
2019. április-május hó a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa XIX. évfolyam 4-5. sz. 

Jelen lévő képviselők: 

 Tóth János polgármester, István 
László alpolgármester, Alaksa 
Mihály, Molnár Istvánné PVESZB 
elnöke, Blaskóné Csontos Mária 

 Hegedűs József távolmaradt a 
testületi ülésről 

 Ülés kezdete: 10 óra 15 perc 

A Képviselő-testület nyílt ülésen 
15 napirendi pontot tárgyalt és 
hozta meg benne döntését az aláb-
biak szerint: 

NYÍLT ülés napirendi pontjai: 

2.1 Tájékoztató a 2018. évben 
megalkotott rendeletek hatályo-
sulásának felülvizsgálatáról 

Diósjenő Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 4 igen és 1 
nem szavazattal elfogadta a jegyző 
beszámolóját a 2018. évben megal-
kotott rendeletek hatályosulásának 
felülvizsgálatáról. 

 A Képviselő-testület e tárgykör-
ben döntését határozathozatal nél-
kül hozta meg. 

2.2 Beszámoló a 2018 évi helyi 
adó-bevételekről 

A jegyző tájékoztatást adott a 
2018. évi adóbevételek teljesülésé-
ről. A Képviselő-testülete 4 igen 1 
nem 0 tartózkodó szavazattal elfo-
gadta a jegyző tájékoztatását. 

0Kt. határozat száma: 38/2019. 
(IV. 25.) 

2.3 Beszámoló a Május 1-jei ren-
dezvény előkészületeiről 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül elfo-
gadta a 2019 évi Majálisi rendez-
vény előkészületéről szóló polgár-
mesteri beszámolót. 

 Kt. határozat száma: 39/2019. 
(IV. 25.) 

2.4 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 
szerint nyújtandó egyes ellátási 
formák megállapításának helyi 
szabályiról szóló 3/2015 (II.25.) 
számú önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 

Diósjenő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül – minő-
sített többséggel – megalkotta új 

szociális rendeletét és egyúttal 
hatályon kívül helyezte a 3/2015. 
(II. 25.) rendeletet. 

 Önk. rendelet száma: 3/2019. 
(IV. 26.) 

3.1 A Diósjenői Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása 

A Diósjenői Polgármesteri Hivatal 
szervezeti és működési szabályza-
tát a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosítása, valamint 
személyi változások indokolták. A 
Képviselő-testület 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül – minő-
sített többséggel – megalkotta a 
Polgármesteri Hivatal új SzMSz-
ét. 

 Önk. rendelet száma: 4/2019. 
(IV. 26.) 

3.2 Dombóvári Dénes kérelme – 
rendezési terv módosítása a 
087/4 és 079 hrsz. vonatkozásá-
ban 

A Képviselő-testület 5 igen, nem 
és tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a HÉSz módosítása 
során Dombóvári Dénes kérelmét 
figyelembe veszi. 

 Kt. határozat száma: 40/2019. 
(IV. 25.) 

3.3 Gellai Dániel kérelme – a 
0192/4 és 0192/4/a hrsz.-ú ingat-
lanok „Ivánka major” néven 
szerepeltetése 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött – a kérelmező kérelmével 
megegyezően –, hogy a 0192/4 és 
a 0192/4/A hrsz.-ú ingatlanokat a 
központi lakcímnyilvántartásban 
„Ivánka-major” néven szerepelteti. 

 Kt. határozat száma: 41/2019. 
(IV. 25.) 

3.4 Rétsági Rendőrkapitányság 
2018. évben végzett szakmai 
tevékenységéről és Diósjenő Köz-
ség közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámoló. Rétsági Rend-
őrkapitányság beszámolója a 
2018. évi közbiztonsági helyzet-
ről 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a Rétsági Rendőrka-
pitányság 2018 évben végzett 
szakmai tevékenységéről és Diós-
jenő Község közbiztonsági helyze-

Önkormányzati hírek 

Jegyzői beszámoló 
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. év április hó 25. napján tartott üléséről 

téről szóló beszámolóját elfogadja. 

 Kt. határozat száma: 42/2019. 
(IV. 25.) 

3.5 Európai Parlament tagjainak 
2019. évi választására étkezési 
hozzájárulás kérése 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a Diósjenői Helyi 
Választási Iroda kiadásaira a 2019. 
évi költségvetés általános tartalé-
kából 110.000,- Ft összeget elkülö-
nít a 2019. év május hó 26. napján 
megtartandó választás lebonyolítá-
sában résztvevők étkeztetésének 
biztosítására. 

 Kt. határozat száma: 43/2019. 
(IV. 25.) 

3.6 Vízkorlátozási intézkedési 
terv elfogadása 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy az előterjesztett Víz-
korlátozási tervet elfogadja, a pol-
gármestert felhatalmazza annak 
aláírására. 

 Kt. határozat száma: 44/2019. 
(IV. 25.) 

3.7 Tóth János polgármester 
felhatalmazása képviseleti jogo-
sultsággal 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy Tóth János polgár-
mestert képviseleti jogosultsággal 
hatalmazza fel, hogy a Képviselő-
testület nevében – Diósjenő Közsé-
get képviselve – részt vegyen – és 
szükség szerint szavazzon – az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Me-
gyei Regionális Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás ülésein. A hatá-
rozat rendelkezik arról is, hogy 
Tóth János polgármestert akadá-
lyoztatása esetén István László 
alpolgármester helyettesíti. 

Kt. határozat száma: 45/2019. (IV. 
25.) 

3.8 Méreg Péter kérelmének 
tárgyalása 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy Méreg Pétert felkéri 
nyilatkozattételre, hogy mit szeret-
ne építeni, mekkora területre, majd 
ezt követően hozza meg végleges 
döntését a testület. A Képviselő-
testület kinyilvánította azon szán-
dékát, hogy nem zárkózik el azelől, 
hogy értékesítse a kérelemben 
szereplő területet, de részletesebb 
előkészítő iratot kér a kérelmezőtől. 

 Kt. határozat száma: 46/2019. 
(IV. 25.) 

5.1 Köztemetés szabályozásáról 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy levélben fordul a Dr. 
Göllesz Viktor Rehabilitációs Inté-
zet és Ápoló Gondozó Otthon ve-
zetőségéhez, hogy választ kapjon 
arra, hogy a korábbi évekhez ké-
pest jól működő köztemetések, 
amelyek a Kastély Alapítvány 
támogatásával lettek megtartva, 
miért nem tud tovább működni? 
Működik e a Kastély Alapítvány? 

 Kt. határozat száma: 47/2019. 
(IV. 25.) 

5.2 Út-pályázaton való indulás 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem 
és tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a Petőfi utcát a 100%
-os „Magyar Falu Program” pályá-
zatra, a Horgász utcát pedig a 85%
-os BM-es pályázatra jelöli ki. 

 Kt. határozat száma: 48/2019. 
(IV. 25.) 

5.3 Konyha-pályázaton való in-
dulás 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy indulni kíván a 2019. 
évre kiírt „Önkormányzati étkezte-
tési fejlesztések támogatására” kiírt 
pályázaton. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 

 Kt. határozat száma: 49/2019. 
(IV. 25.) 

 

Tisztelt Lakosok! Az alábbiakban 
a zárt ülés határozatait teszem 
közzé. A zárt ülés jegyzőkönyve 
csak azok által megismerhető, akik 
a zárt ülésen részt vettek. A jegy-
zőkönyvvel ellentétben a zárt ülé-
sen hozott határozat nyilvános, az 
mindenki által megismerhető. En-
nél a résznél a szavazás eredménye 
nem kerül közzétételre, hisz az 
nem a határozat, hanem a jegyző-
könyv része. 

Jegyzői beszámoló 

Diósjenő Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 
2019. év április hó 25. 

napján tartott ZÁRT üléséről 

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

 Hegedűs József távolmaradt a 
testületi ülésről 



   2. oldal a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa 2019. április-május hó 

 Ülés kezdete: 12 óra 25 perc 

A Képviselő-testület zárt ülésen 2 
napirendi pontot tárgyalt és hozta 
meg benne döntését az alábbiak 
szerint: 

ZÁRT ülés napirendi pontjai: 

6.1 Önkormányzati terület jogta-
lan használata 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy H. Barbara (2643 Diósjenő, 
Tópart út 52.) lakost, mint a 
4117/9 hrsz.-ú ingatlan tulajdono-
sát arra kötelezi, hogy az ingatlana 
mögött lévő 068/50 hrsz.-ú Önkor-
mányzati saját használatú út foly-
tonosságát állítsa helyre, az ott 
elhelyezett – út teljes szélességé-
ben – állattartás céljára szolgáló 
kerítést bontsa el legkésőbb 2019. 
év május hó 31 napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy amennyiben 
a kötelezett a határozatban foglal-
taknak nem tesz eleget, úgy az 
Önkormányzat saját költségén 
végezze el a munkát, melynek 
teljes költségét terhelje át a kötele-
zettre. 

Kt. határozat száma: 50/2019. (IV. 
25.) 

6.2 Hátralékos adózók listájának 
megismerése! 

A Képviselők megismerhették a 
hátralékos adózók listáját, mely 
listát a jegyző helyben, a napirendi 
pont tárgyalása előtt osztott ki, 
majd a lista áttekintése után min-
den képviselő azt visszaszolgáltatta 
a jegyző részére. A listát NEM 
vihették el a képviselők! 

 E napirendi pontban határozat 
nem hozott a Képviselő-testület. 

Jegyzői beszámoló 
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. év május hó 2. napján tartott rendkívüli üléséről 

Jelen lévő képviselők: 

Tóth János polgármester, István 
László alpolgármester, Alaksa Mi-
hály, Blaskóné Csontos Mária, He-
gedűs József 

Ülés kezdete: 17 óra 01 perc 

A Képviselő-testület nyílt ülésen 1 
napirendi pontot tárgyalt és hozta 
meg benne döntését az alábbiak 
szerint: 

NYÍLT ülés napirendi pontjai: 

3.1 Berki Péter iskolaigazgatói 
pályázatának véleményezése 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Berki Péter is-
kolaigazgatói pályázatának véle-
ményezése tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és – egyhangú szava-
zással – úgy döntött, hogy Berki 
Péter iskolaigazgatói kinevezését 
támogatja. 

 Kt. határozat száma: 51/2019. 
(V. 02.) 

Jegyzői beszámoló 
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. év május hó 6. napján tartott rendkívüli üléséről 

Jelen lévő képviselők: 

Tóth János polgármester, István László alpolgármester, Alaksa Mihály, 
Molnár Istvánné PVESZB elnöke 

Ülés kezdete: 07 óra 30 perc 

A Képviselő-testület nyílt ülésen 1 napirendi pontot tárgyalt és hozta 
meg benne döntését az alábbiak szerint: 

NYÍLT ülés napirendi pontjai: 

3.2 „Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása az EFOP-1.5.3-
16-2017-00124 azonosítószámú projektben” című projekt, 
EKR000359612019/9248 számon indult közbeszerzési eljárás ered-
ményének megállapítása 

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Rendez-
vényszervezési szolgáltatások biztosítása az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 
azonosítószámú projektben” című projekt, EKR000359612019/9248 szá-
mon indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és név szerinti szavazást követően – egyhan-
gú szavazással – úgy dönt, hogy egyetért a Bíráló Bizottság szakvélemé-
nyével és az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárást eredményesnek fogadja el. A közbe-
szerzési eljárás során - az érvényes ajánlatnak – az ajánlattételi felhívás-
ban meghatározott értékelési szempontok szerint történő – értékelése 
alapján a – Zöld Logika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.) ajánlata tekinthető a legkedve-
zőbb –, ennek megfelelően a nyertes ajánlatnak. 

 Kt. határozat száma: 52/2019. (V. 02.) 

Jegyzői beszámoló 
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. év május hó 30. napján tartott üléséről 

Jelen lévő képviselők: 

Tóth János polgármester, István 
László alpolgármester, Alaksa Mi-
hály, Blaskóné Csontos Mária, He-

gedűs József 

Ülés kezdete: 10 óra 06 perc 

A Képviselő-testület nyílt ülésen 
22 napirendi pontot tárgyalt és 19-

ben döntéséről határozatot hozott 
az alábbiak szerint: 

NYÍLT ülés napirendi pontjai: 

6.1 Diósjenő Község Önkor-
mányzatának 2018. évi költség-
vetéséről szóló 1/2018. (III.02.) 
önkormányzati rendelet módosí-
tása – költségvetési előirányzat-
módosítás 

Diósjenő Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 4 igen, 2 
nem és 1 tartózkodó szavazattal 
megalkotta a 2018. évi költségve-
tésről szóló 1/2018. (III. 02.) ön-
kormányzati rendeletet módosító 
rendeletét. 

 Önk. rendelet száma: 5/2019. 
(V. 31.) 

6.2 Javaslat a Diósjenő Község 
Önkormányzata 2018. évi gaz-
dálkodásának zárszámadásáról 
szóló rendelet-tervezetének elfo-
gadására 

Diósjenő Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 5 igen, 2 
nem és tartózkodó szavazat nélkül 
megalkotta a 2018. évi gazdálko-
dásának zárszámadásáról szóló 
rendeletét. 

