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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2010. október 14-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete alakuló ülésről.  
 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház /Lakótelep 7. Ép./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 6 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 
 Penderik Pál Gábor Helyi Választási Bizottság elnöke, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
  
 
A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt: - 
 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 6 fő. 
 
 
 
Napirend: 
 
1./  Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 

megbízólevelek átadása 
  
2./  Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
  
3./ A polgármesteri program ismertetése 
  
4./  A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
  
5./  Bizottságok megválasztása 
  
6./ Alpolgármester választása titkos szavazással; eskütétele 
  
7./  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
8./ Egyebek  
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Jeges László Lajos korelnök: Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, gratulált a 
megválasztott polgármesternek és képviselőtársainak sikeres munkát kívánt az 
elkövetkező ciklusban. Megállapította, hogy a megválasztott képviselők mindegyike 
jelen van, így az ülés határozatképes, majd a napirendi pontokat elfogadásra javasolta. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Jeges László Lajos korelnök: Felkérte Penderik Pál Gábor urat, a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választási eredményt. 
 
 
1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás 
eredményéről, megbízólevelek átadása 
 
 
Előterjesztő: Penderik Pál Gábor Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Penderik Pál Gábor Helyi Választási Bizottság elnöke: A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester választás Jobbágyi községben a választási törvény és a 
kapcsolódó jogszabályok előírásainak megtartásával történt. A választási eljárás során a 
Választási Bizottság választási törvény előírásait maradéktalanul betartotta, biztosítva a 
választás tisztaságának elvét. A 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester választásán a választójoggal rendelkező állampolgárok 
száma 1.691 fő volt. Szavazóként 945 fő jelent meg, közel 56 %-os részvételi aránnyal. 
A Helyi Választási Bizottság a két Szavazatszámláló Bizottság által kiállított 
jegyzőkönyv alapján állapította meg a választás összesített eredményét. Polgármester-
jelöltként 6 főt vett nyilvántartásba. Az összesített eredmény alapján Farkas Attila 
FIDESZ-KDNP jelölt 299, Tóth Sándor független jelölt 251, Hornyák Miklós független 
jelölt 153, Bodor Ferenc független jelölt 134, Zuppán Ernő JOBBIK jelölt 63 szavazatot 
kapott. A megválasztott polgármester Farkas Attila FIDESZ-KDNP jelölt lett. 
Önkormányzati képviselő-jelöltként 29 fő indult a választáson. A lakosságszámhoz 
viszonyítva képviselőnek 6 főt lehetett megválasztani. Az önkormányzati választáson 
helyi önkormányzati képviselőnek megválasztott személyek: 
1. Schoblocher István  független jelölt  303 szavazattal 
2. Jeges Tamás   független jelölt  260 szavazattal 
3. Jancsó György  független jelölt   249 szavazattal  
4. Jeges László Lajos  független jelölt  244 szavazattal 
5.  Soós Tibor Tamás  független jelölt  235 szavazattal 
6. Kozma Miklósné  FIDESZ-KDNP jelölt  218 szavazattal  
 
 
2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Előterjesztő: Jeges László Lajos korelnök 
 
 
Jeges László Lajos korelnök: Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék le az 
esküt. Esküvevőnek felkérte Penderik Pál Gábort, a Helyi Választási Bizottság elnökét. 
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A képviselő-testület tagjai az esküt letették. Penderik Pál Gábor Helyi Választási 
Bizottság elnöke átadta a megbízólevelet a képviselőknek, valamint sor került az 
esküokmányok aláírására is 
  
Jeges László Lajos korelnök: Felkérte Farkas Attila polgármestert, hogy a képviselő-
testület előtt tegye le az esküt.  
 
Farkas Attila polgármester a képviselő-testület előtt az esküt letette, ezt követően átadta 
a Penderik Pál Gábor a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízólevelet 
Farkas Attila polgármesternek, aki az esküokmányt is aláírta. 
 
 
3./  A polgármesteri program ismertetése 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Jeges László Lajos korelnök: Felkérte a Farkas Attilát, ismertesse a polgármesteri 
programját. 
 
