22. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült a 2010. december 14-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata
képviselő-testülete üléséről.

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,
Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető,
Ruga Zsolt Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagja.

A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt:

-

Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 5 fő.

Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes.

Napirend:
1. Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. A 2010. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos: Azzal a kéréssel fordult a jegyzőhöz, hogy rögzíteni
szeretné a nyílt ülés hanganyagát.
Dr. Tóth Renáta jegyző: Kérte a képviselő-testületet, hogy döntsön Soósné Tóth Anna
kérelméről.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Soósné Tóth Anna kérését, a
képviselő-testületi ülés hanganyagának rögzítésével kapcsolatban.

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
153/2010. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos
a 2010. december 14-i nyílt ülés hanganyagát rögzítése iránti kérelmét elutasította.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Határidő: azonnal

Schoblocher István képviselő: Pozitívumként értékelte, hogy Soósné Tóth Anna kérte a
hozzájárulás, mivel már korábban is készültek felvételek a képviselő-testület tudomása
nélkül. Hozzá kívánta fűzni, hogy amennyiben nyilvános közszolgáltatás miatt
készítették volna a felvételt, mint rádió, stb. hozzájárult volna, de mivel annak csak
részeit használják fel és jelentetik meg azt nyilvános fórumokon, nemmel szavazott.
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy miért akarja rögzíteni más készülékkel,
mint a hivatali?
Soósné Tóth Anna képviselő: Mert a hivatal által felvett hanganyag minősége rossz, és
annak tisztítását saját költségen kellett elvégeztetnie.

1./ Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy képviselő-testület tagjai a rendelettervezeteket írásban megkapták, az önkormányzati díjtételek módosítása az inflációt
figyelembe véve, valamint az intézményvezetők javaslata alapján történt. A Pénzügyi és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság együttes
ülésén megtárgyalta a rendelet tervezeteket. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó árak,
díjak megállapítása nem került módosításra, azonban a Művelődési Ház felújítása után a
rendelet módosítását a képviselő-testületnek napirendre kell tűznie, hiszen a Művelődési
Ház termeire korábban meghatározott bérleti díjak megállapításakor ezt a testület
feltételként szabta meg.
A díjtételek között a gyermek- és felnőtt étkeztetésért fizetendő térítési díjak nem
kerültek módosításra, a nyersanyagnormák emelését nem igényelték, jelenlegi
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árszínvonalon az étkezés biztosítható. Az ivóvíz áráról szóló rendeletet majd csak
rendkívüli ülés keretében tudja a testület elfogadni, melyet a következő hét folyamán
kíván összehívni, a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. pénteken megtartott taggyűlése után. A
vízdíj emelkedésének várható mértéke 8-10 %. A díjtételek tervezett változásairól kérte
a képviselők véleményét.
Schoblocher István képviselő: Javasolta, hogy a rendkívüli ülést a két ünnep között