 Önk. rendelet száma: 6/2019. 
(V. 31.) 

6.3 Beszámoló a Diósjenői Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület 2018. 
évi tevékenységéről 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Diósjenői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját megtárgyalta és 7 igen, 
nem és tartózkodó szavazat nélkül 
elfogadta. 

 Kt. határozat száma: 53/2019. 
(V. 30.) 

6.4 Beszámoló az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 96. § (6) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva 7 
igen, nem és tartózkodó szavazat 
nélkül úgy döntött, hogy Diósjenő 
Község Önkormányzatának 2018. 
évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatai ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 Kt. határozat száma: 54/2019. 
(V. 30.) 

6.5 Beszámoló a Diósjenői Sport-
egyesületnek juttatott támogatás 
felhasználásáról, és a 2018. évi 
szakmai tevékenységről 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a Diósjenői Sport-
egyesület 2018. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót elfogadja. 

 Kt. határozat száma: 55/2019. 
(V. 30.) 

6.6 Beszámoló a 2018. évi védő-
női szolgálatról 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a 2018. évi védőnői 

ellátásról szóló beszámolót elfo-
gadja. A Képviselő-testület felkér-
te a jegyzőt, hogy a védőnői fel-
adatok ellátására pályázatot tegyen 
közzé. 

 Kt. határozat száma: 56/2019. 
(V. 30.) 

 

3.1 Méreg György kérelme – in-
gatlan átminősítése 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a 0194/32 hrsz-ú te-
rületet „tartalék-temető terület” be-
sorolását a HÉSZ módosítása során 
megváltoztatja. A Képviselő-
testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a HÉSZ módosítását ké-
szítse elő. 

 Kt. határozat száma: 57/2019. 
(V. 30.) 

3.2 Diósjenői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület kérelme 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy Diósjenő Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére 1 000 
000,-Ft-ot átutal a 2019. évi költ-
ségvetés K506 soron szereplő ösz-
szeg terhére. 

 Kt. határozat száma: 58/2019. 
(V. 30.) 

3.3 A diósjenői Római katolikus 
egyházközség plébánosának kér-
elme 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy Diósjenő közigazga-
tási területén működő egyházak ál-
tal szervezett nyári gyermektábor 
megvalósulását anyagilag támogat-
ja. A Képviselő-testület a támoga-
tás összegét egyházanként 
200.000,- Ft-ban állapította meg. 

Kt. határozat száma: 59/2019. (V. 
30.) 

3.4 Utcanév változtatás kezdemé-
nyezése 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a Haladás utca 268 
hrsz-ú szakaszát átnevezi, és a köz-
terület új nevének meghatározására 
kikéri a lakosság véleményét. Az 
új közterületi név 2019. év novem-
ber hó 1. napjától kerül alkalma-
zásra. 

 Kt. határozat száma: 60/2019. 
(V. 30.) 

3.5 LÁDADERBI Diósjenőn – tá-
mogatási kérelem 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem 
és tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a kérelmező (RRT 
Szabadidő és Motorsport Sport-
egyesület; székhely 2651 Rétság, 
Nógrádi u. 24.) kérelmét, a rendez-
vény megvalósulását támogatja. A 
támogatás összegét 100.000,- Ft-
ban lett megállapítva. 

 Kt. határozat száma: 61/2019. 
(V. 30.) 

 



 2019. április-május hó a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa 3. oldal 

3.6 Balassagyarmati Tankerületi 
Központ javaslata a fennálló 
szerződés módosítására 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a Balassagyarmati 
Tankerületi Központtal fennálló 
vagyonkezelői szerződés 8. számú 
mellékletét úgy módosítja, hogy a 
Kommunális hulladék szállítását a 
felek megosztva fizetik az alábbiak 
szerint: 

 80%-ot a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ; 

 20%-ot a Diósjenő Község 
Önkormányzata. 

A 20%-os díjat az Önkormányzat a 
Balassagyarmati Tankerületi Köz-
pont által kiállított és megküldött 
számla ellenében fizeti meg. 

 Kt. határozat száma: 62/2019. 
(V. 30.) 

3.7 Diósjenői Sportegyesület kér-
elme a bérleti díjról 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 

tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a Sporttelep bérleti 
díját, a 2019-es évre 1 296 000,- Ft
-ban állapítja meg. A megfizetett 
bérleti díj nem vonatkozik a Sport-
telep területén megépített 20x40-es 
műfüves pályára, az nem képezi a 
bérbeadás tárgyát. 

 Kt. határozat száma: 63/2019. 
(V. 30.) 

3.8 „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támoga-
tása” pályázaton való indulásról 
döntés meghozatala 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy az önkormányzati 
feladat ellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására vonatkozóan pá-
lyázatot kíván benyújtani az aláb-
biak szerint. 

 Pályázó szervezet megnevezé-
se: Diósjenő Község Önkor-
mányzata; 

 Felújítandó útszakasz: Haladás 
utca 

 A pályázat forrástáblázata: 

Sorszám Megnevezés Ft (bruttó) 

1. 
Pályázat összköltsége: 

- építési, beruházási költség 
13 855 852,- Ft 

2. Igényelt támogatás (85%) 11 777 474,- Ft 

3. Saját forrás (15%) 2 078 378,- Ft 

Kt. határozat száma: 64/2019. (V. 30.) 

 

3.9 „Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása” pályá-
zaton való indulásról döntés 
meghozatala 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy az Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatásá-
ra vonatkozóan pályázatot kíván 
benyújtani az alábbiak szerint: 

 Pályázó szervezet megnevezé-
se: Diósjenő Község Önkor-
mányzata; 

 Felújítandó konyha: 2643 Di-
ósjenő, Kossuth út 21. (652 
hrsz) 

Képviselő-testület arról is döntött, 
hogy nyertes pályázat esetén a 
költségvetésében biztosítja a pro-
jekthez szükséges 5%-os önrészt. 

 Kt. határozat száma: 65/2019. 
(V. 30.) 

3.10 Balassagyarmat Katasztró-
favédelmi Kirendeltség és Tűzol-
tóság 2018 évi beszámolója 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a Balassagyarmat 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
és Tűzoltóság 2018 évi beszámoló-
ját elfogadja. 

 Kt. határozat száma: 66/2019. 
(V. 30.) 

3.11 Hanzi Levente kérelme 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem 
és tartózkodó szavazat nélkül úgy 

döntött, hogy Hanzi Levente (2644 
Borsosberény, Petőfi út 74.) és 
Hanzi-Mák Katalin (2644 Borsos-
berény, Petőfi út 74.) 1/2-1/2 rész-
ben tulajdonát képező Diósjenő 
1688/5 hrsz-ú ingatlanon lévő el-
idegenítési tilalom (tulajdoni lap 
III/4. pont) törléséhez – mint jogo-
sult – hozzájárul. 

Kt. határozat száma: 67/2019. (V. 
30.) 

3.12 Mocsári Sándor kérelme 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a HÉSz módosítása 
során figyelembe veszi Mocsári 
Sándor kérelmét. 

 Kt. határozat száma: 68/2019. 
(V. 30.) 

 

5.1 Valyó Milán kifogásával kap-
csolatos testületi állásfoglalás 

Diósjenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 
tartózkodó szavazat nélkül úgy dön-
tött, hogy Valyó Milán (született: 
Balassagyarmat, 1978. 03. 03.; anya 
neve: Jakus Margit Éva) 2643 Diós-
jenő Kámor utca 8. szám alatti lakos 
által a Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kama-
ra NOG01-00177-8/2019 döntésével 
szemben 2018.03.07. napján benyúj-
tott KIFOGÁSÁT a 2016. évi 
CCXII. törvény változására hivatko-
zással érdemben nem bírálja el. 

 Kt. határozat száma: 69/2019. 
(V. 30.) 

Jegyzői beszámoló 
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. év május hó 30. napján tartott zárt üléséről 

Jelen lévő képviselők: 

Tóth János polgármester, István 
László alpolgármester, Alaksa Mi-
hály, Molnár Istvánné PVESZB el-
nöke, Blaskóné Csontos Mária, 
Hegedűs József, Richter Attila 

Ülés kezdete: 14 óra 34 perc 

A Képviselő-testület zárt ülésen 1 
napirendi pontot tárgyalt. 

ZÁRT ülés napirendi pontja: 

6.1 Javaslat önkormányzati ki-
tüntetések és elismerések adomá-
nyozására 

Diósjenő Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete megtár-
gyalta és egyetértésben elfogadta 
azon személyek jelölését, akiket a 
2019. év július hó 13. napján meg-
tartásra kerülő „Jenő-nap”-i ren-
dezvényen szeretne Díszpolgári 
címmel kitüntetni, Diósjenő Szol-
gálatáért elismerő címmel jutal-
mazni, illetve Díszoklevéllel elis-
merni a kimagasló teljesítményt. A 
különböző díjra jelöltek névre szó-
ló meghívót kapnak Tóth János 
polgármestertől. 

 

dr. Őszi Attila Csaba 
 jegyző 

JENŐ-napi tájékoztató a főzésen résztvevő  
CIVIL szervezetek részére! 

A helyi hagyományoknak megfele-
lően az Önkormányzat idén is 
10.000 Ft-tal támogatja a Jenő-napi 
rendezvényen főző civil szerveze-
teket. 

 Az étel támogatói jeggyel  
értékesíthető! 

 A támogatói jegyet az Önkor-
mányzat sátránál lehet megvásárol-
ni az alábbi árakon: 

 egy tál főtt étel  800,- Ft 

 palacsinta, lángos 400,- Ft 

 A civil szervezetek által bevál-
tott jegyeket az Önkormányzat 
visszaváltja az alábbi árakon: 

 a 800,-Ft-os jegyet 700,- Ft 

 a 400,-Ft-os jegyet 350,- Ft 

 A főzéshez szükséges eszközök-
ről (üst, katlan, gázpalack, edények 
stb.) a civil szervezetek gondos-
kodnak. Az Önkormányzat bizto-
sítja a sátrat és szervezetekként 1 
sörpad-garnitúrát. 

 A támogatási összeget – a támo-
gatási szerződés aláírásával egy-
időben – 2019. július 8-án és 10-én 
(13 és 16 óra között) fizetjük ki a 
civil szervezet képviselőjének. 

Szervező Csapat 
 

avagy 
„Minden, amit hallunk, vélemény, nem tény, és minden, amit látunk, 

nézőpont, nem valóság.” Marcus Aurelius 

Tisztelt diósjenői Lakosok! 

A Jenői-naplóman nyitunk egy új 
rovatot, melyben mindent megte-
szünk annak érdekben, hogy a la-
kosság egyéb módon való félretájé-
koztatását – amennyire csak lehet-
séges – meggátoljuk, mert minden 
lakosnak joga van tudni az álhírek-
kel, kitalációkkal, vakhírekkel 
szemben a valós és teljes igazsá-
got. Megpróbáljuk leírni az igazsá-
got, megpróbáljuk a valótlan hírt 
közösen értelmezni. Nem célunk, 
hogy bárkire rápirítsunk, rossz 
színben tüntessük fel! 

Kezdjük el…. 

Sokan azt beszélik a faluban, 
hogy a Kossuth út és a Szabad-
ság út burkolatának felújítása 
azért nem valósult ezidáig 
meg, mert a polgármester és a 
jegyző nem jól végzi a munká-
ját, azaz az Önkormányzat te-
hetetlensége miatt nincs új út-
burkolat. 

 Bárcsak így lenne, mert akkor ez 
azt jelentené, hogy a két útszakasz 
az Önkormányzat tulajdona, továb-
bá el lehet mondani, hogy az Ön-
kormányzat sikeresen pályázott, de 
sajnos nem ez az igazság. A két út-
szakasz a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. tulajdonában áll, a tulajdonos 
jogosult arra, hogy felújítsa. E 
két úthoz az Önkormányzat is csak 
úgy nyúlhat hozzá, ha előtte a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-től arra 
engedélyt kér. Az Önkormányzat-
nak semmilyen jogosultsága nem 
volt arra, hogy pályázatot nyújtson 
be és az igazság, hogy nem is pá-
lyázat keretében valósul majd meg 
az útszakaszok felújítása. A Kor-
mány a 2017-2018-as úthálózat fej-
lesztési programjában döntött úgy, 
hogy Diósjenőn a Kossuth út és a 
Szabadság út egy részét felújítja. A 
kihelyezett tájékoztató táblát 
nem az Önkormányzat helyezte 
ki, azon az Önkormányzat neve 
nem szerepel. 

 Tehát az, hogy az Önkormányzat 
tehetetlensége miatt nincs új útbur-
kolat, teljes egészében téves, aki 
ezt állítja annak célja az, hogy va-
lamilyen jövőbeni cél érdekében 
lejárassa Diósjenő Község Önkor-
mányzatát és annak vezetőit. A 
megvalósulásról, a mikorról a 2017
-2018-as úthálózat fejlesztési prog-
ram gazdája, azaz a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium tud konkrét 
adatokkal szolgálni. 

Nógrádon ezt így… azt úgy… 
ilyen jó… ennyien, hogy össze-
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Tüdőszűrés 

fognak az emberek, de Diósje-
nőn nincs semmi. 