Farkas Attila polgármester: Tisztelettel köszöntötte a korelnök urat, a képviselő-
testületet. Megköszönte mind a Helyi Választási Bizottság elnökének és tagjainak azt a 
korrekt, törvénytisztelő munkát, amit végeztek. Megköszönte a szavazatszámláló 
bizottságokban dolgozó valamennyi delegált személynek a munkáját. Nem kis 
erőfeszítés volt, sokszor embert próbáló erőfeszítés volt, több mint 24 órán keresztül 
voltak talpon. Megköszönte a jegyző asszonynak a munkát, hisz segítsége nélkül nem 
zajlottak volna le ilyen békésen a választások a faluban. Valamennyi jobbágyi 
polgárnak szeretné megköszönni a törvénytisztelő magatartását a választások alatt. Itt 
köszönte meg azon választók bizalmát, akik megtiszteltek szavazatukkal, és lehetővé 
tették, hogy a következő négy évre Jobbágyi polgármestere lehet. Legjobb tudásával 
igyekszik ezt a bizalmat megszolgálni. Szeretné azt is hangsúlyozni, hogy nagyon sokan 
nem szavaztak rá, és ez teljesen normális egy polgári demokráciában. A megválasztott 
polgármesternek törekednie kell arra, hogy a következő időszakban jó munkával, ezen 
választók bizalmát is megnyerje. Gratulált a megválasztott képviselőknek. Amikor 
október negyedikén hajnalban kezébe kapta a megválasztott képviselők névsorát, akkor 
biztos volt benne, és azóta is ugyanez a véleménye, hogy működni és együttműködni 
képes önkormányzat alakult a településen. Ismerve a képviselők programját, közösen 
látják el a feladatokat. Mind a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztését, mind az utak, 
közparkok, járdák folyamatos fejlesztését, mind a sport és civil szervezetekkel történő 
együttműködés további szélesítését, mind egy játszótér kialakításának fontosságát,  a  
pályázatok hatékonyabb felhasználását, a közösségi rendezvények támogatását, a 
munkahelyteremtés további generálását, a helyi vállalkozások beemelését a 
fejlesztésekbe, a nemzeti identitástudatunk erősítését, a településük  esztétikai képének 
javítását nagyon fontosnak tartotta, és fő hitvallásának a munkahelyteremtés érdekében 
végzett munkát. Tudja nem egyszerű feladat, s nagy volumenekben dőreség volna 
ábrándoznunk, de mindent meg kell tennünk, és a pici részsikerek is sokat érnek. A 
kampányban ígértetekhez híven, minden erejével azon lesz, hogy erősítse a kapcsolatot 
a környező településekkel, szűkebb hazánkkal, Nógrád megyével, és egy határokon 
átívelő kulturális kapcsolatteremtéssel az elszakított magyarsággal. Ez még a 
költségvetésüsünknek sem jelentene különösebb terhet. Rengeteg közös programban 
gondolkodik, mely összehozhatja településünk lakosait. Közös társadalmi munkák, 
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rendezvények, melyek lehetőséget nyújtanak egymás jobb megismerésére, egymás 
kultúrájának elfogadására. Természetesen a közbiztonság helyzetének javítása az 
elsőszámú prioritás. A kormányzati szándék is az irányba mutat, hogy rövid időn belül e 
téren is javulás érhető el. Egy gondolatot engedjenek meg a polgármester hitvallásából. 
Tisztelt képviselők! Megismerve a leadott szavazatok magas számát, senki ne kábítsa, 
ne áltassa magát, hogy ez az elvégzett munkának szól. Ez egy megelőlegezett bizalom. 
Éppen ezért kellő mértéktartást, és szerénységet vár el elsősorban magától, és a 
megválasztott képviselőktől. A jobbágyi polgárok ugyanis a munkára, az 
együttműködésre, és az eredményekre szavaztak. Ha bankos lenne, azt kellene 
mondania, hogy ez egy hitel, amit magas kamattal illik megszolgálni a megválasztott 
képviselőknek. Nehéz év előtt állunk, nehéz év előtt állnak az emberek, és nehéz év 
előtt állnak az önkormányzatok. Eddig is azt mondta, és ma is vállalja, hogy csakis 
magunkra számíthatunk. Ebben a helyzetben tehát a széthúzás, a parttalan vita 
megfizethetetlen luxus. Már most mondom, az állam helyettünk, nekünk nem fog 
semmit megoldani. Számítok a jó ötletekre, nyitott vagyok minden pozitív 
kezdeményezésre, bárhonnan jön is. Természetesen a kritikát is jó szívvel fogadom, 
mindaddig, amíg nem arról szól, hogy minden kezdeményezésézt alapjaiban kezd ki. 
Kényelmesebb volna úgy ülnünk itt négy évig, hogy alig csinálunk valamit. Talán még 
támadás is kevesebb lenne. Zárójelben jegyzete meg, hibázni akkor tud az ember, ha 
aktívan tevékenykedik. Vállalnunk kell az esetleges hibákat, a jogos kritikát meg főleg. 
Szerény véleménye szerint a változáshoz mindenkinek dolgoznia kell a maga posztján. 
A polgármesternek pedig nem elég jó programokat kezdeményezni, hanem azok élére is 
oda kell állni, azokat segítenie kell. Úgy szeretne önökkel, veletek együtt leülni, hogy 
csak is előre tekintünk, és csak is együtt. Ehhez a közös együttműködéshez kívánt 
valamennyiünknek jó munkát, kitartást és egészséget. 
 
