulladékgazdálko-

dási közszolgáltatási díjról

A helyi önkormányzati rende-
let szabályozása mellett, a hulla-
dékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény V. fejezet 21. pontjának
47. § (4) bekezdése kimondja:
„Az üdülőként nyilvántartott ingat-
lannal rendelkező tulajdonosok
esetében az éves hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási díj 50 száza-
lékát kell megállapítani.”

Szolgáltatás szüneteltetése
Felhívjuk figyelmét, hogy üdülőin-
gatlan esetében részleges szünetel-
tetésre nincs lehetőség, csak a tel-
jes időszakra lehet azt kérvényezni.
Amennyiben Ön csak időszakosan
használja üdülőingatlanát, abban

az esetben is - a törvényi kötele-
zettségek értelmében - 6 havi szol-
gáltatást kell igénybe vennie.
A szüneteltetést mindig a tárgyévre
vonatkozóan, írásban előre kell
igényelni a honlapunkon a Letölté-
sek menüpontban  megtalálható
adatbejelentő lap megfelelő rovatá-
nak kitöltésével és két közüzemi
víz és villanyszámlarészletező
(nem csekk) megküldésével.
Szüneteltetési kérelmét kérjük,
az alábbi címek valamelyikére

küldje:
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
2101 Gödöllő, Pf.: 75
2661 Balassagyarmat, Pf. 101.