 Aki ezeket mondja, az nem ismeri 
saját magát. Keresi a hibát mások-
ban, de saját hibáit nem veszi észre. 
Más településen a civilek által meg-
szervezett programokat hasonlítja a 
Diósjenői Önkormányzat programja-
ihoz. Véleményem, hogy más tele-
pülés civil szervezetei által szervezet 
programokat a diósjenői civil szerve-
zetek programjaihoz kell hasonlítani. 
Önkormányzatot önkormányzathoz! 
Aki arról ad számot, hogy mi van 
más településen, úgy, hogy arra nem 
kérték fel, de ezzel szemben a diósje-
női rendezvényeken meg sem jelenik 
és úgy ír vagy mond róla kritikát, an-
nak jóindulata megkérdőjelezhető! 

Azt is hallani a faluban, hogy 
a polgármester lemondott, ki-
tették a FIDESZ-ből. 

 Jó hír, a polgármester nem mon-
dott le, nem volt miért, továbbiak-
ban is teljes odaadással végzi mun-
káját a falu minden egyes lakójáért. 
A FIDESZ-ből nem tették ki, ha-
nem lemondott a helyi szervezet 
vezetéséről és egyúttal kilépett a 
pártszervezetből. A továbbiakban 
független polgármesterként végzi 
munkáját. 

Ebben a faluban még arra sem 
képes az Önkormányzat, hogy 
buszvárók épüljenek. 

 Ez is egy csúnya álhír. Aki rend-
szeresen nézi a képviselő-
testületről készült felvételeket, az 
jól tudja, hogy a képviselő-testület 
2018-ban már tárgyalta a buszvá-
rók esetét, árajánlatok bekérésre 
kerültek, de abban mindenki egyet-
értett, hogy mivel a buszvárók a 
felújításra váró útszakaszon lesz-
nek elhelyezve, meg kell várni, 
amíg az új útburkolat elkészül. 

 Jó hír, hogy a buszvárók 2019. 
augusztus közepére megérkeznek. 
Az útburkolat mikor lesz meg? 
Sajnos, erre nem az Önkormányzat 
jogosult válaszolni. 

Nem lesz Diósjenőn gyerek-
nap, mindenki menjen Nóg-
rádra! 

 Igen, amikor már a gyerekeket 
használják fel, erre már nem lehet 
mit mondani. A gyereknap meg-
szervezésével az Aranydió Óvoda- 
Bölcsőde volt megbízva, az óvoda 
vezetője nem tájékoztatta a polgár-
mestert arról, hogy nem lenne gye-
reknap megtartva, mégis voltak, 
akik ezt a hírt terjesztették és aján-
lották a Nógrádi gyereknapot a di-
ósjenőieknek. A nógrádi szülői 
munkaközösség felháborodott 
azon, hogy miként veszi valaki azt 
a bátorságot, hogy a nógrádi gyere-
keknek szervezett gyereknapot 
ajánlgatja a diósjenői gyerekeknek, 
gyerekes szülőknek. 

 Aki a kitalációt terjesztette, an-
nak ahhoz már nem volt bátorsága, 
hogy a megtartott, és jól sikerült 
gyereknapról pár sort írjon. 

A képviselő-testület nem hozott 
döntés arról, hogy a Hivatal ki 
legyen festve… Díszterem fel 
legyen újítva. 

 Akik ezt firtatták, azok nincse-
nek tisztában azzal, hogy a Hivatal 
az energetikai pályázat megvalósu-
lása miatt milyen romboláson ment 
keresztül, pedig képviselőként er-
ről tudniuk kellett volna. 

 Ablakcsere, teljesen új fűtés-
rendszer kialakítása! Mind-mind 
bontással járt. 

 Most mondok köszönetet min-
den köztisztviselőnek, hogy a 
nagy felfordulásban is vállalták a 
mindennapi munkát, az ügyfelek 
ügyeinek intézését. Munkájuk el-
végzésében még az embertelen 
körülmény sem jelentett aka-
dályt. Köszönöm minden kolle-
gának a kitartást, türelmet! 

 Diósjenőn olyan, mint díszterem 
csak a nevében volt díszterem. A 
terem nem volt méltó arra, hogy ott 
egy polgári esküvő, egy előadás 
meg legyen tartva. Az energetikai 
felújítás, a visszajavítás adta a le-
hetőséget, hogy Diósjenő Község 
Önkormányzatának legyen egy 
olyan díszterme, amely valójában 
olyan rendezvények díszes helyszí-
ne lehet a jövőben, amelyre az ott 
megjelenők örömmel emlékeznek 
majd vissza. 

 A választópolgár úgy gondolja, 
hogy akit képviselőnek választott a 
testületbe, az ért legalább ahhoz, 
hogy a hatályos rendeleteket alkal-
mazni tudja. A 2019. évi költség-
vetési rendeletben a polgármesteri 
keretre 5.000.000,-Ft lett megsza-
vazva, melynek felhasználását a 
Képviselő-testület és szervei szer-
vezeti és működési szabályzata ke-
retek közé foglal. Ami fontos, 
hogy a polgármesteri keret felhasz-
nálásáról nem kell a képviselői-
testületnek döntenie! Milyen dön-
tés hiányzik? 

Ki döntött arról, hogy a COOP
-ban nem lehet beváltani a re-
zsicsökkentéshez kapott gázpa-
lack-utalványt. 

 Erről nem kellett senkinek dön-
tenie, ez a pénz az Állam pénze, 
így a támogatói okiratban elég jól 
leírják, hogy a legolcsóbb helyről 
kell beszerezni az energiahordozót. 
A gázpalack kettő üzletben 4.750-
Ft volt, a COOP üzletben 4.990-Ft. 
Adott volt tehát, hogy hol lesz biz-
tosítva annak lehetőség, ahol az 
utalványt be lehet váltani. Amikor 
a COOP levitte a palack árát 4.590
- Ft-ra, a jegyző kérte a COOP ille-
tékesét, hogy a pénztárnál helyez-
zenek ki egy tájékoztatót, melynek 
értelmében a gázpalack-utalvány a 
COOP üzletben is beváltható. Csak 
bízni tudunk abban, hogy az utal-
ványok elfogyását követően is a 
COOP üzletben lesz a legolcsóbb a 
gázpalack, mert ezzel csak nyernek 
a diósjenői lakosok. 

Diósjenő Község Önkormányzata 
egy sikeres tüdőszűrést szervezett a 

diósjenői lakosok részére, melyen 
diósjenői lakosok közül a 3 napban 

„A hazug embert hamarabb utol-
érik, mint a sánta kutyát” - szól a 
magyar közmondás. A tudomány 
viszont éppen arra jött rá, hogy a 
hazugságok mérföldekkel lehagy-
ják az igazságot. Nemcsak gyor-
sabban terjednek az álhírek, ha-
nem mélyebbre is hatolnak és sok-
kal több embert érnek el, bármi-
lyen témáról is legyen szó. A politi-
kai hazugságok pedig mindenkinél 
erősebbek egy frissen publikált ku-
tatás szerint. Ezt a jelenséget nem 
bizonyos országok vagy robotok 
irányítják, hanem feltehetően maga 
az emberi viselkedés. Egyszerűen 
annyira szeretünk színes újdonsá-
gokat megosztani, hogy azzal a 
valóság már nem tudja tartani a 
lépést.” 

 A fenti sorok András Bence írá-
sából származnak, és sajnos azt 
kell mondani, hogy mennyire igaza 
van. 

 Lássunk erre egy példát, egy írá-
son keresztül, amely a minap jelent 
meg egy bizonyos facebook olda-
lon. A teljes levelet nem teszem 
közzé, mert valóban gyomorforga-
tó, de minden mondatot – amely ál-
lít valamit – a valósággal egészí-
tem ki. 

Ad/1. „A VÉDŐNŐNK FEL-
MONDOTT 

 Ez igaz, mindenkinek saját joga, 
hogy hol szeretne dolgozni. A 
Szerződés, mint általában a leg-
több, tartalmazza a felmondás le-
hetőségét. A védőnő élt ezzel a le-
hetőséggel. Az viszont furcsa, 
hogy mire hivatkozik, de erről 
majd lentebb írok. 

Ad/2. „A Molnár Istvánné ve-
zette bizottság és a jegyző erő-
feszítéseit siker koronázta. A 
polgármester pedig asszisztált 
mindenhez. Nincs a továbbiak-
ban semmi akadály, hogy napi 
nyolc órában foglalkoztassa-
nak védőnőt. 

 Milyen erőfeszítésről van szó? 
Ha valaki ért ahhoz, hogy miként 
alkot meg egy határozatot a testü-
let, akkor ilyent le sem írna. A vé-
dőnői beszámoló tárgyalásakor 
volt egy ad-hoc felvetés arra, hogy 
a testület egészítse ki a határozati 
javaslatot azzal, hogy pályázatot 
hirdet a védőnői állás betöltésére 
úgy, hogy feltételként szabja, hogy 
főállásban kívánja foglalkoztatni a 
védőnőt, azaz heti 40 órában. Eb-
ben nincs erőfeszítés! 

 Felteszek egy kérdést a gyerme-

kes szülőknek, a várandós anyák-
nak. Ha ön választhatna, gyermeke 
biztonságát szem előtt tartva, 
hogy döntene: 

 Diósjenőn heti 2 nap legyen vé-
dőnő vagy 

  Az Önkormányzat tegyen meg 
mindent annak érdekében, 
hogy Diósjenőn főállású védő-
nő legyen, aki hétfőtől péntekig 
– ahogyan ez nagyon-nagyon 
régtől 2017-ig volt – látja el a 
védőnői szolgálatot? 

 A felelősen gondolkodó szülők 
választása véleményem szerint 
egyértelmű! 

 A www.közigallas.gov.hu inter-
netes oldalon „védőnő” szóra ke-
resve, jelenleg (2019. 06. 17.) 96 
pályázat van közzétéve, melyből 
93 esetben a pályázat feltételként 
írja elő azt, hogy a pályázót közal-
kalmazottként kívánjak foglalkoz-
tatni. Talán ezek az Önkormányza-
tok is felelőtlenül gondolkodnak? 

„Nincs a továbbiakban semmi aka-
dály,…..” Bárcsak ebben az egy-
ben igaza lenne a levél írójának, de 
itt sem ír igazat! 

Ad/3. „Annyira valószínűtlen 
ez az egész történet. Valami 
mozgatórugónak lenni kellett. 
Mert az nem logikus, hogy 
Molnárné és a Jegyző csak 
úgy sportból nekimennek a 
munkáját -mindenki által elis-
merten, lelkiismeretesen, ma-
gas színvonalon ellátó védőnő-
nek.” 

 Van mozgatórúgó, ami nem 
sportból jön, hanem abból a tenni 
akarásból, hogy a község lakói a 
lehetőségekhez képest a legjobbat 
kapják meg. A kommunikáció kér-
dések sorozata. Teszek fel még egy 
kérdést: 

 Ha a testület most nem úgy 
dönt, hogy pályázatot hirdet a 
védőnői munkakör betöltésére, 
akkor a későbbiekben nem azért 
támadnák meg őket, mert képte-
lenek egy pályázatot közzétenni 
vagy csak azt megpróbálni, mint 
Nógrád megye 7. legnagyobb te-
lepülésének főállású védőnője le-
gyen? 

 Ez kétélű penge, mindenki szá-
mára nem lehet jó döntést hozni. 

Ad/4. „Ennek kellett utánajár-
ni. Közös erőfeszítéssel úgy tű-
nik megvan a megfejtés!” 

 Hogy hol lett utána járva ezt 

Semmi esélye az igazságnak  
a hazugságokkal szemben 

~350-en, a 4. napon pedig a kastély 
összes lakója részt vett. Tervezés 
szerint a szűrés 4 napon át tartott 
volna, de a 4 napból az utolsó na-
pot a polgármester felajánlotta a 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
részére, úgy, hogy a költségeket 
teljes egészében az Önkormányzat 
vállalta át. 

 Köszönet a Máltai Szeretetszol-

gálatnak, hogy a kastélyba terve-
zett 6 órás szűrést, annak érdeké-
ben, hogy mindenkit le tudjanak 
szűrni, meghosszabbították. 

 Kérem azon diósjenői lakosokat, 
akik részt vettek a szűrésen, hogy 
az eredményért ügyfélfogadási idő-
ben fáradjanak be a Polgármesteri 
Hivatalba. 

dr. Őszi Attila Csaba 
 jegyző 
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nem tudom, de azt igen, hogy a 
cikk írója sem a polgármestert sem 
pedig a jegyzőt nem kereste meg. 
A szerző – vélhetően – valahonnan 
hallott valamit, melyre felépítette 
csúsztatással teletűzdelt írását. Ta-
lán az lehetet a célja, hogy a köz-
ség lakóiban – alaptalanul – felhá-
borodást keltsen! Erre utalhat az is, 
hogy a cikk végén NEVÉT nem 
vállalta fel!  

Ad/5. „Az uralkodó négyek ezt 
három éve tudják.” 