Jeges László Lajos korelnök: Megköszönte a program ismertetését, és kérte a képviselő-
testület tagjait, hogy a programmal kapcsolatos véleményüket mondják el.  
 
Schoblocher István képviselő: Úgy értékelte a polgármester programját, hogy az 
összességében összefügg a polgármesteri kampányban, szórólapon ismertetekkel. 
Elmondta, hogy az előző képviselő-testület nagyon sok kritikát kapott, sokszor jogosan. 
Elmondta azt is, hogy nem várhatják el az emberek, hogy egy ugrásra most minden 
megváltozik, de idővel az elképzelések megvalósíthatók. Megismerte a képviselők 
kampánykor megfogalmazott elképzeléseit is, és reményét fejezte ki, azok teljesítésére. 
Összefoglalva elmondta, hogy együttműködni csak úgy tudnak, ha alkalmazkodnak a 
polgármester programjához. Gratulálta a polgármesternek a megválasztásához, és kérte 
a testületet támogassák a polgármester programját, mindenki lelkiismerete szerint lássa 
el munkáját. 
 
Jeges László Lajos korelnök: Szavazásra bocsátotta a polgármester programját. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
119/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester 
programját megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett és elfogadta. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
4./ Alpolgármester választása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
Jeges László Lajos korelnök: Az alpolgármester személyére a polgármester tesz 
javaslatot, az alpolgármester választása titkos szavazással történik. Az alpolgármester 
személyének elfogadásához minősített többség szükséges. A szavazás lebonyolítását 
végző bizottság tagjaként javasolta Schoblocher István, Soós Tibor Tamás és Kozma 
Miklósné képviselőket. Az alpolgármester személyére kért javaslatot a polgármestertől. 
 
Farkas Attila polgármester: Jancsó György képviselőt javasolta alpolgármesternek. 
 
Schoblocher István képviselő, mint a Szavazatszámláló Bizottság tagja a szavazás 
idejére szünetet rendelt el. A szavazás után Szavazatszámláló Bizottság három tagja 
megszámlálta a szavazatokat.  
 
Schoblocher István képviselő, Szavazatszámláló Bizottság tagja: A képviselő-testület 
három, a szavazás lebonyolítására felkért tagja megállapítása alapján a szavazás 
érvényes és eredményes volt. Az alpolgármester választás során hat szavazólap került 
leadásra, Jancsó György 6 igen szavazott kapott. Gratulált a képviselő-testület által 
megválasztott alpolgármesternek.  
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
120/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete alpolgármesternek Jancsó György 
képviselőt választotta meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Jancsó György alpolgármester: Megválasztott tisztségében megköszönte a bizalmat. 
Annyit kívánt elmondani, mivel nem ígért semmit a kampány során, hogy maximálisan 
szeretné támogatni Farkas Attila polgármestert, valamint polgármesteri programja 
megvalósulását is.  
 
Jeges László Lajos korelnök: Felkérte Jancsó György alpolgármestert, hogy a 
képviselő-testület előtt tegye le az esküt.  
 
Jancsó György alpolgármester a képviselő-testület előtt az esküt letette, az esküokmányt 
aláírta. 
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5./ A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Előterjesztő: Jancsó György alpolgármester 
 
  
Jeges László Lajos korelnök: Tájékoztatta a képviselőket, hogy képviselő-testület 
hatásköre a polgármester illetményének meghatározása. Felkérte Jancsó György 
alpolgármestert, hogy az illetményre tegyen javaslatot. 
 
Jancsó György alpolgármester: A polgármester illetménye a törvény szerint a 
köztisztviselői illetményalap 8,5 - 11-szerese lehet. Javasolta a polgármester részére a 
9,5-szeres szorzó megállapítását. A költségátalányt az illetmény 20 - 30 %-a között 
lehet megállapítani, javasolta az illetmény 30 %-ának megállapítását, melyet Pásztóról 
való bejárással is indokolt. 
 
