Jegyzői tájékoztató
„Az igazság rövid. A hazugság végtelen.”
Michael Connelly

Kedves Diósjenői Lakosok!
Mint az Önkormányzat jegyzője, mint a község vezetői közül a második ember írok Önöknek,
szólítom meg Önöket. A fenti idézetnek megfelelően rövid összefoglalást adok az elmúlt
hónapok történéseiről.
Sokáig gondolkodtam, hogy egy vezető tehet-e olyan lépést, amit most én, esetleg hagyjam
figyelmen kívül azokat a dolgokat, amik alaptalanul rossz színben tüntetik fel Diósjenőt, az
Önkormányzatot és annak Hivatalát, a tenni akaró embereket.
Összegeztem és arra jutottam, hogy a község lakosságának joga van tudnia, ami jelenleg történik a
községben, megismerni az érem másik oldalát, a jegyzőnek ugyanis van tájékoztatási
kötelezettsége is.
Az Önkormányzatnak nem választott tagja vagyok, nem vagyok diósjenői lakos, ezért az írásomat
tisztán, befolyásoktól mentesen tudom leírni. Egy vagyok azok közül, akik azért dolgoznak, hogy
Diósjenő épüljön, szépüljön, az itt élők számára élhetőbb körülmény alakuljon ki, az idelátogató
vendégek pedig a természet adta gyönyörű látvány mellett a község szépségét is megismerhessék.
Diósjenő község jegyzőjévé 2018. 02. 15. napján nevezett ki Tóth János polgármester úr. Már az
első napokban tudtam, hogy az idén több, pontosan 3 elnyert pályázatot kell elindítanunk. Ezek
az alábbiak:
1) Diósjenő-Nógrád-Berkenye települések egészségügyi alapellátásának infrastrukturális
fejlesztése - TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019 – (beruházásértéke: ~127 MFt)
2) Diósjenő község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése – TOP-3.2.1-15NG1-2016-00078 – (beruházásértéke: ~276 MFt)
3) Diósjenő, belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója –
TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043 – (beruházásértéke: ~191 MFt)
Az elnyert pályázatok előkészítése érkezésem előtt már elkezdődött, tervezések zöme
megvalósult, de az előkészítés során az abban résztvevőkön kívüli okok miatt csúszások alakultak
ki. Olyan csúszások, amelyek örömet okoztak néhány diósjenői lakosnak, azoknak, akik úgy
gondolták és még mindig úgy gondolják, hogy az Önkormányzat és szerveinek működéséről
sokkal többet tudnak még úgy is, hogy soha nem dolgoztak Önkormányzatnál, gondolok itt
néhány jelenlegi és korábbi önkormányzati képviselőre, azokra, akik hangosan előadják, hogy
„már az x-edik mérföldkő is eltelt”. Sokaknak vagy a szó – mérföldkő – tetszik, vagy nem tudják
annak pontos jelentését.
Saját, itteni tapasztalataimra támaszkodva mondom – és ezzel nem szeretnék senkit megbántani –
, hogy egyes emberek nem tudják, hogy mi az, hogy TERV!
Egy projekt kezdetén készül egy terv a főbb időpontok meghatározásával, melynek az a célja és
rendeltetése, hogy az abban foglalt időpontok betartása esetén 100%-ban garantált lesz a
beruházás határidőben való elkészülése.
Önkormányzatunk nincs olyan erős, hogy több tízmilliós beruházásokat önerőből meg tudjon
valósítani, szükséges a pályázati lehetőségek felkutatása és azok kihasználása. Ezekben az
esetekben viszont készül egy támogatói szerződés és az ebben foglaltak a legfontosabbak.
Az általam vezetett Hivatal néhány köztisztviselőjével, a Polgármesterrel, Molnár Istvánné, István
László és Alaksa Mihály képviselőkkel sokat teszünk azért, hogy a fentebb leírt 3 projekt

elinduljon, és időben megvalósuljon. Mindemellett további pályázatokon dolgozunk, mint például
a Petőfi Sándor utca aszfaltburkolatának felújítása, a Konyha felújítására újabb pályázat
előkészítése.
Lassan haladunk, mert vannak emberi és egyéb tényezők, amik lelassítanak.