 Csak egy-két ember szemét szúr-
ja az „uralkodó négyek”, azokét, 
akik korábban voltak négyen és 
nem tudják magukat ezen túltenni, 
akkor őket ez nem zavarta, hogy 
bármilyen előterjesztést leszavaz-
hattak. Az is bántja őket, hogy a 
testület többség a község és az itt 
élő lakosság érdekét tartja szem 
előtt, ő értük dolgozik, nem pedig 
azon fáradozik, hogy miként kell 
lassítani egy elnyert pályázat meg-
valósulását, esetleg egy közbeszer-
zést (mondvacsinált ürüggyel) 
eredménytelenné nyilvánítani és 
ezzel meggátolni a kivitelezést – 
gondolok itt a 2017-ben elnyert 
konyha-pályázatra – vagy hol kit 
kell feljelenteni!  

Ad/6. „Bűnbakot kell gyártani. 
El kell kezdeni mellébeszélni, 
hogy jesszusom mennyibe ke-
rül nekünk ez a védőnő. Hogy 
csak heti négy órát dolgozik! 
Diósjenő ennél többet érde-
mel!!! Ide napi nyolc órában 
kell valaki!!!” 

 Senki nem keres bűnbakot, 
egyedül a cikk írója szeretné azt a 
látszatot kelteni. Igen, abban sem-
mi rossz nincs, ha egy teljes mun-
kaidős védőnő lát el szolgálatot Di-
ósjenőn. Az viszont nem vethető a 
képviselő-testület és a jegyző sze-
mére, ha megfontoltan gazdálkodik 
az állam pénzével. Ha nem így ten-
nének, akkor – és ebben már egy-
két személynek van tapasztalata – 
érkeznének a feljelentések, akár a 
gazdasági rendőrséghez, a NAV-
hoz és még lehetne sorolni, hogy 
hová. 

Ad/7. „Edinát berendelték a 
hivatalba.” 

 A berendelés az, ha az érintettel 
közlik, hogy „…most azonnal…” 
jelenjen meg! Nem ez történt! Edi-
na fel lett hívva egy hétfői nap, 
hogy szeretne vele a polgármester 
és a jegyző beszélni, be tudna e 
jönni a Hivatalba? Erre azt vála-
szolta, hogy igen, de majd kedden. 
Véleményem szerint ez kérés volt, 
nem berendelés! 

Ad/8. „A Jegyző kb. egy órán 
át „emelt hangon” beszélt vele. 
Átlagos halandónak ez akár 
ordítozásnak is tűnhetett vol-
na. De hogy jön ide a Jegyző? 
Mi köze van a védőnőhöz? Ne-
ki csak a hivatali dolgozók a 
beosztottjai! A védőnő –
kötelezően ellátandó egészség-
ügyi feladat keretében – az ön-
kormányzat intézményeként 
működik, így a polgármester 

alá tartozik. Akkor hogyan le-
hetséges, hogy a Jegyző „emelt 
hangon” beszélhet a védőnő-
vel, a polgármester jelenlété-
ben? Miért tűri ezt a polgár-
mester aki a szerződéses jogo-
kat gyakorolja?” 

 Ezt a tájékoztatást a védőnő ad-
hatta a cikk írójának, az ő elmon-
dása szerint történhetett így a be-
szélgetés, hisz a védőnő ezt a cikk 
megjelenését követően nem cáfol-
ta. Az igazság az, hogy ilyen nem 
volt. Ez nem más, mint rossz szín-
ben feltüntetni valakit. De mi is 
volt: A védőnő köszöntve lett, és a 
jegyző röviden elmondta, hogy mi-
ért kérték, hogy jöjjön be a Hiva-
talba. Nem volt emelt hang, miért 
lett volna?! A polgármester jelen 
volt, ő sem emlékszik olyanra, 
hogy emelt hangúan beszélt volna 
a jegyző. Erre csak Edina emlék-
szik így. Aztán a polgármester vet-
te át szót és beszélt Edinával. 

Ad/9. „Nem fárasztanánk sen-
kit a gyomorforgató részletek-
kel, amiből van bőven. Úgy tű-
nik, hogy a Jegyző által bőszen 
kifogásolt szerződést nem ta-
lálták a hivatalban. Példás 
rend lehet arrafelé. Nemrégi-
ben volt profi irattározás, mil-
liós összegért(?). Felszólították 
a védőnőt, hogy vigye be a sa-
ját példányát. Rend a lelke 
mindennek.” 

 Ha valaki állít valamit, azt ne 
csak írja le, de bizonyítsa is! Igen, 
gyomorforgató, hogy a papír min-
den hazugságot elbír. Én, a jegyző 
kérem, követelem, hogy a cikk író-
ja tegye közzé bizonyítékait, amely 
azt igazolja, hogy a jegyző emelt 
hangon, gyomorforgató módon be-
szélt Edinával! Nincs ilyen, ezt tu-
dom, még akkor sem, ha hangfel-
vételt készített Edina, mert semmi 
ilyen nem történt, nem hangzott el 
az egy órás beszélgetés során. Ja, 
egy óra… összesen eddig tartott – 
esetleg egy kicsit tovább – a be-
szélgetés és erre volt 3 személy! 
Kérdés: Akkor a jegyző, hogyan 
tudott egy órán át „emelt han-
gon” beszélni Edinával? 

 A szerződésről pedig annyit – a 
pontos tájékoztatás miatt –, hogy a 
jegyző a beszélgetés elején el-
mondta Edinának, hogy jelenleg 
nem tudja behozni a beszélgetésre 
a szerződést, mert irattárban van és 
az irattározást végzők még nem ad-
ták át (mivel még nem végeztek) 
az iratjegyzéket, de hétvégén jön-
nek és megkéri őket, hogy a szer-
ződést vegyék elő. Erre Edina azt 
válaszolta, hogy az övé itt van, ha 
kell, odaadja lefénymásolásra. A 
jegyző megköszönte az ajánlást, de 
nem élt vele. Szóval, nem volt szó 
arról, hogy hozza be a szerződé-
sét, erre senki nem kérte!  

 Valóban, rend a lelke minden-
nek, ezért kérte a jegyző a képvise-
lő-testületet még 2018-ban, hogy a 
beérkezett ajánlatok alapján vá-
lassza ki azt az ajánlattevőt, aki el-
végzi az irattározást. Nem kis mun-
ka, 2018 augusztusától dolgoznak 

az irattár rendberakásán és el-
mondható, hogy látni már a feladat 
végét. A 70-es évektől nem volt 
ilyen átfogó irattározás Diósjenőn, 
de a végén mindenki megelégedé-
sére olyan irattárral fog rendelkez-
ni az Önkormányzat, amelyben 
minden irat rendszerezett és meg-
található. Amely iratok történelmi 
értékűek, azok beküldésre kerülnek 
a Balassagyarmati Levéltárba, aho-
vá már történt is beszállítás. 

Ad/10. „A védőnőnk felmon-
dott. Elveszítettük Őt, aki hihe-
tetlenül magas színvonalon, 
minden ügyfél megelégedésére 
végezte a munkáját. Előljáró-
ink sem merték azt állítani, 
hogy kifogás érte volna a 
munkáját!”  

 Igen felmondott, de nem elveszí-
tettük! A beszélgetés során – tud-
ják, amikor be lett rendelve – szó 
esett arról is, hogy Edina nyújtsa 
be a pályázatát, mert mindenki 
örülne annak, ha folytatná munká-
ját. Akkor ott nem mondott sem 
igent sem nemet. Igaza is van, erre 
hirtelen nem kell, nem lehet vála-
szolni, azt át kell gondolni.  

Ad/11. „Molnárné és a Jegyző 
győztek. A csecsemők, kisma-
mák, várandósok veszítettek. 
Gyakorlatilag mindenki veszí-
tett akinek az előbbiek közül 
bárki van a családjában.”  

 Remélni tudom, hogy a cikk író-
ja akkor is meg fog szólalni, ami-
kor lesz olyan védőnő, aki több 
időt tölt itt mint heti két alkalom, 
és megírja, hogy igen, nyertek a 
gyermekes szülők!  

 A cikk írójának van gyermeke, 
felelősséget érez irántuk?  

Ad/12. „Mert a Jegyző állítása 
szerint nálunk tolonganak a 
jelentkezők.”  

 Megint olyanról ír a névtelen 
szerző, amely el sem hangzott, de 
viszont nagyon jó hangzik. Ennek 
kampány íze van.  

Ad/13. „A szerződés felmondá-
sa révén megspórolt hatalmas 
összeggel egy még vastagabb, 
még süppedősebb szőnyeget le-
het majd venni a tárgyalóba, a 
Jegyző talpa alá. Ki a fenét ér-
dekel, hogy hetek óta semmit 
sem csinálnak a vízben álló 
rendelőn! A lényeg, hogy ízlé-
sesen barokkos új stukkók dí-
szítsék a mennyezetet. Járt 
mostanság valaki a hivatal-
ban? Nagyon csilli-villi.”  

 Köszönjük a dicséretet, mert 
igen, a Hivatal dolgozóinak kö-
szönhetően ízlésesen lett kialakítva 
az új Díszterem, melyet méltán ne-
vezünk Díszteremnek. Eddig nem 
volt a községnek olyan terme, 
amely egy esküvő meghittségéhez 
megfelelt. Csak szégyenkezhettünk 
eddig, hogy milyen termet biztosí-
tunk a házasulandó párok és hoz-
zátartozóik részére. Az energetikai 
pályázat során végzett munkák 
(bontások, ablakcsere, fűtéskorsze-
rűsítés, stb.) indokolták, hogyha 

valamikor, akkor most kell kialakí-
tani az új Dísztermet.  

 Vízben áll a rendelő? Tudomá-
som szerint építkezési terület. 
Megesik, hogy a víz az épülő épü-
let mélyebb részére befolyik. A vi-
zet egyébként a helyi önkéntes tűz-
oltók már többször kiszivattyúz-
ták!  

Ad/14. „Nincs védőnők? Az kit 
érdekel?”  

 A kérdést valószínűleg a cikk 
írója saját magának tette fel, mert 
őt nem érdekli, neki az volt a fon-
tos, hogy egy hazug, félrevezető 
írást közzétegyen. Számára jól jött 
ez a műbalhé! A képviselő-testület 
nagyobb részét, a polgármestert, a 
jegyzőt, a Hivatal dolgozóit érdek-
li! Az nem a védőnő érdeke volt, 
hogy a facebookos cikk megíród-
jon, erre igazolás az Edina 2018-as 
beszámolójában leírtak, melyet 
idézek: „Véleményem szerint az 
önkormányzat dolgozói, Polgár-
mester Úr és Jegyző Úr is megis-
mertek és mindenben segítik a 
munkámat… Köszönöm a Polgár-
mester Úr, Jegyző Úr és a Képvi-
selő-testület eddigi segítségét és a 
továbbiakban is kérem a támogatá-
sukat!”  

 Edina továbbra is élvezi az Ön-
kormányzat 100%-os támogatá-
sát, még akkor is, ha benyújtotta 
a szerződés felbontására irányu-
ló kérelmét, melyet bármikor 
visszavonhat! Reméljük, hogy az 
újság elolvasása után ő is látja, 
hogy az önkormányzat nem ellene 
hozott olyan döntést, hogy ne le-
gyen Diósjenőn jegyző, hanem a 
képviselő-testület többsége azt sze-
retné, ha elsődlegesen ő – pályáz-
tatást követően – Diósjenőn főállá-
sú védőnő lenne.  

 Ennyit erről a cikkről. Mindenki 
vonja le a tanulságot, de elsősor-
ban azok a gyermekes szülők, vá-
randós anyák, akiket megvezettek. 
Aztán azok is, akik valamit félreér-
tettek, illetve igaznak véltek a 
facebookos cikk után és szidták 
Molnár Istvánnét és a Jegyzőt! 

 Nem azért jelent meg ez az írás, 
mert a benne szereplők bocsánat-
kérést várnak el bárkitől, hanem 
azért – és élve a cikk szerzőjének 
szavaival – gyomorforgató az, 
hogy a gyermekes szülőket, vá-
randós anyákat is már megpró-
bálják félrevezetni!  

 KINEK és MILYEN célból ér-
deke ez?  

dr. Őszi Attila Csaba  
jegyző  

 ALÁÍRÁS GYŰJTÉSE  

Miért is van aláírásgyűjtés? Azért, 
mert Edina az Önkormányzattal 
fennálló szerződéses viszonyát 
szeretné megszűntetni? Azon kí-
vül, hogy a polgármester nem írta 
alá Edina erre irányuló kérelmét, 
mit kell tennie a polgármesternek? 
EZ MEGINT NEM MÁS, MINT 
EGY EGYSZERŰ EMBER AK-
CIÓJA, AKI HARAGSZIK A VI-
LÁGRA! Érdekli őt egyáltalán, 
hogy aki érdekében aláírást 
gyűjt, az egyetért-e ezzel?! 
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Témája: Mi történt a rendszervál-
tástól eltelt időben, ciklusonként 
községünkben, kik azok, akik vá-
lasztóik bizalmából, idejüket, mun-
kájukat nem kímélve akartak tenni 
falujukért, milyen döntéseket, hatá-
rozatokat hoztak. Mik történtek, 
milyen beruházások, lehetőségek, 
nehézségek és kudarcok voltak.   