Schoblocher István képviselő: Tájékoztatást kért, hogy a köztisztviselői illetményalap 
tükrében ez az összeg mennyi? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a köztisztviselői 
illetményalap jelenleg 38.650 Ft, így a javasolt illetmény bruttó 367.175 Ft. 
 
 
Jeges László Lajos korelnök: Szavazásra bocsátotta Farkas Attila polgármester 
tiszteletdíját, valamint költségtérítését. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
121/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester 
részére 2010. október 3. napjától a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) 
bekezdése szerint a képviselő-testület által meghatározott 9,5 szorzószám, és a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében 
foglalt illetményalap (2010. évben 38.650 Ft) figyelembevételével 100 forintra 
kerekítve, havi bruttó 367.200 Ft, azaz Háromszázhatvanhétezer kettőszáz forint 
illetményt állapított meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Jancsó György alpolgármester, dr. Tóth Renáta jegyző 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
122/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester 
részére a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő költségek fedezésére 
költségátalányt állapít meg, a költségátalány mértéke a polgármester illetményének 30 



 7 

%-a. A polgármester költségátalányát havi 110.160 Ft, azaz Egyszáztízezer-
egyszázhatvan forintban állapította meg.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Jancsó György alpolgármester 
 
 
6./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta Jancsó György alpolgármester tiszteletdíjának 
havi bruttó 50.000 Ft-ban történő megállapítását és költségtérítésként a tiszteletdíj 15 
%-os mértékét, havi 7.500 Ft megállapítását. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az alpolgármester tiszteletdíjának 
havi bruttó 50.000 Ft-ban történő megállapítását és költségtérítésként a tiszteletdíj 15 
%-os mértékét, havi 7.500 Ft megállapítását. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
123/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jancsó György alpolgármester 
tiszteletdíját havi bruttó 50.000 Ft-ban állapított meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
124/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jancsó György alpolgármester 
részére a tisztsége ellátásával összefüggő költségek fedezésére költségátalányt állapít 
meg, a költségátalány mértéke az alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a. Az 
alpolgármester költségátalányát havi 7.500 Ft, azaz Hétezer-ötszáz forintban állapította 
meg.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Jeges László korelnök átadta a képviselő-testületi ülés vezetését Farkas Attila 
polgármesternek. 
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7./ Bizottságok megválasztása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Javaslata szerint 2011. január 1-től alakuljon át 
szerkezetileg a bizottsági struktúra, tehát a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítására januárra tesz javaslatot, mégpedig úgy, hogy a jelenlegi bizottsági 
rendszer kibővül oktatási és szociális feladatokkal. A javaslata szerint a bizottságok 
három főből álljanak össze, ezért most indokoltnak tartotta külsős bizottsági tag 
választását is, Ruga Zsolt személyében, ő a következő legtöbb szavazatot kapott 
képviselő-jelölt volt. Az említett határidőig a testület a meglévő két bizottsággal látja el 
a feladatát. Javaslata a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökére és tagjaira: 
 elnöknek: Schoblocher István képviselőt, 
 tagoknak: Jeges Tamás képviselőt és Ruga Zsolt külsős tagot. 
Javaslata az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elnökére és tagjaira: 
 elnöknek: Jeges László Lajos képviselőt, 
 tagoknak: Kozma Miklósné és Soós Tibor Tamás képviselőket.  
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökére és tagjaira tett 
javaslatát. 
   
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
125/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot elfogadta és a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság  
elnöknek: Schoblocher István képviselőt 
tagoknak: Jeges Tamás képviselőt és 
  Ruga Zsolt külsős tagot választotta meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi és Környezetvédelmi 
Bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatát. 
   
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
126/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot elfogadta és az 
Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság  
elnöknek: Jeges László Lajos képviselőt 
tagoknak: Kozma Miklósné képviselőt és 
  Soós Tibor Tamás képviselőt választotta meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
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Farkas Attila polgármester: Felkérte Ruga Zsoltot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
külsős tagját, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.  
 
Ruga Zsolt az esküt letette, az esküokmányt aláírta. 
 
Schoblocher István képviselő: A bizottságokkal kapcsolatban olyan javaslatot terjesztett 
elő, hogy amikor a bizottságok bővítésre kerülnek, munkájukba vonja be a testület a 
civil szervezeteket is, melyek nagyobb tömegeket mozgatnak meg. Pl. a 
Nyugállományúak Egyesülete, a Hit és Fény „Vidám Szívek Közössége”, a Katolikus 
Egyház képviselőit. Az a véleménye, hogy nem nagy költség a költségvetésre nézve, és 
célszerűnek tartja, a bizottságban való részvételüket, hogy ott hangot adhassanak 
véleményüknek. 
  