hívja össze a polgármester. Sajnálattal közölte, hogy nem tudott részt venni a bizottsági
ülésen. A temetőről és temetkezési tevékenységekről szóló rendelet tartalmával nem
értett egyet, a díjak inflációval történő emelését javasolta. Elmondta, tisztában van
azzal, hogy jelentős beruházás történt a temető kerítésének megépítésével, azonban az
normalizálta a temetőben lévő körülményeket. Az a véleménye, hogy a beruházás nem
indokolja az infláció feletti mértékű emelést. Az étkezésért fizetendő térítési díjakkal
egyetértett, hiszen a normából ki lehet gazdálkodni az étkeztetés költségét. Az előző
testület már meghozta a döntést arról, hogy miért ilyen mértékű a díjviselés, mely a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásért
fizetendő díjat határozza meg, s az emelés mértékével egyetértett. Az ivóvíz árának
meghatározásáról elmondta, hogy az a képviselők döntésétől független.
Farkas Attila polgármester: A rendelet-tervezetet a sírhelyeknél 19 %-os emelkedést
javasolt, kérte Schoblocher István képviselőt, hogy javaslatként terjessze elő előbbi
felvetését.
Schoblocher István képviselő: A temetőről és temetkezési tevékenységekről szóló
rendeletben megszabott díjat infláció mértékével javasolta emelni, természetesen
kerekítésekkel.
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy igazat ad abban Schoblocher István
képviselőnek, hogy a beruházás nem indokolja az árak nagyobb mértékű emelését,
azonban összehasonlítva más településeken alkalmazott árakkal, indokoltnak ítélte meg
az emelést.
Jeges László képviselő: Az elmúlt évben nem történt díjemelés a temetkezési
tevékenységgel kapcsolatban. Ha ezt figyelembe veszik, két év telt el. A beruházást
pedig véleménye szerint figyelembe kell venni az ár meghatározásakor, hiszen példának
okáért, egy ingatlan értékét is emeli az azon végzett felújítás, a bérleti díj a felújítás után
indokoltan növekedhet.
Dr. Tóth Renáta jegyző: A 4 %-os infláció mértékkel számolva az egyes sírhely ára
4.368 Ft lenne, a temető-fenntartási hozzájárulás mértéke 4 %-kal számolva,
kerekítéssel 4.550 Ft-ra emelkedne.
Schoblocher István képviselő: Véleménye szerint amennyiben mindenütt lenne járda, út,
és vízvezeték-rendszer kiépített lenne, akkor lenne a magas ár indokolt, ez nem ugyan
az, mintha ingatlan-felújítást végeztetett volna az önkormányzat, hiszen a temető
elkerítése szükséges volt, nem növelte a szolgáltatás színvonalát. Javaslata az évi
infláció mértékével való emelés.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Schoblocher István javaslatát, mely
szerint a temetkezéssel kapcsolatos díjak csak az infláció mértékével növekedjenek.
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A képviselő-testület a módosító javaslatot 3 igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás
mellett elutasította.
Farkas Attila polgármester: Kompromisszumos javaslatként terjesztette elő, hogy
temetőben díjak a tervezett szint és az infláció közötti mértékkel emelkedjenek.
Szavazásra bocsátotta a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2010. (XII.
15.) rendelet-tervezetet, azzal a módosítással, hogy az urnasírhelyért és egyes sírhelyért
fizetendő díj bruttó 4.200 Ft-ról 4.500 Ft-ra, a kettes sírhelyért fizetendő díj bruttó 8.400
Ft-ról 9.000 Ft-ra, a temető-fenntartási hozzájárulás bruttó 4.375 Ft-ról 4.600 Ft-ra
emelkedjen.