 A 2015. év első testületi ülése 
január 22-én volt, ahol 19 napi-
rendi pont került megtárgyalásra. 
1. Étkeztetés nyersanyagköltségei-
nek és térítési díjának felülvizsgá-
lata. 2. Adórendelet módosítása. 3. 
Start munkaprogram pályázat. 4. 
Túrabakancs című turisztikai kiad-
vány. 5. Testvérváros program. 6. 
Önkormányzat beszerzései, meg-
rendelései. 7. Beszámoló a Diósje-
női Sportegyesület 2014. évi mun-
kájáról. Az egyesület működési és 
finanszírozási kérdései. 8. Tárgya-
lás kezdeményezése Ipoly erdő Zrt
-vel, az ónos eső okozta törés kap-
csán keletkezett faanyag aprítéko-
lásáról. 9. Tárgyalás kezdeménye-
zése az Ipoly erdő Zrt. Diósjenői 
erdészetével, az erdei tisztások le-
geltetéses karbantartásáról. 10. 
Testületi ülések nyilvánosságának 
széleskörű biztosítása: videofelvé-
telek készítése és közzététele. 11. 
Karbantartási kérdések önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok kap-
csán. 12. Köztéri megfigyelő ka-
merarendszer beüzemelése és üze-
meltetése. 13. Testületi és bizottsá-
gi ülések jegyzőkönyveinek meg-
küldése a tagoknak, valamint köz-
zététele a Jenői Naplóban. 14. 
Jegyzői beszámoló a testületi-, bi-
zottsági ülési határozatok és rende-
letek végrehajtásáról, testületi és 
bizottsági üléseken. 15. Ág, gyökér 
és szemétlerakat felszámolása a tó-
parti út melletti részen. 16. Falube-
járás, problémafeltárás, prioritási 
sorrend felállítása. 17. Szociális 
kérelmek. 18. LED közvilágítás 
korszerűsítési projekt. 19. Iskola-
igazgató úrnak a kérelme.  

 1/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határatoz: Az önkor -
mányzat a Diósjenői Sportegyesü-
let 2014. évi munkájáról szóló be-
számolót megköszöni, azt elfogad-
ja. Megbízza a Szociális oktatási, 
bizottságot, hogy dolgozza ki a 
sportöltöző kivitelezési munkálata-
it és annak pénzügyi vonzatát. Az 
egyesület támogatása kérdésében a 
2015. évi költségvetés ismeretében 
hozza meg határozatát.  

 2/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Képviselő 
testület a többször módosított élel-
mezési norma és térítési díj megál-
lapítását felülvizsgálta, annak mó-
dosítását nem tartja szükségesnek. 

 4/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat az adórendeletének 
(földadó) módosítása előtt társadal-
mi egyeztetést tart, melyre a helyi 
agrárkamarai bizottságot, annak 
tagjait meghívja. Az egyeztetésen 
való részvétellel megbízza Székely 
József Ede alpolgármester urat és 

Hegedűs József képviselő urat. 
PJÜ bizottság tárgyalja meg a be-
érkezett javaslatokat, véleménye-
ket és ezt követően kerül sor a tes-
tületi ülésen a döntésre.  

 3./2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat a 2015. évi Startmunka 
program pályázat beadására felha-
talmazza Tóth János polgármestert. 
– mezőgazdasági programok: Rac-
ka juhtenyésztés beindítása. –helyi 
sajátosságokra épülő közfoglalkoz-
tatás: betonelem gyártás. – Belvíz 
elvezetési programok. – Mezőgaz-
dasági utak rendbetétele. – Bio- és 
megújuló energiafelhasználás 
(fűtőanyag) – Közúthálózat kar-
bantartás.  

 5/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A bio- és 
megújuló energiafelhasználás pá-
lyázatban a javasolt változatok kö-
zül az MTZ traktor kerül beadásra. 

 6/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat a Túrabakancs című in-
gyenes kiadvány támogatását el-
utasította.  

 7/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat Testvérvárosi program 
pályázat beadását határozza el. 

 8/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat valamennyi beszerzése és 
megrendelése vonatkozásában az 
adott szakmához, szolgáltatáshoz 
Diósjenőn működő vállalkozótól is 
ajánlatott kell kérni.  

 9/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat felhatalmazza Székely Jó-
zsef Ede alpolgármestert, hogy az 
Ipoly erdő Zrt-vel az ónos eső 
okozta törés kapcsán keletkezett 
faanyag aprítékolásáról tárgyaláso-
kat kezdeményezzen.  

 10/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat felhatalmazza Székely Jó-
zsef Ede alpolgármestert, hogy az 
Ipoly erdő Zrt-vel az erdei tisztá-
sok legeltetéses karbantartásáról 
tárgyalásokat kezdeményezzen. 

 11/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat elhatározza, hogy a képvi-
selőtestületi ülésekről, - ami nem 
zártkörű - videó felvétel készüljön, 
és az kerüljön közzétételre a köz-
ség honlapján. A videó felvételek 
elkészítésével, honlapon történő 
közzététellel Hustyava Zoltán Di-
ósjenői lakost bízza meg.  

 12/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Az önkor -
mányzat szükséges karbantartási 
munkálatok ütemezésével és azok 
kidolgozásával, kivitelezők megke-
resésével, árajánlatok megkérésé-
vel Szabó Béla képviselő úr kerül 
megbízásra.  

 13/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: 1.) A Jenői 
Napló szerkesztőbizottságának tag-
jává választja Hustyava Zoltánt. 2.) 
A honlapon kerüljenek megjele-
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nésre a testület jegyzőkönyvei. 

 14/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A jegyző a 
testületi és bizottsági üléseken be-
számolót tart a testületi-, bizottsági 
ülési határozatok és rendeletek 
végrehajtásáról. 

 15/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A Tópar t út 
mellett található területről a hulla-
dék elszállításra kerül, melyet a Dr. 
Göllesz Viktor Rehabilitációs inté-
zet végez el.  

 16/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A falubejá-
rás időpontja 2015. február 21. 
napja.  

 17/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület 80.000 Ft, támogatást nyújt 
a Szentgyörgyi István Általános Is-
kola részére a Pakisztáni nagykö-
vet vendéglátása céljára.  

 18/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület a Szentgyörgyi István Álta-
lános Iskola Börzsönyi út oldalán 
található buszmegálló elbontását 
határozza el.  

 19/2015. (I. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület a Szentgyörgyi István Álta-
lános Iskola Börzsönyi út oldalán 
elbontott buszmegálló helyére ter-
vezendő új buszmegálló kivitelezé-
sével és engedélyeztetésével, felál-
lításával, kapcsolatos teendőkkel 
Szabó Béla képviselőt bízza meg. 
Kalocsai Attila képviselő napiren-
den kívüli felvetése három témá-
ban: „A képviselőtestületi ülésen 
jelenlévő nézőközönség tagjainak 
ne adjunk szót. Kérésem a testület 
felé, egyoldalú vagdalkozás ne le-
gyen, a másik érintett felet is hívjuk 
meg, ha ez nem történik meg, nem 
vagyok hajlandó részt venni a meg-
beszélésen! Temető kérdés, MNV 
és Önkormányzat közötti egyeztetés 
megtörtént-e?„Tóth János polgár-
mester: „Csak a Református teme-
tővel foglalkozott az MNV képvise-
lője, az a probléma, hogy egyben 
van a zsidó temetővel. A Katolikus 
temető egyben templom kert is.” 

 A képviselőtestület 2015. feb-
ruár 12-én megtartott ülésének 
összefoglalása: Napirendi pon-
tok: 1. 2015. évi költségvetés 2. 
Helyi szociális rendelet felülvizs-
gálata 3.-A helyi környezetvéde-
lemről szóló rendelet felülvizsgála-
ta 4. Egyebek.   

 25/2015. (II. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület a DMRV Zrt. vízi közmű 
üzemeltetésre új szerződéshez 
szakmai előkészítésre, szerződési 
javaslat megtételére Dr. Ferenczi 
István képviselő urat felkéri. Ennek 
elkészültét követően kerül ismétel-
ten a testület elé.  

 25/2015. (II. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület a Diósjenő 662/5 hrsz-ú 
közterület balesetveszély okozó 
kőfalának bontását határozza el. 

 29/2015. (II. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A Diósjenő 
Jenői-patakon átívelő 2 db gyalo-
gos híd renoválását határozza el. 

 31/2015. (II. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: 1. A képvi-
selőtestület a Daihatsu kisteher au-
tó értékesítését határozza el. 2. 8+1 
személyes kisbusz gépjármű vásár-
lását határozza el. A vásárlásra for-
dítható összeg maximuma kétmil-
lió forint. Amennyiben pályázat 
kerül kiírásra, azon kell beadni az 
igényt, önerőként felhasználva az 
erre a célra elkülönített pénzesz-
közt.  

 32/2015. (II. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület a polgármesteri hivatalnál 
dolgozó munkavállalók bérkeretét 
6% mértékkel megemeli, a bér-
emelés a dolgozók között differen-
ciált mértékben kerül meghatáro-
zásra.  

 35/2015. (II. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület felhatalmazza Székely Jó-
zsef Ede alpolgármestert a Diósje-
női Mintaporta rendszer kidolgozá-
sával.  

 37/2015. (II. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület az alpolgármester, illetve 
képviselő irodát az emeleten lévő 
jelenleg DINOBER iroda helyiség-
ében határozza meg. 

 A képviselőtestület 2015. feb-
ruár 27-én megtartott ülésének 
összefoglalása: Napirendi pon-
tok: 1. Önkormányzati képviselő 
eskütétele. 2. 2015. évi költségve-
tés. 3. Helyi szociális rendelet fe-
lülvizsgálata. 4. Helyi környezet-
védelmi rendelet felülvizsgálata. 5. 
Egyebek. Kalocsai Attila János 
2015. február 16-án írásban jelezte, 
hogy sajnos le kell, hogy mondjon 
a képviselői testületi tagságáról, il-
letve nem lehet külső bizottsági tag 
sem, mivel olyan pozícióba került, 
amely összeférhetetlen az önkor-
mányzati tagsággal. Helyére István 
László, a következő legtöbb szava-
zatot kapott képviselő jelölt került. 
Az eskütétel és a megbízólevél át-
adása után, Tóth János polgármes-
ter javaslatot tett István László sze-
mélyére a megüresedett pénzügyi 
bizottság vezetőjének helyére, mi-
vel az előző testületekben hosszú 
éveken keresztül vezette a bizottsá-
got. Dr. Ferenczi István képviselő 
javaslatára névszerinti szavazásra 
került sor, melynek eredményeként 
4 igen 3 nem arányban a képvise-
lőtestület megszavazta István Lász-
lót a Pénzügyi Bizottság elnöké-
nek.  A 2015. évi költségvetést az 
1/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelettel 7 igen szavazattal elfo-
gadta. A helyi szociális rendeletet 
a 2/2015. (II. 27.) számú rendelet-
tel a 3/2015. (II. 27.) számú rende-
lettel a helyi környezetvédelemről, 
szintén. Egyebekben elsőként a 
sportöltöző kérdését tárgyalta a 
testület, és a következő határozatot 
hozta.  

 47/2015. (II. 27.) számú önkor-
mányzati határozat: Diósjenő 
Község Önkormányzata hozzájárul 
ahhoz, hogy a Diósjenő Sportegye-
sület az Önkormányzat tulajdoná-
ban álló sportöltöző ingatlanát a 
TAO pályázat keretén belül felújít-
sa. Elvi döntést hoz arról, hogy a 
Diósjenői Sportegyesület felé há-
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rommillió forint támogatást bizto-
sít, amely a TAO pályázat önerejét 
biztosítja. Diósjenői Református 
Egyházközség kérelmének eleget 
téve a következő határozatot hozta: 

 50/2015. (II. 27.) számú önkor-
mányzati határozat: Diósjenő 
Község Önkormányzat képviselő-
testülete a Diósjenői Református 
Egyházközség presbitériuma kéré-
sére engedélyezi az egyházközség 
által létrehozandó „Diósjenői Re-
formátus Gyülekezet Alapítvány” 
megnevezésében Diósjenő Község 
nevének használatát. 