Farkas Attila polgármester: A felvetésre reagálva azzal teljesen egyetértett, s elmondta, 
hogy 2011. január 1-től a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására kerül, akkor 
lehetőség lesz a módosításra, további ötletek megvalósítására is. 
 
 
8./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
a.) Hozzájárulás kérés oktatási feladatok ellátására 
 
Farkas Attila polgármester: Kérelemmel fordul a képviselő-testülethez az iskolában 
végzett oktatási munkájával kapcsolatosan. Tájékoztatott, hogy 12 éve végez tanári 
munkát az iskolában. Az igazgatónő úgy alakította ki az órarendet, hogy a legkisebb 
probléma adódjon megválasztása esetén. Tisztában van az ebből adódó nehézségekkel 
is, épp ezért az igazgatónővel együtt keresve a megoldást két terv is született, egyik 
szerint már január végén, vagyis a tanév felénél új tanár fog órát adni, akkor kerül 
átszervezésre az órarend is. Amennyiben ez csak a tanév végén valósulna meg a 
gyermekek érdekei sem sérülnek olyan mértékben.  Az év végéig kér türelmet, ezért 
2011. júniusáig hozzájárulását kéri a testületnek az iskolában a történelem tantárgy 
oktatással kapcsolatos feladatok ellátására, heti 8-10 órában.  
 
Schoblocher István képviselő: Az oktatási munka végzéséhez személy szerint 
hozzájárul, de kérte a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre ennek anyagi 
vonzatát kidolgozva terjessze a képviselő testület elé. 
 
Jancsó György alpolgármester: Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy mindkét feladatot 
ellátni milyen nehézségekkel jár, mindkettő egész embert kíván, de az iskolában tanuló 
gyermekeknek év közben a váltás nagy törést okozna. Szavazásra bocsátotta a 
képviselő-testület hozzájárulását Farkas Attila polgármester részére, hogy a Fáy András 
Általános Iskolában oktatási feladatait óraadóként továbbra is ellássa, a 2010/2011-es 
tanév végéig.  
 
Farkas Attila polgármester a döntésben nem vett részt. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
127/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Attila polgármesternek 
hozzájárulást nyújt, hogy maximum a 2010/2011. tanév végéig a Fáy András Általános 
Iskolában a történelem tantárgy oktatásával kapcsolatos oktatási feladatok ellátására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Jancsó György alpolgármester 
 
 
b.) Tájékoztatás a műszaki társulás működéséről 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy két önkormányzat, 
Szarvasgede és Csécse önkormányzata hivatalosan értesítette arról, hogy a műszaki 
társulásból kilépnek.  Elmondta azt is, hogy a következő hét folyamán a műszaki 
társulás tárgyában a szurdokpüspöki polgármester értekezlet tart, a társulás további 
sorsának tárgyában. Véleménye, hogy a társulás meglétét támogatni kell, mivel a 
műszaki ügyintéző heti egy napot tölt a községben. 
 
 
c.) Jobbágyi  Honvéd Sportegyesület támogatási kérelme 
 
Farkas Attila polgármester: Átadta a szót, Ruga Zsoltnak a Jobbágyi Honvéd 
Sportegyesület tagjának. 
 
Ruga Zsolt JHSE tagja: Írásban fordult a képviselő-testülethez, támogatást kért a 
Jobbágyi Honvéd Sportegyesületnek, mivel ebben az évben 700 ezer forintot támogatást 
kaptak az önkormányzattól, s ez az összeg kevesebb a tavalyinál és szerkezeti átalakítás 
lévén több mérkőzést játszott a csapat az idén, mert 8-ról 16-ra emelkedett a 
mérkőzések száma, ezért a kiadásaik is megnőttek. Több az útiköltség, kifizetetlen 
elektromos áram számlájuk, 87 ezer forint, s a gondnok felmerülő fizetését is 
figyelembe véve nagyjából  385 ezer forint a hozzávetőleges összeg, melyre még 
szükség lenne a sportegyesületnek az év végéig a gondtalan működéshez. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Eddig mennyi pénzből gazdálkodott a sport. Tehát az nem 
volt kalkulálva, hogy megnövekedett a bajnokság mérkőzéseinek száma? 
 
Ruga Zsolt JHSE tagja: Elmondta, hogy előző években több mint 1 millió forint állt 
rendelkezésre, ebben az évben 700 ezer Ft. A több mérkőzés nem volt bekalkulálva. 
 