Az egyéb tényezők az építőiparban uralkodó létszámhiány, tervezők leterheltsége, néha
felesleges adatszolgáltatás, az április 15. napján elindult és még „gyerekcipőben” járó Elektronikus
Közbeszerzés.
Az emberi tényezők az egyébtől alattomosabbak. Mindenkinek tudnia kell, hogy diósjenői
lakostól, illetve lakosoktól több feljelentés érkezett a Rétsági és Balassagyarmati
Rendőrkapitányságra, a NAV-hoz, a Nógrád Megyei Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi
Alosztályához, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, melyek legtöbbje a
pályázatokkal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatosak. A feljelentőknek nem lehetett más a célja,
mint az, hogy a beruházások megvalósulását megakadályozzák, és ha ezt eredményesen teszik –
azt gondolhatják – a község lakóit a polgármester ellen tudják fordítani. Ezt a viselkedést nem
értem, akik ilyet tesznek azok nem azért élnek Diósjenőn, hogy a diósjenői lakosok közösségéhez
tartozzanak, hanem azért, mert ahonnan érkeztek ott talán elnyomták őket, esetleg
szétbomlasztottak egy közösséget és most itt akarnak érvényesülni úgy, hogy a több évszázad óta
kialakult, az őslakosok által kialakított és felépített tárgyi és szellemi értékeket saját akaratuknak
megfelelően módosítsák.
Diósjenő egy jó adottságokkal rendelkező gyönyörű település, melynek kell, hogy legyen jövője!
A községnek lépést kell tartania a XXI. századdal, hogy megmaradjon az őslakosság, mert ők
azok, akik a legtöbb emlékkel kötődnek Diósjenőhöz és ezt a kötődést csak ők tudják tovább
adni leszármazottjaiknak, illetve a máshonnan idetelepült új lakosoknak. Ehhez viszont az kell,
hogy legyen jó színvonalú iskola, óvoda, bölcsőde, egészségügyi alapellátás.
Voltak, akik az utóbbi hónapokban arra tettek kísérletet, hogy az egészségügyi alapellátás
fejlesztése ne valósuljon meg Diósjenőn, hisz nekik nem fontos, ők talán nem a diósjenői
orvosok szolgáltatásait veszik igénybe. Nekik az a fontos – és mindent ennek vetnek alá –, hogy
az Önkormányzat rossz hírét tudják kelteni, nekik – annak a 20-30 főnek – ez mindent megér,
még azt is, hogy az idősek, betegek és a további 2000-2300 lakos által nagyon várt Orvosi
rendelőt a saját önös érdekeik miatt beáldozzák.
Mi gerjeszti bennük ezt, valami kényszeríti erre őket? Talán egy régi sérelem, amit emberhez
méltóan nem tudnak elviselni, talán a hatalomvágy, vagy csak egyszerűen szeretnek
közösségeknek, saját lakókörnyezetüknek rosszat tenni.
Egy közösség részévé úgy lehet válni, ha segítőkészség van bennünk, de ők nem azok, akik
segíteni akarnak, ők csak számon kérni és feljelenteni mernek – arctalanul.
Mindegy, hogy kik és mit tesznek annak érdekében, hogy ne valósuljanak meg pályázataink,
megyünk előre, mert tudjuk, hogy a lakosság többsége várja az új Orvosi rendelőt, a szülők pedig,
hogy gyermekük egy szép iskolába járjon.
Tájékoztatok minden Lakost, hogy az Orvosi rendelő projektünk közbeszerzése előkészítés alatt
van, ha minden jól megy, a kivitelezési munka július hó második felében elkezdhető lesz.
Az Orvosi rendelő elkészülésének határideje – erről a képviselő-testület hozott korábban döntést
– a nyertes pályázóval megkötendő szerződés aláírásától számított 8 hónap.