 A képviselőtestület 2015. már-
cius 05-én megtartott ülésének 
összefoglalása: Napirendi pon-
tok: 1. Közbeszerzési terv 2. Óvo-
dai beiratkozás időpontjának meg-
határozása 3. rendezvények előké-
szítése, 4. Gyógynövénykert előké-
szítése, 5. SZMSZ. 6. Egyebek. 
(16 db előterjesztés) Napirendi 
pontok tárgyalása előtt Kalocsai 
Attila János kért szót, többek kö-
zött még egyszer megköszönte az 
összes diósjenői választópolgár bi-
zalmát, elmondta, a Magyar Fej-
lesztési Bank Felügyelő bizottságá-
nak a tagja összeférhetetlen mind 
az önkormányzati mind a Magyar 
Fejlesztési Bankról szóló törvény 
alapján a képviselői tisztséggel és 
bizottsági tisztséggel. A képviselő 
testületnek sok erőt kívánt céljaik 
megvalósításához, és azt, hogy 
tudjanak együtt dolgozni egymás-
sal. Továbbiakban is támogatásáról 
biztosította a testületet. Tóth János 
polgármester ismételten megkö-
szönte, hogy két képviselő testüle-
tet is segítette pénzügyi bizottsági 
munkájával, majd képviselőként is 
sokat tett és segítette a testület 
munkáját. Székely József Ede al-
polgármester napirendi pontok 
előtt két pontban kért szót, az első-
ben jelezte, hogy írt a kormányhi-
vatalnak, kérte az állásfoglalásu-
kat, és annak megérkezéséig úgy 
tekinti, hogy nincs elnöke a pénz-
ügyi bizottságnak. A második hoz-
zászólása, hogy mi a helyzet, lesz-
e jogutód a három község alkotta 
DINÓBER-nek. Kalocsai Attila Já-
nos válaszként elmondta, hogy a 
DINÓBER társasági formája Kft., 
alapítója a három önkormányzat, a 
végelszámolás pedig arról szól, 
hogy rendezni kell az összes tarto-
zását, amikor kimondható a meg-
szűnés, akkor a végelszámoló az 
alakítók között fogja szétosztani az 

érdekeltségeket. A követelés tulaj-
donosa az önkormányzat lesz. Tóth 
János polgármester válaszolva az 
első napirend előtti pontra: „Ez a 
civódás ennek a településnek a ká-
rára megy, a pénzügyi bizottság el-
nökének választása, szóbeli előter-
jesztésként történ. A képviselőtes-
tület nem mondta azt, hogy nem kí-
ván szavazni, kérésre névszerinti 
szavazás történ! A kormányhivatal 
szerint jogszerű volt!” Dr. Ferenc-
zi István képviselő: „Én annyit in-
dítványozok, hogy amíg a hivatal-
nak a válasza meg nem érkezik, ad-
dig az elnöki funkcióhoz tartozó 
hatáskört kérném felfüggeszteni!  
És utána konszenzusos alapon le-
hetne ezt.” (Megjegyzés: A hivatal 
a kormányhivatal állásfoglalásának 
már a birtokában volt!) Hegedűs 
József képviselő: „Mi változik? 
Megint húzzuk az időket, meg hajt-
juk. Nem az egyetértéssel van itt a 
baj. A baj, hogy a pénzügyi bizott-
ság elnöke nélkül, hogy fogunk itt 
dolgozni. Gördítjük az akadályo-
kat, ahelyett, hogy dolgoznánk, 
mennénk előre. Akik itt ülnek, lead-
ták a szavazatukat egyeztetés nél-
kül. Megint nem előre megyünk, 
hanem állunk, vagy megyünk lefelé 
a lejtőn.” Eszmecserék után elkez-
dődött a napirendi pontok tárgyalá-
sa a közbeszerzési tervvel. 

 58/2015. (III. 05.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület a melléklet szerint el-
fogadja Diósjenő Község Önkor-
mányzat Közbeszerzési Szabályza-
tát.  

 59/2015. (III. 05.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület a Diósjenő Község Ön-
kormányzat Közbeszerzési Sza-
bályzata szerint a Bíráló Bizottság 
állandó tagjai: Juhászné Marsi Éva, 
Dr. Ferenczi István, István László 
képviselők.  

 68/2015. (III. 05.) számú ön-
kormányzati határozat: Diós te-
lepülések találkozója 2015. július 
18-án BIHARDIÓSZEG község-
ben kerül megrendezésre. Diósjenő 
Község Önkormányzata képvisel-
teti magát a rendezvényen. Székely 
József Ede alpolgármester azon 
előterjesztését, hogy március 15-én 
elég egy koszorú, és a többi csak 
tiszteletadás legyen képviselő test-
ület, nem fogadta el.  

 75/2015. (III. 05.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-

selőtestület a Diósjenő Petőfi utca 
hiányzó közvilágításának kiépíté-
sét határozza el.  

 76/2015. (III. 05.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a Diósjenő Táncsics és 
Kinizsi utcában a legrosszabb út-
szakaszok kőszórással történő javí-
tását határozza el. A testület 3 fu-
var útjavításra alkalmas követ en-
gedélyez megvásárolni.  

 77/2015. (III. 05.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lő testület határozata, a Diósjenő 
településen az önkormányzat tulaj-
donában álló területen lévő beton-
koloncokat, illetve kifordított be-
ton alapokat, Nógrádon 2Ft/t áron 
ledaráltatja, és otthagyja. 

 A képviselőtestület 2015. ápri-
lis 20-án megtartott ülésének 
összefoglalása: Napirendi pon-
tok: 1. Beszámoló a 2014. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról. 2. Köz-
meghallgatás előkészítése. 3. 
Egyebek. (29 db előterjesztés.) A 
napirendi pontok tárgyalása előtt 
Tóth János polgármester zárt ülést 
kért személyi kérdésekben. Zárt 
ülés eredménye, hogy a polgármes-
ter szóbeli előterjesztésére az al-
polgármester Székely József Ede 
4:3 arányban visszahívásra került, 
és új alpolgármester került megvá-
lasztásra István László személyé-
ben 4:3 arányban, aki társadalmi 
megbízatásban vállalta a tisztséget. 
Az eskütételt a képviselőtestület 
felállva hallgatta végig, majd foly-
tatódott a napirendi pontok tárgya-
lása. 

 81/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: Diósjenő 
Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi bizottság 
ülését követően tárgyalja. 

 82/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület 2015. évi közmeghallga-
tás időpontját 2015. május hónap 
29 nap 18-20 óráig a Polgármesteri 
Hivatal nagyterme helyszínen hatá-
rozza meg.  

 83/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: Diósjenő 
Község Önkormányzat képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a Je-
női Napló az Önkormányzat tájé-
koztató lapja. 

 85/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-

selőtestület a Te Szedd! Önkéntes 
a tiszta Magyarországért! akcióhoz 
Diósjenő községben 2015. május 
16. napján kerül megszervezésre. 

 86/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület pályázatot nyújt be új 
gépjármű (kisbusz) beszerzésére. 
A támogatás mértéke az összes el-
számolható kiadás 100 százaléka. 

 87/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület felé döntés előkészítés-
re megbízza a Pénzügyi, jogi, ügy-
rendi bizottságot a VILLTESZ 
épület tárgyában.  

 91/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület a Szentgyörgyi István 
Általános Iskola Börzsönyi úti be-
járatának lépcsőjére árajánlatokat 
kér be, hogy annak felújításáról in-
tézkedni tudjon.  

 98/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: Diósjenő 
Község Képviselő testülete a tarta-
lék terhére 200.000 Ft támogatást 
nyújt ukrajnai testvértelepülése 
Macsola javára.  

 99/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a Diósjenői mintaporta 
kezdeményezést jónak tartja, azt 
elfogadás előtt lakossági vélemé-
nyezésre bocsátja. Felkéri Székely 
József Ede képviselőt, hogy a hon-
lapon keresztül beérkező vélemé-
nyeket megfontolva készítse el a 
végleges határozat tervezetét. 

 101/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: Diósjenő 
Község Képviselőtestülete felha-
talmazza Székely József Ede kép-
viselőt, hogy a temetői urnafalak 
kialakítása ügyében az előkészíté-
seket megtegye, tárgyaljon a terve-
zőkkel, tervezésben egyeztessen, 
ezt követően költség megjelölésé-
vel, tervvázlatokkal kerüljön a test-
ület elé előterjesztésre a végleges 
határozattervezet.  

 106/2015. (IV. 20.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület felkéri a Pénzügyi, Jo-
gi, Ügyrendi Bizottságot dolgozza 
ki, és jóváhagyásra terjessze a test-
ület elé egy, az önkormányzat által 
üzemeltetett gazdasági társaság 
megalapításának terveit és lehető-
ségeit. 

    (folytatjuk)                                                                                                

István László 

Közmeghallgatás 

Tisztelt Diósjenői Lakosok! 

Nagy szeretettel meghívom Önöket a  
Képviselő-testület nevében 

2019. év június hó 27. napján 18 órakor 
a Polgármesteri Hivatal megújult Dísztermében tartandó  

közmeghallgatásra. 

A közmeghallgatás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §, és a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2018. (III. 02.) önkor-
mányzati rendelet 57-58. § alapján kerül megtartásra. 

          Tóth János sk. dr. Őszi Attila Csaba sk. 
           polgármester                  jegyző 

Richter Attila  
bemutatkozása 

1978-ban  szület-
tem Budapesten 
katolikus család 
első fiú gyermeke 
ként. 
 Tanulmányai-
mat is Budapesten 
kezdtem meg az 
általános iskola 

elvégzése után 1996-ban hentes 
ként szakmunkás vizsgáztam. 
 Az elkövetkező évet kötelező 
sorkatonai szolgálatom letöltésével 
a Magyar Köztársaság Határőre-
ként töltöttem. 
 1998-ban helyezkedtem el az 

Újpesti piac és Vásárcsarnokban, 
ahol 2008-ig rövid megszakítással 
dolgoztam. 
 Munka mellet folyamatosan ta-
nultam előbb le érettségiztem majd 
üzletvezetői és kereskedelmi ma-
nageri végzettséget szereztem. 
 2008 óta élek Diósjenőn. 
 2014 óta családi vállalkozásunk 
ügyvezető igazgatója vagyok. 
 2019-ben megnősültem és fele-
ségemmel itt szeretnénk felnevelni 
ikergyermekeinket akiket szep-
tember első hetére várunk. 
 Nemzeti érzelmű, keresztény 
magyar embernek tartom magam. 
 Köszönöm diósjenői polgártár-
saim bizalmát  és igyekszem meg-
szolgálni. 
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Akik önzetlenül tesznek  
Diósjenő közbiztonságáért 

Évértékelő közgyűlést tartottak a 
polgárőrök. A köszöntő valamint 
az alaki és formai követelmények 
betartása után Porubszki Zoltán 
tartotta meg elnöki beszámolóját, 
melyben kitért a létszámhelyzet 
alakulására, a szolgálatok minősé-
gére és gyakoriságára, valamint a 
rendőrséggel való együttműködés-
re is. Rétságon a Nógrád Megyei 
Rendőrfőkapitány által megtartott 
„Közbiztonsági egyeztető fóru-
mon” két alkalommal vettünk 
részt, ahol módunkban állt gondo-
latokat és tapasztalatokat cserélni a 
jobb együttműködés reményében. 
Szolgálatainkat jellemzően a pá-
lyázaton elnyert Suzuki terepjáró-
val végezzük, de tagjaink gyakran 
gyalogos illetve kerékpáros szolgá-
latot is ellátnak. Esetenként a rétsá-
gi rendőrkapitányság beosztottjai-
val és a körzeti megbízottakkal is 
sor kerül közös szolgálat ellátására. 
Az Önkormányzat és a civil szer-
vezetek rendezvényein maradékta-
lanul részt veszünk. Egyre több fel-
adat hárul az egyesület tagjaira!  

 A havi szervezett beosztásokon 
kívül a teljesség igénye nélkül 
2018-ban az alábbi rendezvénye-
ken vettünk részt: 

 Mindjárt az év eleji időszakban a 
farsangi és a sportbál biztosítása 
volt a feladatunk. 

 Az önkormányzat által rendezett 
megemlékezéseken; Március 15, 
Augusztus 20, Október 23. is 
részt vállaltunk. 

 Majális, Jenőnap, Tűzoltónap, 
Szüreti felvonulás, Sportpálya és 
műfüves pálya átadásán, Hon-
védségi megemlékezés és az Ad-
venti gyertyagyújtásokon is ott 
voltunk. 

 Sajnos több alkalommal kérték 
segítségünket forgalomirányítás-
ban a 2-es számú főúton történt 
balesetek miatt. Nem ritka, hogy 
tagjaink ilyenkor megszakítás 
nélkül 12 órán keresztül teljesíte-
nek szolgálatot. 

 Az „Oszter-tavaknál” bekövetke-
zett helyzet során a Katasztrófa-
védelem kérésére több alkalom-
mal figyelő szolgálatot láttunk el. 

 A Börzsönyi úti tűzesetnél útlezá-
rással segítettünk a Tűzoltóknak. 

 A Ládaderbi biztosítása egész 

napos feladat számunkra. 
 Iskolai sportnapon vettünk részt 

a nógrádi iskolaigazgató kérésére 
Diósjenőn a Sportcentrum kör-
nyékén. 

 Kiemelten ellenőriztük a sportpá-
lyán parkoltatott munkagépeket 
valamint a Katolikus templom-
kertben tárolt építőanyagokat, 
állványzatot és eszközöket. 

 Igyekszünk jelen lenni a helyi 
labdarúgó mérkőzéseken is, me-
lyek egyik szünetében drónbe-
mutatóra került sor. 

 Segítettünk Rendőrségi bizonyí-
tási kísérletnél, sőt részt vettünk 
eltűnt személy keresésében, akit 
a mi polgárőrünk talált meg. 

 Több alkalommal nyújtottunk se-
gítséget zavart állapotban lévő 
személynek is. 

 A szolgálatban töltött órák szá-
ma megközelítette a 3000 órát! 

 A közgyűlés során az egyesület 
két tagját az elnökség elismerésben 
részesítette. Deli Tamás és Králik 
Gábor évek óta kiemelkedően tesz-
nek a közösségért. 

 A 2018-as év jelentős eseménye 
volt még, hogy három alapító ta-
gunk Alaksa Mihály, Keresztes Já-
nos és Pobori Ferenc Diósjenő 
Szolgálatáért elismerésben része-
sültek. 