Farkas Attila polgármester: Megismerve a kérelmet javasolta a tartalékalap terhére 
támogatni a sportegyesület többletkiadását, indokoltnak tartotta azt.  Elmondta, hogy a 
következő héten sportülést hívott össze a vezetőség, új vezetés választása várható.  
 
Schoblocher István képviselő: Elmondta, hogy tény az, hogy kevesebb támogatást 
kapott idén az egyesület, tavaly például 1 millió Ft fölött volt, valamint az is, hogy 
megváltozott a bajnokság szerkezete, növekedtek a bírói díjak és az utazási költség is. A 
kérte a felhasználások részletes kimutatását is. 
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Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 
támogatási kérelmét.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
128/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi Honvéd 
Sportegyesületnek 2010. évi működésének fedezésre 400.000 Ft támogatást nyújt. 
 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Ruga Zsolt JHSE tagja: Megköszönte a támogatást a sportolók nevében is. 
 
 
d.) Tájékoztatás folyamatban lévők eseményekről 
 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, a következő eseményekről:  
A József Attila és a Bartók Béla utca sarkán lévő önkormányzati tulajdonú építési 
telkeken virágzó gyomnövény volt, mely állapot megszüntetése a hatóság egy hét 
határidőt adott. A munkát a közmunkások elvégezték, így nem kell bírságot fizetnie az 
önkormányzatnak. 
A Kodály Zoltán Óvoda jótékonysági bált rendez a jövő hét szombaton, mindenkit 
szertetettel várnak. 
Október 23-a alkalmából tartandó ünnepség október 22-én 15 órai kezdettel kerül 
megrendezésre, melyre a lakosságot és a testületet is meghívta. Elmondta, hogy a 
következő évtől az ünnepségeket az ünnepnapokon tartják. 
 
 
e.)  Képviselői beadvány 
 
Farkas Attila polgármester: Átadta a szót Soós Tibor Tamás képviselőnek. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Indítványt nyújtott be, polgármester és a jegyző felé, 
melyben kérte az összes hatályban lévő rendelet postázását. Indokolta a 
működőképesség szempontjai alapján, hogy a testület minden tagja tisztában legyen a 
rendelkezésekkel. Megköszönte, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatot az ülés előtt 
postai úton megkapta, de a mellékletei nem, ezért kérte a jegyzőt, hogy lehetőség szerint 
postázza ki azokat pótlólag. A törvény kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló 
ülést követően felülvizsgálja és megalkotja az SZMSZ-t. Így indokoltnak tartotta annak 
felülvizsgálatát. Helyeselte a Szociális Bizottság létrehozását, további javaslata, hogy az 
intézményvezetők is legyenek jelen a segélyek tárgyalásánál, valamint a családgondozó 
a döntések meghozatalánál, hiszen ők ismerik leginkább az érintett kört. Kérdése, hogy 
a szociális segélykeret összege mennyi? 
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Jeges László képviselő: Hozzáfűzte a javaslathoz, bizottsági ülésen a döntést 
előkészítik, hogy a döntés a testület hozza testületi-ülésen, szociális ügyekben zárt 
ülésen, hogy az adott személyek adatai ne legyenek nyilvánosak.  
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Kérdése, hogy e-mail formájában megfelel-e a rendeletek 
kézbesítése, mivel a terjedelmes anyag nyomtatása költséggel jár? Az SZMSZ 
módosítása iránti indítvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testületnek fél 
év áll rendelkezésére az SZMSZ felülvizsgálatára. Arról tájékoztatott, hogy szociális 
ügyekben a döntés joga a polgármester és a képviselő-testület között oszlik meg. A 
polgármester által hozott döntése ellen fellebbezés nyújtható be a képviselő-testülethez. 
A szociális ügyeket a képviselő-testület zárt ülés keretén belül tárgyalja. A Szociális 
Bizottság esetében is zárt ülést kell tartani, mert adott személy személyiségi jogait 
sérülhetnek, ha az adatvédelmi rendelkezéseket megsértik azzal, hogy azokat 
nyilvánosan tárgyalják. A szociális segélyre elkülönített keret összege 2010. évben 150 
ezer forint. 
 
Schoblocher István képviselő: Tájékoztatott, hogy szociális téren nem történik úgymond 
segélyosztás. A képviselő-testület illetékes a rendkívüli segélyek elbírálásban. A 
legnehezebb helyzetben lévőkön igyekszik az önkormányzat segíteni, például az 
árvízhelyzet kapcsán megítélt rendkívüli segély összegével. Az idén e keretet túllépte a 
testület 180 ezer forintot fordított e célra. A jövőben is javasolta, hogy a költségvetést 
érintő témában a költségvetési rendelet havi módosítását. A témában, de nem szorosan 
azzal kapcsolatban meg kívánta jegyezni, hogy az újonnan megválasztott cigány 
kisebbségi önkormányzat vezetője meghívást kapott-e az ülésre.  
 