A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül Jobbágyi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelettervezetét a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/2005. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról elfogadta és rendeletté nyilvánította.
A rendelet mellékletként csatolva.

Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban
megkapták a rendelet tervezet. A szemétszállítás díjáról szóló rendelet-tervezettel
kapcsolatban kérte a képviselők véleményeit.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2010. (XII. 15.) rendelettervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati
rendelet-tervezetét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról elfogadta és rendeletté nyilvánította.
A rendelet mellékletként csatolva.

2./ A 2010. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy a képviselők a 2010. évi költségvetési
rendelet előirányzatainak módosításáról szóló rendelet-tervezetet írásban megkapták. A
Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
előzetesen véleményezte. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy akinek hozzászólása
van a 2010. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosításával kapcsolatban az
tegye meg.
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Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a 2010. évi költségvetés
módosításáról szóló rendeletet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (XII. 15.) önkormányzati
rendelet-tervezetét az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 1/2010.
(II. 12.) rendelet módosításáról elfogadta és rendeletté nyilvánította.
A rendelet mellékletként csatolva.

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila polgármester: A képviselő-testület és szerveinek szervezeti és működési
szabályzatának módosításának szükségessége az alakuló ülésen szóba került. A
módosítást az indokolta, hogy más bizottsági struktúrát kíván felállítani a képviselőtestület, állandó bizottságai a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság lenne. A bizottsági ülésen azonban
jelezték bizottság tagjai, hogy az átmeneti segélyre fordítható összeg nem sok, ezért
javaslatuk az, hogy továbbra is a testület döntsön az átmeneti segély kérelmek ügyében.
Az átmeneti segély képviselő-testületi hatáskörben való maradásával javasolta a
bizottság a rendelet-tervezet elfogadását.
Soós Tibor Tamás képviselő: Ha lenne 2-3 millió forint, akkor lenne értelme, hogy a
bizottság döntsön az átmeneti segélyről.
Kozma Miklósné képviselő: A határozat ellen a fellebbezést ez esetben nem a
képviselő-testülethez kell az ügyfélnek benyújtani.
Jeges László képviselő: Ha a bizottság döntene szociális ügyekben, s félévkor elfogy a
keret, utána annak ellenére, hogy indokolt lenne a keret túllépése nem lenne hatásköre
azt kibővíteni.
Soós Tibor Tamás képviselő: A probléma az, hogy a nehéz időszakra, télre, a hidegre,
amikor jönnek a problémák, betegségek nem maradt keret.
Schoblocher István képviselő: Célszerűnek látja a javaslatot, hiszen lerövidül a
folyamat, amennyiben a testület elfogadja a hatáskörről alkotott rendelet-tervezetet, de
felhívta a képviselők figyelmét, hogy nem szabad ledegradálni a szociális bizottsági
feladatot csak a segélyosztásra.
Soós Tibor Tamás képviselő: Nem erről van szó, csak az előterjesztés többi részével
nem nincsen probléma.
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Schoblocher István képviselő: Már alakuló ülésen javasolta, hogy a bizottságok
munkájába vegyenek részt külsős meghívottak is. Erre való utalást nem talált, reményét
fejezte ki, hogy ennek nem lesz akadálya, már a januári ülésre is meghívásra kerülnek.
Javaslata tárgyában történtek-e lépések?
Farkas Attila polgármester: Napirendre került bizottsági ülésen a javaslat, az álláspont
az, hogy elsősorban takarékossági okokból ne kerüljenek külsős tagokkal bővítésre a
bizottságok. Kiszámolva, hogy egy külsős bizottsági tag éves tiszteletdíja járulékokkal
együtt hozzávetőleg 240.000 Ft, három külsős tag 720.000 Ft. Ezért a takarékosság
szempontjából azt a javasolta, hogy minden olyan ügyben, melyben a legkisebb
mértékben érintett a meghívott, legyen jelen az ülésen.
Schoblocher István képviselő: Ha interpellációként tette volna fel kérdését, akkor a
választ nem fogadja, mivel nem ért vele egyet.
Jeges László Lajos képviselő: Már a bizottsági ülésen is kifejtette álláspontját, hogy
jelenleg nem lát olyan szervezetet, melynek tevékenysége olyan jelentős, hogy indokolt
lenne az üléseken való állandó jelenléte. Ahhoz egy komolyan működő szervezetnek
kellene lenni, állandó rendezvényekkel, tevékenységgel. Jelenleg nincs olyan egyesület,
mely így működik, ezért nem tartja indokoltnak a bizottság külsős tagokkal való
bővítését. Nem kizárt, hogyha őket érintő téma van, hogy meg legyenek hívva. Azt sem