 A következő néhány sorban sze-
retnénk bűnmegelőzési tanácsokat 
adni:  

 Az egyik leggyakoribb eset, 
amikor a csalók az időskorú áldo-
zatot az unoka, vagy más hozzátar-

2018 
Szolgálatban  

töltött órák száma 

Január 129 

Február 159 

Március 267 

Április 321 

Május 200 

Június 201 

Július 247 

Augusztus 305 

Szeptember 415 

Október 133 

November 137 

December 112 

Összesen 2630 

tozó nevében telefonon hívják fel, 
majd különböző indokokkal pénzt 
kérnek. Azt mondják, hogy isme-
rősük balesetet szenvedett, vagy 
kölcsönt vett fel, és pénzre van 
szükségük. Ilyen esetekben azon-
nal ellenőrizzék a hívás valóságtar-
talmát - hívják fel azt a személyt, 
akire az ismeretlen telefonáló hi-
vatkozik! A csalók a bűncselekmé-
nyek elkövetésére felkészülnek, és 
a sértett bizalmának elnyerése ér-
dekében olyan valós információkat 
is közölhetnek, amelyek valóban a 
hozzátartozóhoz kapcsolódnak. 
Bűncselekmény gyanúja esetén 
azonnal értesítsék a rendőrséget! 
Soha ne engedjenek be idegeneket, 
ha bármilyen indokra is hivatkoz-
nak, ne adjanak nekik pénzt. Gya-
nús idegenek látogatása esetén je-
gyezzék meg személyleírásukat, 
gépjárművük típusát, színét és 
rendszámát. Amennyiben az isme-
retlenek valamely szolgáltató dol-
gozójaként mutatkoznak be, min-
den esetben kérjék el igazolványu-

kat, majd a szolgáltató telefonos 
ügyfélszolgálatán ellenőrizzék. 
Közüzemű szolgáltatók díjbesze-
dőket nem alkalmaznak, pénzt nem 
hoznak és nem kérnek! Mit tehet? 

 Soha ne engedjen be idegeneket 
a házba, lakásba a kaput és az aj-
tót mindig tartsa zárva;  

 A hivatalos személy igazolvá-
nyát ellenőrizze (a rendőrét is);  

 A szolgáltató munkatársai arcké-
pes igazolványukat és megbízó-
levelüket kérés nélkül megmutat-
ják; ha kérés ellenére sem, akkor 
engedje be őket!  

 Árusoktól lehetőleg semmit ne 
vásároljon! 

 Végezetül felhívjuk figyelmüket, 
hogy minden jó szándékú, Diósje-
nő közbiztonságán javítani akaró 
és ezért tenni is képes önkéntes je-
lentkezését várjuk a Diósjenői Pol-
gárőr Egyesület tagjai sorába! 

 Polgárőr lehet az a 18. életévét 
betöltött, cselekvőképes, büntetlen 
előéletű személy, aki nyilatkozatá-
val önként vállalja a polgárőri szol-
gálat ellátását és magára nézve kö-
telezőnek ismeri el a polgárőrség 
szabályzatát.  

 Jelentkezni a következő elérhe-
tőségeken lehet:   
 Porubszki Zoltánnál személye-
sen vagy a 06-30-383-2421-es tele-
fonszámon illetve a polgarorseg-
diosjeno@gmail.com e-mail cí-
men. 

2019. május 4-ére tervezett temető 
takarítás a rossz idő miatt május 11
-én került megrendezésre. 

 Reggel 8 órára vártuk elsősorban 
a roma lakosságot a katolikus pa-
rókián. A munkavégzéshez szüksé-
ges szerszámokat az önkormányzat 
biztosította. A hulladék összegyűj-
téséhez egy 6m3 konténert is hoza-
tott. 

 Lassan érkeztek az emberek, vé-
gül 14 fővel (9 roma származású) 
fogtunk hozzá a műveletekhez. A 
férfiak a kerítés melletti bokrokat 
vágták ki és a füvet vágták le fűka-
szával. Volt, aki a saját munka gé-
pét hozta segítségünkre és a temető 
alsó részében összegyűjtött  koszo-
rúkat és, hulladékokat horda fel a 
nagykapunál elhelyezett konténer-
be. Az asszonyok a kerítés mellé 
dobált koszorúkat és egyéb hulla-
dékokat szedték össze és hordták 
ugyancsak a konténerbe. Elszomo-
rító, hogy vannak, akik nem tiszte-
lik szeretteik nyughelyéül szolgáló 
területet és az elhervad virágokat 
és koszorúkat nem a kijelölt helyre 
viszi, egyszerűen a kerítés tövébe 
dobják. Arra kérek mindenkit, ne 
kövesük ezt a példát. 

 Kevesen voltunk, de a lelkes 
csapat 12 órára befejezte a vállat, 
feladatot. Ekkorra a parókián a ka-
ritaszos asszonyok elkészítették a 
finom pörköltet, amihez az alap-
anyagot a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat biztosította. Mindenki-
nek jólesett az ebéd a hideg üdítő-
vel. 

 Köszönjük Virág Sándor RNÖ 
elnökének a kezdeményezést. Bár 
kevés roma lakosságot tudott meg-
mozgatni, voltak, akik dolgoztak 
és voltak, akik nem tartották fon-
tosnak az önzetlen munkát. De 
akik ott voltak derekasan helyt áll-
tak és elvégezték a betervezett 
munkát. KÖSZÖNET ÉRTE. Kö-
szönjük a polgármester úrnak a 
részt vevő képviselőknek a karitász 
csoportnak és azoknak, akik most 
is és folyamatosan segítik az a ka-
tolikus egyház munkáját. 

 Virág úr a következő takarítást 
októberre tervezi. Reméljük, akkor 
többen gondolják úgy, hogy szük-
séges az ilyen társadalmi munkák 
szervezése. 

                                                                                                                
Molnár Istvánné 

Diósjenő Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
társadalmi munkát szervezett  
a katolikus temető területén 
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MAJÁLIS 
(akrosztikon) 

Dínomdánom, eszem-iszom, de szép a majális, 

Igaz lelkek e faluban ünnepelnek máris. 
Óraszámra sül a kolbász, van itt virsli, lángos, 

Sürgölődő női kacsók, egy se lészen álmos. 
Jó falatok kényeztetik itt a falu népét, 
Ellágyul a szívünk tája, nézve e nép képét. 
Nem kell ide más, csupán csak jókedv és vidámság, 
Őszinte szív, szabad lélek, és ezt sokan lássák! 

 Diósjenő, 2019. május 1.        

                       Breitner József 

Az 1-5. osztályos diákok részére kiírt  

„Gyere el Diósjenőre!”   
rajzpályázaton nyertes alkotások 

Túróczi Levente, Csomó Zsombor, Sallai Károly Andor (5. o.) 

German Olivér, Enyődi Bence, Mészáros Dorina, Mondom Leila (5. o.) 

Ábrahám Léna, Markai Sára (5. o.) 

Sikora Dalma, Dukai Bernadett (4. o.) 

Marton Sára, Egyed Erzsébet Beáta, Szabó Zsófia (5. o.) 

Majális 2019 
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Itt a nyár, újra tanévet zárunk. 
Mint mindig, legjobb tudásunk 
szerint neveltük, tanítottuk óvodá-
sainkat sok gazdag programmal fű-
szerezve a napokat az óvodában, 
melyben fontos szerepet töltött be 
a játék, és mozgásfejlesztés vala-
mint a mindennapos játékos tanu-
lás.  
 Ebben a tanévben négy óvodai 
csoportunkba 79 gyermek járt. 
Óvodai csoportunk mellett egy 
bölcsődei csoportunk 12 fővel mű-
ködött. 
 Minden lehetőséget kihasználva 
szerveztük programjainkat. A tel-
jesség igénye nélkül a legfonto-
sabb programok az alábbiak: Me-
seszínházba jártunk Vácra. Mese-
előadásokat szerveztünk, néhány-
szor az óvó nénik is bemutatták ez 
irányú tehetségüket.  
 Az ovi-zsaru program részesei-
ként óvodásaink biztonságérzetét 
növeltük. 
 A Tök jó napok, az őszi és tava-
szi kirándulások mind nagyon gaz-
daggá tették az évet.   
 A karácsonyi készülődés idején 
az adventi gyertyagyújtásokat min-
den alkalommal kis műsor kísérte, 
a gyermekek örömére. December 
13-án a Maci csoportosok 
„Lucázni” voltak faluszerte. A ka-
rácsonyi program, a farsangi hét az 
Áldás együttes meghívásával és a 
nyílt nap is különleges alkalmak 
voltak.  Büszkék vagyunk arra, 
hogy gyermekeink részt vettek a 
Szentgyörgyi napokon, sikerrel 
képviselték óvodánkat és önmagu-
kat: rajzaikkal, énekléssel és mese-
mondással. 
 A  természet ünnepei: a Föld 
napja, a Víz világnapja, a Madarak 
és fák napja tartalmas programokat 
nyújtottak óvodásaink számára.  
 A tanköteles korúak „Iskola-
nyitogató” programokon vettek 
részt a Szentgyörgyi István Általá-
nos Iskola szervezésében. 
 Gyermekeink többféle meghí-
vásnak is eleget téve sikerrel szere-
peltek. A Falu karácsonyi fellépé-
sen a Süni csoportosok, Idősek 
napján a Maci csoportosok képvi-
selték az óvodásokat. 
 Örömmel jelentem be, hogy pá-
lyáztunk és ismét elnyertük a Zöld 
Óvoda címet, az elkövetkező 3 év-
re. 
 Gasztrohős pályázaton az or-
szágból 20 óvoda közé kerültünk 
be, és egy érdekes tevékenységek-
kel gazdagított programon vehet-
tünk részt. Továbbá elnyertünk egy 
150.000.- Ft-os pályázatot a Gene-
rali biztosító támogatásával, mely a 
Biztonságos közlekedést ismertette 
meg a gyerekekkel és eszközöket 
is kaptunk.  
 A rétsági Egészségfejlesztő Iro-
da (EFI) felajánlását elfogadtuk és 
egy alkalommal szemléletes bal-
eset megelőzési előadást tartottak 
óvodánkban.  
 Megyei Könyvtár támogatásával 
„mesekönyv” bemutató részesei le-

hettek gyermekeink a tanév során két 
alkalommal is, ahol meg is vásárol-
tuk a gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt érdekes új kiadványokat.  
 A nagycsoportosok búcsúkirán-
dulása a budapesti állatkerti látoga-
tás és a Fővárosi Nagycirkuszi Re-
pülő cirkusz előadása óriási él-
mény volt. 
 A katalinpusztai Gyadai tanös-
vény látogatása, hangyavasutazás 
zárja az idei évet. 
 A nagyobbak játékos angol fog-
lalkozásokon vehettek részt Emese 
óvónénivel. A fejlesztőfoglalkozá-
sokat Berki Anikó látta el heti egy 
napon, a logopédiai fejlesztést 
Győri Bori végezte el heti 5 órá-
ban.  
 Józsa Csaba tanár úr a Bozsik 
program keretében heti két délután 
focizni vitte a nagyobbakat.  
 Játékos református hittan okta-
tásban részesülhettek gyermekeink, 
Gottfriedné Madai Éva Tiszteletes 
Asszony vezetésével. Aklán Dori-
na októbertől minden szerda dél-
előtt modern táncot tanított az ér-
deklődő óvodásoknak.  
 Mindannyiuknak köszönöm, 
hogy ebben az évben is segítették 
nevelő-oktató munkánkat. 
 Az évzáró, mint mindegyik a 
gyermekeknek is felnőtteknek is 
lezárja a szorgalmi időszakot, mely 
valóban sok munkával telt.  
 Ez a tanév vége egy újabb mér-
földkő dolgozónknak Martonné 
Csurja Mártának, Márti óvónéni-
nek, akinek 40 éves munkával töl-
tött időszaka zárul le, 2019. szept-
ember 1-től nyugdíjas lesz. Jelen-
leg már a felmentési idejét tölti. 
Márti 1979-ben helyezkedett el a 
diósjenői óvodában, első és egyet-
len munkahelyén ahol az elmúlt 40 
évet a diósjenői óvodás gyermekek 
nevelésének, tanításának szentelte. 
Szakmai munkáját mindig a leg-
jobb tudása szerint végezte. Mind-
annyian tanulhattunk tőle. Jóban, 
rosszban együtt voltunk. Nagyon 
jó volt, hogy számtalan gyermeket 
készített fel az iskolára és nevelt, 
második anyjaként. Az úton együtt 
haladtunk, a nehezebb helyzetek-
ben is, például amikor óvodát újí-
tottunk.  
 Mártinak mindannyiunk nevében 
azt kívánom, hogy egészségben, 
szeretetben, nyugalomban, töltse a 
jól megérdemelt pihenés időszakát. 
Örülünk, hogy együtt dolgozhat-
tunk Vele. Tóth János Polgármes-
ter úr virágcsokorral búcsúztatta 
Márti óvónénit az évzáró-ballagó 
műsoron. 
 Néhány mondatban szeretnék 
beszámolni az Aranydió Óvoda 
Alapítványának tevékenységéről. 
Ez évben az Óvoda működéséhez 
az alábbi támogatást kaptunk az 
alapítványtól: 
 Az egészséges életmódra neve-
léshez gyümölcsszeletelőt és gyü-
mölcsaszalót vásárolt az alapít-
vány. 
 Meseszínházi előadást szervez-