Farkas Attila polgármester: Jelen pillanatban egymás között sem született megállapodás 
a tisztségeket illetően, a megválasztott képviselők: Kállai Zsolt, Bangó Béla, Rétiné 
Kvárta Erika és Bangó Mihály volt. A választás után Bangó Mihály visszalépett, helyét 
a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt veszi át. Az alakuló ülés meg nem került 
megtartásra.  
 
 
f.) Temető rendezése 
 
Jeges László képviselő: Felhívta a képviselők figyelmét a temető állapotára, mert ott a 
kerítés építése folyik ugyan, de tekintettel kell lenni a közeledő halottak napjára, 
addigra rendet kell teremteni. A temetőn belül is nagy a fű, a kívül elhelyezett konténer 
körül tarthatatlan a helyzetet. Javasolta hogy a ravatalozó fából készült oszlopait fessék 
le, mielőtt tönkremegy, hiszen az nem nagy ráfordítás, mindössze 1 kg festéket venne 
igénybe. Elégedettségét fejezte ki, a temető kerítést jónak ítélte meg, és szükségesnek, 
hiszen az minden településen körbe van kerítve. Annak zárhatóvá tételét is javasolta, 
hiszen a nyitva tartás így tartható be. Ez csak gondnok alkalmazásával megoldható, egy 
kulcs kell, hogy legyen az önkormányzatnál, egy a gondnoknál, aki a nagy kaput csak a 
temetkezési vállalkozónak, vagy indokolt esetben – mozgáskorlátozott - nyitja ki. 
Kombájnnal, traktorral egyéb járművel a közlekedést meg kell szüntetni, valamint azt 
is, hogy temetés közben motorral hajtanak végig a temetőn.   
 
Kozma Miklósné képviselő: Nem értette, miért kellett eddig várni a festéssel. Kérdése, 
hogy miért kellett ilyen betonkerítéssel körbekeríteni a temetőt, hiszen lehettett volna 
szebb, fából készült kerítést is készíteni. 
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Farkas Attila polgármester: Figyelembe vette az említetteket, s elmondta, hogy az első 
feladat, hogy halottak napára ragyogjon a temető. Már elrendelte, hogy kezdjék el 
takarítani, és a kotrógéppel való tereprendezést is megrendelte. Jelezte, hogy még egy 
konténer lesz a temető területére szállítva.  Az oszlopok festését közmunkással fogja 
elvégeztetni. Jó hírnek tartotta, hogy a tárgyalásai a lelkésszel eredményesnek 
bizonyultak, elképzelhetőnek tartja, hogy Kecskés Attila lelkész felszenteli a 
lélekharangot.  
 
Schoblocher István képviselő: Temetőgondok alkalmazását javasolta a nyitvatartás 
betartatása érdekében. Felvetette, hogy éjszakára be kell zárni a temetőt. A gyalogos 
közlekedés legyen lehetővé téve a kiskapun keresztül, elérhetőséget megadva a 
nagykapu nyitásához. De az oldalsó kapu felszerelése is szükséges. 
Kérdése, hogy hány ember dolgozik közmunkásként? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A közmunkások létszáma 15 fő, de ebből 8-10 fő tekinthető 
munkaképesnek naponta, kiesők szabádságon vagy betegállományban vannak.  
 
 
g.) Lakótelepi fák kivágása 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Jelezte, hogy tudomása van arról, hogy a lakótelep 
területén lévő platánfa kivágását kezdeményezték. Felhívta a képviselők figyelmét, 
hogy a platán fa védett, annak kivágásáért vagy kivágatásáért magas büntetést fognak 
fizetni. A fa kivágásának nem ez a módja, ahogy az ott lakók gondolják.  
 
Jeges Tamás képviselő: Javasolta, hogy a fát meg kell nézni, nem korhadt-e. Meg kell 
vizsgálnia szakembernek, véleménye alapján lehet csak engedélyt adni a kivágásra. 
 
Tóthné Kanyó Andrea jobbágyi lakos: Kérte, hogy ha szakember vizsgálja meg a 
szóban lévő fát, a lakótelepen lévő összes fát vizsgáltassák meg. Véleménye szerint 
problémát okoznak a fák, nedvesedik, penészesedik a lakás, ezáltal értéktelenedik is. 
 