tartotta kizártnak, hogy egy egyesület fejlődik annyira, hogy érdemesnek tartja a
jövőben a bizottsági bővítést.
Farkas Attila polgármester: Jelenleg négy egyesület van, abból egy képviseltetve van
Jeges Tamás képviselő által. Mint már elmondta, további három fő tiszteletdíjának
kifizetése közel 800.000 Ft költséggel járna.
Jeges Tamás képviselő: A Nyugállományúak Egyesületét is illene ez esetben meghívni,
hogy az egyesületeket minél szélesebb körben bevonják a munkába, s az őket érintő
ügyekbe, javasolta a testületnek, hogy negyedévente kerekasztal beszélgetés formájában
tartsanak tanácskozást a társadalmi szervezetekkel.
Jancsó Henriett jobbágyi lakos: Van még egyesület, mely nem került szóba a Hit és
Fény „Vidám Szívek Egyesülete”.
Schoblocher István képviselő: Azt tartja a véleményezésnél problémának, hogy nagyon
elment a pénz irányába. Pedig a külsősnek nem biztos, hogy adni kell tiszteletdíjat,
egyébként is nagy valószínűséggel felajánlotta volna saját szervezete támogatására. A
legjelentősebb dolog itt a minél szélesebb körű véleményalkotás lett volna, hiszen minél
többen vannak jelen az ülésen, annál jobb az információáramlás a döntések terén és
annál jobban tudja képviselni más emberek véleményét is. Minden ülésen újra fel fogja
vetni a javaslatát a külsős tagokra vonatkozóan, hiszen vannak a bizottság feladatai közt
olyanok, melyben a külsős segítséget nyújthatna. Megismerve azokat, ha tisztességgel
akarja végezni a munkáját a bizottság fel kell kötnie a nadrágot. Másik módosító
javaslata, hogy a testületi ülések kezdésének időpontja 17. 00 óra legyen, hogy minél
nagyobb számban meg tudjanak jelenni.
Jeges László Lajos képviselő: A testületi ülések nyilvánosak, ha a négy évet
végigtekinti a testület, soha nem volt annyi megjelent vendég, érdeklődő, mint most. A
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lehetőség tehát az ülések meghallgatására, véleménynyilvánításra adott, az ülésen az
egyesületek tagjai is megjelenhetnek, ha érdeklődők. Ne várjanak az egyesületek
támogatást munka nélkül, legyen kezdeményezés, mely mellé oda lehet állni, lehet
támogatni azt.
Farkas Attila polgármester: Jeges Tamás képviselőnek elhangzott egy javaslata, hogy
negyedévenként tartandó kerekasztal beszélgetések kerüljenek megrendezésére. Kérte a
képviselők erről alkotott véleményét, ha fél év próbaidővel megrendezésre kerülnének a
beszélgetések, s az működőképes lenne, ennek a munkának értelmét látják, ezt értékelve
július után vitassa meg a testület a bizottságok külsős tagjai választását.
Schoblocher István képviselő: Azt javasolta, hogy legyenek a bizottsági ülésre
meghívva, szavazati jog nélkül, hiszen sok ember másképp áll a munkához, ha
meghívott vendégként lehet jelen. Véleményük segítheti a testület munkáját.
Soós Tibor Tamás képviselő: Egyetértett Jeges László Lajos képviselővel, és azzal is,
hogy fél év múlva tárgyaljon a külsős bizottsági tagokról a testület. Javasolta falugyűlés
megtartását is, hogy a testület ne feledkezzen meg ennek fontosságáról, mert a lakosok
várják azt.
Dr. Tóth Renáta jegyző: Közmeghallgatást kötelező évente egy alkalommal tartani.
Kérdése, hogy minden bizottsági ülésre meghívót kapjanak az egyesületek?
Schoblocher István képviselő: Javasolta, hogy minden nagyobb volumenű ügy
tárgyalásánál és az őket érintő ügyek tárgyalásánál, rendezvények szervezésével
kapcsolatos napirendi pont esetén, melyek a falu lakosait érintik kapjanak meghívót.
Jancsó György alpolgármester: Egyetértett Farkas Attila polgármesterrel, hogy
leszűrhető az érdeklődés a fél év alatt.
Dr. Tóth Renáta jegyző: Kiemelte, hogy az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
javaslat alapján az SZMSZ-t módosító, a képviselőknek kiküldött előterjesztéshez
képest a képviselő-testület hatáskörébe marad az átmeneti segély elbírálása, tehát az
nem kerül át a Szociális Bizottság hatáskörbe, ezért a feladat és hatásköréből az erről
való döntés is kikerül, valamint a kiküldött szociális rendelet-tervezet módosítása ennél
fogva oka fogyottá vált.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Schoblocher István képviselő
javaslatát arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület ülései 17.00 órakor kezdődjenek.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
154/2010. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülések kezdő
időpontját 17.00 órában határozza meg.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Határidő: értelem szerint
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Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi
Község Önkormányzata 16/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet-tervezetét
Jobbágyi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté nyilvánította.
A rendelet mellékletként csatolva.