Egy kicsit árnyékolt a Belvizes pályázatról nyilatkozni, jót nyilatkozni, mert ott egy Egyesület tesz
arra kísérletet, hogy a projekt eredményesen ne tudjon megvalósulni, ugyanis olyan követelésekkel
– általuk jogosnak véltekkel – álltak elé, melyek teljesítése nincs benne a pályázatban. Például
olajfogó elhelyezését kérik a Jenő-patak azon becsatlakozásához, amelynek közelében olyan

parkoló van, ahol legalább 8 gépkocsi tud parkolni. Mindenki számára fontos, hogy a Jenői
víztároló vize minél tisztább legyen, de elnézést, a pályázat során megvalósítani kívánt
belvízelvezetéssel nem lesz rosszabb az a víz, ami eddig is a Jenői víztárolóba belefolyt. Ha az
egyesület ennyire fél attól, hogy olajszennyeződés folyik a víztározóba, akkor véleményem szerint
a polgármesternek el kellene azon gondolkodnia, hogy a víztározó körül milyen feltételekkel
engedélyezi a gépjármű forgalmat, illetve a víztározó közelében a parkolást, hisz ott is tud, és
néha parkol is több mint 8 gépkocsi, az eső onnan nagyobb eséllyel mossa be az olajat és más
szennyeződést a víztározóba, mint a Coop áruház parkolójából. Ezek, és hasonló követelések
miatt az Önkormányzat egyelőre nem kapja meg a vízjogi-létesítési engedélyt, ami azt jelentheti,
hogy a megvalósulási határidőből kicsúszhatunk, vagyis a 191 MFt-os beruházást nem fogjuk
tudni megvalósítani.
Sokan jönnek be a Hivatalba, hogy megkérdezzék, hogy mikor kapják meg a 12.000,- Ft-os téli
rezsicsökkentést, melyet a Kormány megígért a nem gázzal fűtőknek is.
A Facebook-on („Diósjenő Közösségi oldala”) megjelent egy írás, írója azt mondja, hogy csak
akkor szólal meg, ha mindennel tisztában van. Hát most nagyon mellécsúszott, mert amit leírt az
nem az igazság, írásának egy célja volt, az Önkormányzatot rossz fényben feltüntetni.
2017 augusztusában lehetett pályázni a ’szociális tűzifatámogatásra’. Önkormányzatunk nem
pályázott – de ha pályázott volna még az sem biztos, hogy nyert volna rajta –, hanem úgy döntött,
hogy a szociális keret terhére vásárol tűzifát és azt osztja szét az arra rászoruló kérelmezők
részére. Ennek a feladatnak az Önkormányzat teljességgel eleget tett, aki kérelmet nyújtott be a
szociális bizottság felé az meg is kapta a kért tűzifát.
A Kormány úgy döntött, hogy minden ingatlantulajdonos gázszámlájából 12.000,- Ft-ot jóváír.
Ezt követően a Kormány több rendeletet hozott annak érdekében, hogy a 12.000,- Ft
támogatásban minél több ingatlantulajdonos részesüljön, többek közt a fával fűtők is.
Első ilyen intézkedése volt, hogy kijelölte azokat a településeket, ahol nincs bevezetve a vezetékes
gáz, így ezen település ingatlantulajdonosai részesültek a 12.000,- Ft-ban. Nógrád megyében kettő
ilyen település van. Ezt követően született meg az a Kormányrendelet, mely úgy rendelkezett,
hogy azon települések is megkapják a 12.000,- Ft-os visszatérítést, amely települések 2017-ben
igényelték a szociális tűzifa-támogatást. Számunkra ez itt a lényeg! Önkormányzatunk mivel nem
igényelt szociális tűzifa-támogatást a Kormánytól, mert képes volt megoldani a szociális alapból,
ezért – egyelőre – nem részesítik a diósjenői lakosokat a 12.000,- Ft-os támogatásban. 2017
augusztusában azt senki sem tudhatta, hogy jobb pályázni a szociális tűzifa támogatásra, mert lesz
12.000,- Ft-os támogatás, amiben csak azok részesülhetnek majd, akik pályáztak korábban a
szociális tűzifa-támogatásra.
Bízunk abban, hogy a Kormány további döntésekkel megteremti annak a lehetőségét, hogy a
diósjenői lakosok is megkaphassák a 12.000,- Ft-ot.
Az aki a Facebook bejegyzést közzétette és egyenes embernek tartja magát, akkor e írás után
pontosítja bejegyzését, csendben megköveti magát és elnézést kér az Önkormányzattól, mert igen
nagy bátorság volt azt állítania, hogy az Önkormányzat miatt nincs 12.000,- Ft-os támogatás
Diósjenőn.
Köszönöm, hogy írásomat elolvasta!

dr. Őszi Attila Csaba sk.
jegyző