Ruga Sándor jobbágyi lakos: Ismer szakembert a munka elvégzésére, ajánlotta a bujáki 
erdészt.   
 
 
h.)  SZMSZ módosítása 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselő-testület és szerveinek szervezeti és működési 
szabályzatának alakuló ülésen történő módosítását az indokolta, hogy csökkent a 
megválasztott képviselők, ezáltal a képviselő-testület létszáma és a 
határozatképességhez szükséges szám is, valamint a képviselő-testület névsora és a 
bizottsági névsor is aktualizálásra kerüljön, a felülvizsgálatot a határidőben fogja 
elvégezni a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X. 15.) 
önkormányzati rendelet-tervezetét Jobbágyi Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról rendeletté nyilvánította.  
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A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
i.)  Malik József 100. születésnapja 
 
Farkas Attila polgármester: Tisztelettel jelentette be, hogy jobbágyi legidősebb lakosa 
Malik József október 27-én tölti be 100. életévét. Az ünnepelt családjával felvették a 
kapcsolatot, és az Idősek Otthonában rendezik meg az ünnepséget. Kérte a képviselőket, 
hogy megjelenésükkel tiszteljék meg az ünnepeltet. Az önkormányzat hidegtállal fogja 
megvendégelni az ünnepeltet és a vendégeket. 
 
 
j.)  Ülések rendje 
 
Schoblocher István képviselő: A testületi ülések rendjére vonatkozó módosító javaslata, 
hogy kezdődjenek később az ülések. Alkalmas idő lenne 17 óra. 
 
 
k.) Könyvtár épülete 
 
Jeges Tamás képviselő: Kastély épületének bérlésével kapcsolatban van-e változás? 
Kérdése, hogy a Községi Könyvtár épülete bérbeadásra került-e? 
 
Farkas Attila polgármester: A kastély volt tornatermének bérbe adásáról még az előző 
képviselő-testület júniusi ülésén döntött. Döntött arról is, hogy ha sor kerül a könyvtár 
átszervezésére, akkor az üresen maradt könyvtárhelyiség is hasznosítható, bérelhető 
lesz. Az épület felújítása során a szomszéd helyiségben lévő könyvek állapota veszélybe 
került, félő volt, hogy por és víz éri őket. Ezért dobozokba kerültek és átszállították 
azokat a 7-es épületébe. Ezért a döntésért több támadás érte a testületet, mert először a 
Hit Gyülekezet, majd az EJE kérte a termet használatra, de a testület akkor úgy döntött 
nem támogatja a kérelmüket. Majd a Kínai Áruház tulajdonosa kérte bérbe, aki a 
felújításába 7-8 millió Ft-ot invesztált, s a testület a helyiség bérlete iráti kérelmet 
elfogadta. A kockázat az övé, a felújítás során törekedett arra, hogy szép legyen a 
környezet s a munkálatokat úgy végezték, hogy visszaállítható legyen eredeti 
állapotába. Volt olyan vélemény, hogy műemléket nem lehet átalakítani. Mindössze a 
hátsó, pálya felé néző ablakokat zárta le, mely elsőre nemtetszést keltett. Ismerve a 
helyi közbiztonságot, s figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat, miszerint minden 
ablakot megrongáltak, bejutva rongáltak, ezért jogos az üzlet védelme, s a munkát úgy 
végezte, hogy eredeti állapotába helyreállítható. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy az épület nincs műemlékké 
nyilvánítva.  
 
Jeges László képviselő: Javasolta, hogy a könyvtár működtetését valami úton-módon 
szükséges megoldani. A könyvek a Községi Könyvtárban is 1 éve állnak, a Művelődési 
Házban több éve. 
 
Kozma Miklósné képviselő: A honvédségi könyvtár könyvei jelenleg dobozokban 
vannak. 2005-től dobozokban áll, nyilvántartás nélkül, a honvédség megszűnése után 
szó szerint szétszedték a könyvtárat. Az értékes könyvek dobozokban állnak. Azokat 
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katalogizálni kell, a két könyvtárat integrálni. A Corvina integrált rendszert javasolta 
megrendelni, kihasználva azt, hogy ebben az évben ingyenes.  
 
Jeges László képviselő: Kéréssel fordult a polgármesterhez, szeretne betekintést nyerni 
a 7-es épület felújítására benyújtott pályázat dokumentációjába, valamint megismerni a 
bérlők szerződéseit.  
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte minden képviselőnek a részvételt és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 

  Farkas Attila     Dr. Tóth Renáta 
 polgármester        jegyző 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