4./ Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

a.) Pályázati lehetőségről tájékoztatás
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy lehetőség van
pályázat benyújtására a Kodály Zoltán Óvoda tetőszerkezetének felújítására. A felújítás
indokolt, mivel a tető beázik. A tájékoztatta a képviselőket, hogy pozitív elbírálás esetén
az önkormányzatnak anyagköltségre nem kell saját forrást biztosítani, azt 100 %-ban
fedezi a pályázat. Az anyagköltség jóval jelentősebb ilyen volumenű felújítás esetén,
mint a munkadíj, véleménye szerint mindenképpen jól járna vele az önkormányzat, a
benyújtási határidő 2011. április. A pályázat úgy került kiírásra, hogy az önkormányzati
intézmények közül az iskolát és az óvodát érintheti, az iskolánál nemrég volt felújítás,
az óvodánál viszont a tető több helyen beázik, állapota indokolja a felújítást. Kérte,
hogy a szándékot véleményezzék a képviselők.
Schoblocher István képviselő: Milyen lenne a tervezett tető?
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy jók-e az információi, miszerint a pályázathoz
szükséges tervek már elkészültek.
Farkas Attila polgármester: A tervek megvannak a tetőszerkezetre, az sátortető építésére
vonatkozik.

b.) Kérelem rock koncert helyiségbiztosításához
Farkas Attila polgármester: Ismertette, hogy Kaizer Máté Dávid a Reset alternatív rock
zenekar képviseletében írásbeli kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben a
Művelődési Ház színháztermét kérte ingyenes használatba 2010. december 18-án 19-23
óráig, hogy ott ingyenes rock koncertet tartsanak. Vállalják a rendezvény utáni
takarítást, a rendezvény lebonyolítását.
Soós Tibor képviselő: Az a véleménye az ingyenes teremhasználatról, hogy ha egyszeri
alkalommal megengedett, utána bárki ingyen kérheti. Ha valami történik a
rendezvényen a valakinek vállalni kell a felelősséget.
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Jeges László Lajos képviselő: Nem mindegy, milyen céllal kerül megrendezésre egy
rendezvény, mert ha kulturális esemény az élvezheti a testület támogatását. Ez egy
rendezvény, melyet javasol támogatni. A rendezvények után azt is javasolta, nézzék
meg hogy, milyen állapotban hagyják ott a helyszínt, mert személyesen végzett
javításokat a színházteremben a megrongált székeken.
Farkas Attila polgármester: Véleménye szerint minden kérelmezőt egyszer támogatni
kell, javasolta e rendezvény egyszeri alkalmára ingyenesen használatba adni.
Kozma Miklósné képviselő: Egyetértett Farkas Attila polgármesterrel.
Schoblocher István képviselő: Javaslata, hogy mindenképp készüljön megállapodás,
mely rögzíti a szervező által vállaltakat, és a bérbe adó feltételeit.
Jeges Tamás képviselő: Egyetértett az előtte szóló képviselővel, mely egy egyszerű
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával is megvalósulhat.
Jancsó György alpolgármester: A Művelődési Ház felújítása nemsokára elkezdődik,
erre tekintettel is javasolta az ingyenes használatba adás elfogadását.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Kaizer Máté Dávid jobbágyi lakos
színházterem ingyenes használatára vonatkozó kérelmét.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
155/2010. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete térítési díj nélkül használatba adja
a tulajdonát képező Művelődési Ház ingatlan színháztermét Kaizer Máté Dávid
jobbágyi lakosnak 2010. december 18-án 19.00 – 23.00 óráig ingyenes rock koncertet
megrendezése céljából.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

c.) Gyémántlakodalmat ünneplők köszöntése
Farkas Attila polgármester: Felolvasta Halász Lajos unokája levelét, melyben azt kérte,
hogy Halász Lajos és Halász Lajosné jobbágyi lakosokat gyémántlakodalma
alkalmából köszöntje az önkormányzat. A köszöntés gesztus értékű és kevés költségből
is finanszírozható lenne, s hozzátette, hogy nem sok alkalom adódik, amikor ilyen célú
köszöntésre van lehetőség.
Schoblocher István képviselő: Javasolta a kérelem támogatását, és a nyilvántartásból
javasolta kikeresni az ünnepeltek névsorát is.
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Jeges László Lajos képviselő: Egyetértett és javasolta az egyházi nyilvántartás
igénybevételét is.
Dr. Tóth Renáta jegyző: A polgármesteri hivatal nyilvántartásából nem lekérhető, kik
azok, akik 60 éve kötöttek házasságot, mert az csak a Jobbágyiban kötött házasságokat
mutatja. Ha a házaspár jobbágyi lakos, de nem itt kötött házasságot, arról nincs
tudomásunk. Mivel csak a Jobbágyiban kötött házasságok kerültek itt anyakönyvezésre,
és amennyiben valakik emiatt kimaradhatnak a köszöntésből, azok jogosan
sérelmezhetik azt.
Soós Tibor Tamás képviselő: Akik 60 évet leéltek egymás mellett, azok megérdemlik.
Schoblocher István képviselő: Ha már lesz hírértéke az eseménynek, akkor utána több
jelentkező is lesz a köszöntésre. Több jelentkező esetén összevontan, több
gyémántlakodalmat is meg lehet ünnepelni.
Jancsó György alpolgármester: Az a véleménye, hogy amennyiben a hozzátartozók
kérik és igényt tartanak rá, kerüljön megünneplésre a házaspár, de nem kötelező
jelleggel.
Kozma Miklósné képviselő: Tudomása szerint a szóban forgó házaspár nem tartja a
gyermekeivel a kapcsolatot, a hozzátartozók kérték az esemény megrendezését?
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy ez esetben az unoka kérte. A Jobbágyi
Hírekben megjelenhet, ezzel a szándék nyilvánosság válna. Szavazásra bocsátotta
Halász Lajos és Halász Lajosné jobbágyi lakosok gyémánt lakodalmuk alakalmából
történő köszöntését.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
156/2010. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Jobbágyiban élő, 60. házassági évfordulóját ünneplő házaspárokat a polgármester
köszönti, amennyiben annak tényét a házaspár valamely tagja vagy hozzátartozójuk
bejelenti.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