Évzáró az Aranydió Óvodában tünk januárban melynek költségét 
59.000.- Ft-ot fizette, a Brémai 
muzsikusok című mesedarab örö-
met okozott kicsinek, nagynak 
egyaránt. 
 Egy fő óvodapedagógus tovább-
képzési költségéhez járult hozzá. 
 Mesekönyveket, zenei CD-ket 
vásároltunk 30000.- Ft értékben. 
 Hangosítóberendezést kaptunk, 
zenei programjaink színvonalasabb 
megvalósításához. 
A nagycsoportosok budapesti ki-
rándulásához a cirkuszjegyeket vá-
sárolta meg az alapítvány 57. 000.- 
Ft értékben,  
 Köszönjük azoknak a szemé-
lyeknek a támogatását, akik az ala-
pítvány számlájára befizettek, illet-
ve mindenkinek, aki a Személyi jö-
vedelemadójából 1%-ot az óvoda 
alapítványának juttatott. 
 A kedves Szülőktől nagyon sok 
segítséget kaptunk ez évben is, a 
programok szervezéséhez és lebo-
nyolításához. Ősszel a Szülői Kö-
zösség tagjai vállalták a szüreti bál 
megszervezését az óvoda javára. A 
bál bevételéből a Nyuszi csoport új 
tágas, beépített szekrénnyel gazda-
godott, és a csoportok karácsonyi 
játékvásárlását is kiegészíthettük. 
A szülők szervezték meg a Süti vá-
sárt, mely bevételéből az említett 
budapesti búcsúkirándulás busz-
költségét és állatkerti belépőjét fi-
zettük ki, így az a szülők részére 
teljesen ingyenes volt. 
 Minden szervező, segítő szülő-
nek köszönjük szépen.  
 A „Szülők az óvodáért elisme-
rést” melyet az alapítvány hívott 
életre, hogy minden év végén jel-
képesen megköszönjük azoknak a 
szülőknek, akik kiemelkedően so-
kat tettek óvodánk működéséért. 
Ezt az elismerést az alábbiak kap-
ták: Dudás Gergőnek és felesége 
Kati, Karsai Tímea, Gyurcsánné 
Tóth Eszter. 
 Dudás Gergőnek és felesége Ka-
tinak szeretnénk megköszönni azt, 
hogy tavaly nyáron, profi módon 
kifestették a Maci csoportot. 
 Karsai Tímeának köszönjük, 
hogy programjainkat gazdagította, 

meghívta az óvodásokat a kertjé-
ben évente a betakarítási munkákat 
figyelhették meg óvodásaink, ki is 
próbálva azokat. 
 Ebben a tanévben Gyurcsánné 
Tóth Eszternek szeretnénk megkö-
szönni azt, hogy egy aktív Szülői 
Közösséget működtetett és újra fő-
szervező szerepet vállalt a Szüreti 
bál és Sütivásár lebonyolításában, 
és a mindennapokban is számíthat-
tunk rá. Külön köszönjük, hogy pe-
dagógus napon megszervezte a kö-
szöntésünket. Mindannyiunknak 
jólesett a figyelmes, hangulatos 
vendéglátás estebéddel, melyet az 
Önkormányzat támogatott. Eszter 
gyermekei iskolába mennek. Kö-
szönjük az elmúlt éveket! 
 Ebben a tanévben az Aranydió 
Óvodából 24 gyermek elballagott. 
Számukra egy új életszakasz, az is-
koláskor kezdődik. A tanuláshoz 
szükséges képességeik kialakultak, 
a zökkenőmentes iskolakezdés biz-
tosított számukra. 
 Mindannyian kívánunk nekik si-
keres iskolakezdést, jó munkát, a 
szülőknek egészséget és sok-sok 
türelmet gyermekeik neveléséhez.  
 Az évzáró műsorokkal óvodai 
tanévünk lezárult. Ezúton is köszö-
nöm kolléganőimnek az egész éves 
odaadó munkát, a továbbképzése-
ken való részvételeket, és gratulá-
lok továbbtanulásuk eredményei-
hez.  
 Itt az óvodában is elkezdődik a 
nyári élet, várja a gyerekeket a sza-
bad játék a csoportban és a kertben 
egyaránt. Július1-től 31-ig óvo-
dánk zárva tart. Az óvoda dolgozói 
is szabadságra készülnek, és elkez-
dődik az óvoda éves felújítása, 
nagytakarítása.  
 Minden család töltse gyermeké-
vel a lehető legtöbb időt. Ha tehe-
tik, szervezzenek sok közös prog-
ramokat, hogy gyermekük sok él-
ményhez jusson.  
 Mindenkinek nagyon kellemes, 
élményekkel teli, szép nyarat kívá-
nok az óvoda-bölcsőde minden 
dolgozója nevében. 

Bacskay Sándorné 
intézményvezető 

Kalácska Panna (6 éves) 

Az óvodások részére kiírt „Mit jelent nekem Diósjenő?”   
rajzpályázaton nyertes alkotások 
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Végre szép idő köszöntött ránk ez 
év május 25-én, mintha az égiek is 
mellénk álltak volna...  

 Aznap 11 órától kellemes invitá-
ló zene hallatszott és palacsinta és 
virsli illat lengte be a falu főterét. 
Egy árnyékos helyen arcfestők, lu-
fihajtogatók, felfújható ugrálóvá-
rak és az egyik kiülőben kézmű-
veskedő óvónők várták a szórakoz-
ni vágyó gyermekeket. A büfé pe-
dig egészen a délutáni programok 
végéig a kicsik és nagyok rendel-
kezésére állt, hogy éhüket és szom-
jukat oltsák. Köszönjük, hogy a fo-
gyasztásukból befolyt összeggel 
egyúttal az óvodát is támogatták! 
A gyermekek kedvükre ugrálhat-
tak, próbára tehették kézügyessé-
güket, s bár jól álcázták magukat 
mindenféle festett maszkokkal, mi 
felismertük régi és mostani ovi-
sainkat, kis és nagy gyerekeinket 
egyaránt. A többség az ilyen felfo-
kozott hangulatban is alkalmazko-
dónak mutatkozott és igyekeztünk 
mi is elejét venni a fáradásból fa-
kadó koccanásoknak.  

 Amikor a legalkalmasabbnak 
láttuk, muzsikálásba fogtunk fér-
jemmel, – Sándorral – pihenőre és 
éneklésre fogva a gyermekeket. 

Egy szép árnyékos helyen még 
táncra is bírtuk őket! Majd a nap 
zárásaként sport versenyjátékok 
következtek. A lányok és fiúk 
„összecsapását” Klári és Ági néni 
vezényelték le, egyeztetve egy igen 
lelkes ifjú szervezővel, Valkó Zitá-
val, aki már hetek óta tervezte a 
feladatokat. Teljes volt az össz-
hang, a résztvevők kiettek magu-
kért és a megérdemelt fáradtságon 
túl egy-egy kitűzőt is magukénak 
mondhattak.  

 Viszkeletiné Gyömbér Márta
 óvodapedagógus 

Ismét Gyermeknap  
az Aranydió óvoda és Bölcsőde szervezésében 

Ünnepség a templom-téren 

Készítették a Nyuszi csoportosok: Fricz Csilla (6 éves), Kövi Melissza 
(6 éves), Szabó Flórián (5,5 éves), Csabuda Emma (5 éves),  

Szabó Evelin (5 éves), Vaszily Anita (5 éves), Kristofóri Bori (4 éves) Haffner Virág, Kalácska Panna, Fekete Márk és Marton Csepke  

Nyugdíjasok Napja 



   12. oldal a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa 2019. április-május 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 

Hulladékgyűjtési rend 

július 1.   kommunális, zöld  
július 8.   kommunális  

július 15.   kommunális  
július 22.   kommunális, szelektív  
július 29.   kommunális, zöld  

augusztus 5.  kommunális  
augusztus 12.  kommunális  
augusztus 19. kommunális, szelektív  
augusztus 26. kommunális, zöld  

szeptember 2.  kommunális  
szeptember 9.  kommunális  

szeptember 16.  kommunális, szelektív  
szeptember 23.  kommunális, zöld  
szeptember 30.  kommunális  

Lomtalanítási igények leadása:  
2019. július 1. - 2019. augusztus 31. között 

Lomtalanítás időtartama:  
2019. augusztus 1. - 2019. szeptember 30. között 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjai 

Természetes személy  
ingatlanhasználók 

Nem természetes személy  
ingatlanhasználók  

edényméret ürítésenkénti ár edényméret ürítésenkénti ár 
50 liter 130 Ft + áfa 50 liter 130 Ft + áfa 
60 liter 130 Ft + áfa 60 liter 130 Ft + áfa 
80 liter 208 Ft + áfa 80 liter 208 Ft + áfa 

120 liter 313 Ft + áfa 120 liter 313 Ft + áfa 
140 liter 365 Ft + áfa 140 liter 365 Ft + áfa 
240 liter 624 Ft + áfa 240 liter 624 Ft + áfa 
1100 liter 2859 Ft + áfa 1100 liter 2859 Ft + áfa 

Polgármesteri Hivatal 
2643 Diósjenő, Szabadság út 31. sz. 

  

Telefon: 
06-35-525-003 

06-35-525-004 

06-35-525-012 

06-35-525-013 

06-35-525-018 

06-35-525-019 

06-70-448-8743  
06-70-448-8744 

  
e-mail: 

diosjeno@nograd.net  

ph@diosjeno.hu 

titkarsag@diosjeno.hu 

igazgatas@diosjeno.hu 

anyakonyv@diosjeno.hu 

gazdalkodas@diosjeno.hu 
  

Tóth János polgármester 

polgarmester@diosjeno.hu 
  

dr. Őszi Attila Csaba jegyző 

jegyzo@diosjeno.hu 

  

Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 13:00-18:00 
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 

Péntek: 08:00-12:00 

  
polgármester és jegyző  

fogadónapja: 

Hétfő: 13:00-18:00 

GYERMEKORVOSI RENDELŐ 
2643 Diósjenő, Börzsönyi út 7.  

Tel.: (35) 364 - 004  
Dr. Rados György   

 
 
 
 
 
 
 

VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS 
06 35 364-448  
06 30 456-6498  

Nők és várandós anyák:  
hétfő: 9:00 - 12:00 

Csecsemő-, gyermek-, és ifjúsági tanácsadás:  
kedd: 9:00-13:00 

RENDELÉSI IDŐ 

hétfő 10:00-11:30 
kedd 13:30-15:00 
szerda 10:00 -11:30 
csütörtök  10:00-11:30 

péntek  10:00-11:30 

HÁZIORVOSI RENDELŐ  
  2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz. 

Dr. Laczkovszki Győző  
Tel.: 06 35/525-007  

Mobil: 06 20/298-90-98  
  
  
  
 
 
 
 

Orvosi ügyelet  
Rétság, József Attila u. 13. 

Hétköznap: 16:00 - másnap 8:00 óráig,  
hétvégén és munkaszüneti napokon: 0-24 óráig 

Telefon: 06 35 350-561 

RENDELÉSI IDŐ 
hétfő 08:00-12:00 
kedd 11:00-15:00 
szerda 11:00-15:00 
csütörtök  08:00-12:00 
péntek  08:00-12:00 

FOGORVOSI RENDELÉS 
2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.  

Dr. Lukács Beáta 
 
 
 
 
 
 

A fogászati rendelésre  
előzetes bejelentkezés szükséges! 

Telefonszám: 06 35 559-682 
(telefonon csak rendelési időben!) 

Ha elsőre nem vesszük fel, próbálják újra! 

FOGÁSZTAI ÜGYELET 
Budapest VIII. kér. Szentkirályi u. 40.  

ügyeletet ad:  
Központi Stomatológiai Intézet  

06 1 317-6600 

 Ügyeleti idő: 
 hétfő-péntek: 20:00 órától másnap 7:00 óráig 
szombat-vasárnap és ünnepnapokon: 0-24 

RENDELÉSI IDŐ 
hétfő 08:00-15:00 
kedd 08:00-18:00 
csütörtök  08:00-16:00 
péntek  iskolafogászat 

LILIOM PATIKA 
GYÓGYSZERTÁR 

2643 Diósjenő, Kossuth L. út  8. sz. 
 Telefon: 06 30 746-0745   
NYITVATARTÁSI IDŐ 

hétfő 08:00-12:00 
kedd 12:30-17:00 

szerda 12:00-16:00 
csütörtök  08:00-12:00 
péntek  08:00-11:00 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ  
  2643 Diósjenő, Kossuth L. út 33. sz. 

Dr. Virsinger Norbert 
Mobil: 06 30/338-1762 

  
  
  
 

RENDELÉSI IDŐ 
kedd 16:00-18:00 
csütörtök  16:00-18:00 

Diósjenő Község Önkormányzata nevében  
az alábbi verssel köszöntjük az Édesanyákat 

Dsida Jenő: 

Hálaadás 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!  
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!  
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.  
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.  
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.  
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este  
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.  
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –  
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,  
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,  
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.  
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,  
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!  
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,  
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését,  
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!  
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,  
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:  
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!  