d.) Falu karácsonya
Farkas Attila polgármester: Az EJE szervezésében a Falu karácsonya ünnepség
december 19-én lesz a falu központjában. A technikai feltételek adottak, világításhoz
lekötés engedélyezte az ÉMÁSZ.
Jeges Tamás képviselő, EJE elnöke: December 19-én, vasárnap reggeltől lesz a
fenyőállítás. A Nyugállományúak Egyesülete dalos műsorral, az óvodás és iskolás
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gyermekek karácsonyi műsorral készülnek, lesz forralt bor és sült gesztenye, tekintettel
a hideg időre. Forralt borhoz 5 l felajánlás érkezett a Nyugállományúak Egyesülete
részéről, s még várják a felajánlásokat, valamint szeretettel a résztvevőket.

e.) Jótékonysági bál
Farkas Attila polgármester: Az önkormányzat által szervezésre kerülő jótékonysági bál
időpontja 2011. február 19., melynek szervezése folyamatos, a zenész lefoglalása már
megtörtént.

f.) Tájékoztatás aláírásgyűjtésről
Farkas Attila polgármester: Aláírásgyűjtés kezdeményezéséről számolt be az elmúlt
testületi ülésen, melyet a Belügyminisztériumhoz kíván eljuttatni 2011. januárban. Vida
Ottó Kolozs Pásztó rendőrkapitánya megismerte annak célját és támogatja az
aláírásgyűjtést, elmondta azonban azt is, hogy az év elején a rendőrség Budapestre
koncentrál, mivel Magyarország az EU soros elnöki tisztségét tölti be, esélyét a rendőri
jelenlétnek csak 2011. július 1-től látja. További 500 aláírás összegyűjtését tervezte,
hogy az minél eredményesebb legyen a kérelem.

g.) Fák lombtalanítása
Farkas Attila polgármester: Az alakuló ülésen a lakótelep területén lévő beteg, elszáradt
platánfák kivágás kezdeményezték az ott lakók, mert a fák a társasházak tetőszerkezetét
veszélyezteti. A képviselő-testület kezdeményezte platán fa védett mivolta miatt,
szakemberrel való megvizsgáltatását. Szakemberként egy agrármérnököt kért fel, aki
megvizsgálta a szóban forgó fákat.
Korrekt volt az elvégzett vizsgálat, és
megállapította, hogy a fák belül nincsen elkorhadva, viszont arra hívta fel a figyelmet,
hogy holt ágak vannak a fákon, melyek a szél hatására leeshetnek, balesetet okozhatnak.
Az állapította meg, hogy vannak olyan fák, melyek lombkoronáját 1/3-dal csökkenteni
kell a tetőszerkezetek védelme érdekében, a karbantartás teljes díja 300-400 ezer Ft.
Schoblocher István képviselő: Jó, ha tudják a képviselők, hogy a szolgáltatók, akik a
légvezetékeket telepítettek kötelesek a gallyaztatást elvégezni a szolgáltatás biztonsága
érdekében. Javasolta, hogy írjanak a szolgáltatónak, a hozzátartozó munkákat végezzék
el, ezzel csökkenhetnek a költségek. A fennmaradó költségek az önkormányzatot
terhelik.
Jeges Tamás képviselő: A problémák nem a légvezetékek felett vannak.
Jeges László Lajos képviselő: Az ÉMÁSZ rendelkezik emelőkosárral felszerelt
autókkal, meg kell rendelni tőlük a gallyazást, bizonyára kevesebb költséggel járna.
Jancsó Henriett jobbágyi lakos: Szükséges a gallyazás, mert két ág szakadt le a fáról a
hármas épület mellett, és pedig ott, ahol tartózkodni szoktak általában a lakók.
Tudomása van arról, hogy az egyes és a kettes épület környékén ugyan ilyen állapotban
vannak a fák, ezzel együtt három olyan esetet tud, ahol nagy ágak szakadtak le a fákról.
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Navratil Attila jobbágyi lakos: Javasolta, hogy a Pásztói Tűzoltóság segítségét kérjék,
Sisák Imre polgármester úrral felvéve a kapcsolatot. A tűzoltóság is rendelkezik kosaras
autóval.
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy a lombozásért ki bünteti meg az
önkormányzatot? Tudomása szerint csak a fa kivágásához kell engedélyt kérni. Ezért
szakaszosan kell a munkát elvégezni, a gallyazást is folyamatosan. Véleménye szerint a
munka elvégzése nem olyan sürgős, több lehetőséget is meg kell vizsgálni. Vannak
olyan fák, például az óvoda hátsó udvaránál lévő platánfákra gondolt, melyhez hozzá se
kell nyúlni. Amennyiben a platánfa tetejét levágják tudomása szerint elszáradását
okozza, az hogy melyik ág nyúlik be egészen az ablakhoz közel szakértő nélkül is
megállapítható.
Farkas Attila polgármester: A területen lévő platán fák védettek, lombkorona 1/3-át sem
lehet levágni szakértői vélemény nélkül, mert magas büntetést kell érte fizetni, így csak
a gallyazás jöhet szóba. A fák okozta károkat viszont az önkormányzatnak kellene
viselnie. A tűzoltóság nem végezheti a munkát, szakértői véleményeztetés
szükségessége miatt.
Jancsó György alpolgármester: A fák nedvkeringésének megindulása előtt célszerű
elvégezni a munkákat. Felesleges a vita, szakértői vélemény kell, ahhoz van kötve.
Schoblocher István képviselő: Külső céget fogad a távközlési vállalat is, ha ilyen munka
végzésére van szükség.
Kozma Miklósné képviselő: Az önkormányzat végeztesse el a munkát bárkivel, de
olcsóbban.
Navratil Attila jobbágyi lakos: Javasolta, hogy vizsgálják meg a lehetőséget, véleménye
szerint a tűzoltóságnál is lehet szakember.
Farkas Attila polgármester: Mivel ilyen sok a vita e napirendi pontban, javasolta, hogy
térjenek vissza a témára a későbbiek során.

h.) Karácsonyi csomagok kiosztása
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a segítséget, és a munkát, melyet azok a
képviselők végeztek, akik segítettek szétosztani az idősek karácsonyi csomagját. Tavaly
a Gondozási Központ dolgozói végezte a munkát, az idén a képviselők hordták a
csomagok nagy részét, minden segítőnek köszönte a munkát.

i.) Iskola karácsonyi műsora
Farkas Attila polgármester: Jancsó Józsefné az Általános Iskola igazgatója 2010.
december 17-én 17 órakor tartandó karácsonyi ünnepségre hívta meg a képviselőket,
egyúttal boldog karácsonyt és újévet kívánt.
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j.) Pályázat komposztáló ládákra
Farkas Attila polgármester: A KEOP Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetőségeket
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek pályázat kiírásra került. Az
önkormányzatnak lehetősége van a pályázatot benyújtani, olyan feltételek mellett, hogy
a pályázata bruttó költsége 10.000.000 Ft, a szükséges 5 % önerőt, azaz 500.000 Ft
önerőt az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell biztosítania. A községben 300
ládát lehetne igényelni, ekkor minden második háznál lenne láda. A cél egyértelmű,
hogy a zöld hulladékot komposztálva, és azt felhasználni a kertművelés során.
Tölgyfából készült komposztláda használatát az igénylőnek öt évig kellene garantálnia.
Soós Tibor Tamás képviselő: Tudomása szerint 500.000 Ft önerő biztosítása olyan
módon kerülhető el, hogy pénzügyi vezetőt biztosít az önkormányzat. A lakótelep
területén például kiválóan alkalmazható lenne a komposztálás.
Schoblocher István képviselő: Az a véleménye a célról, hogy aki eddig is akart, az
eddig is végezte a tevékenységet. Természetesen lesznek egy páran, akik még nem
ismerik.
Jeges Tamás képviselő: Egyetértett a céljával, például a családi házuknál évek óta
alkalmazzák, ismerik az előnyeit, de sok olyan városból jött lakó van, aki nem
alkalmazza. Ezzel a pályázattal együtt jár a felvilágosítás, ami során a folyamattal
megismerteti az igénylőt, arról szerződést írnak, hogy a felvilágosítás megtörtént és a
ládákat kihelyezik. Mindenképpen hasznosnak ítélte meg és környezetvédelmi
szempontból tudatosságra nevelőnek. Ki kell használni a költségmentességét.
Soós Tibor Tamás képviselő: Egyetértett ezzel, de javasolta, hogy oldja meg úgy az
önkormányzat, hogy legyen ingyenes.
Jeges László Lajos képviselő: A 300 láda elhelyezésére 300 érdeklődőt kell találnia az
önkormányzatnak.
Ruga Zsolt Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagja: Mi lesz abban az esetben, ha nincs
300 érdeklődő?
Farkas Attila polgármester: Telefonon előzetes felmérést készítettek az igényekre, az
eddigi tapasztalatok jók, inkább nagyobb lesz az igény.
Schoblocher István képviselő: Támogatta a pályázat benyújtását, hiszen célja a
környezetvédelemben előre lépést jelent.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Komposzt elnevezésű pályázatban
való részvételt, mely pályázat bruttó költsége: 10.000.000 Ft, és 500.000 Ft önerő
biztosítása szükséges.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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157/2010. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP.6.2.0./A./09
„Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő
mintaprojektek” KEOP 6.2.0./A, Komposzt elnevezésű pályázati kiírása pályázatát
benyújtja.
A pályázata bruttó költsége: 10.000.000 Ft, a szükséges 500.000 Ft önerőt az
önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtására, a vonatkozó nyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

k.) Vörös iszap károsultak támogatására
Farkas Attila polgármester: Átérezve Devecser és Kolontár lakosainak nehéz helyzetét,
a Cibakházi Önkormányzat felajánlotta költségvetésének 1/10000 részét, esetében
121.152 Ft-ot, és a többi önkormányzatot is körlevélben erre ösztönözte. Jobbágyi
Község Önkormányzata költségvetésének 1/10000 része 28.807 Ft, melyet javasolt a
felajánlani a nemes célra.
Kozma Miklósné képviselő: Egyetértett a felajánlással.
Schoblocher István képviselő: Szintén.

Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Cibakháza község kezdeményezésére
történő felajánlást, mely szerint Jobbágyi Község Önkormányzata felajánlja 2010. évi
költségvetésének 1/10000 részét, azaz 28.807 Ft-ot a vörös iszap sújtotta településeknek
a Kármentő Alapba történő befizetéssel.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
158/2010. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felajánlja 2010. évi
költségvetésének 1/10000 részét, azaz 28.807 Ft-ot a Kolontár és Devecser községek
részére vörös iszap sújtotta településeknek. A támogatás befizetése a Kármentő Alapba
történik.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

l.) Óvoda nyitva tartása
Farkas Attila polgármester: Az óvoda tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
karácsony és szilveszter között az intézmény összevont csoport működésével nyitva tart.
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m.) Rendezvényekhez támogatók megkeresése
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2011. február 19én kerül megrendezésre a jótékonyági est, melynek bevételét a falu szépítésére fordítják.
Az önkormányzat számlavezetése az OTP Pásztói fiókjánál történik, ezért megkereste a
kirendeltség-vezetőt a rendezvény támogatási kérelmével.

n.) Temető ellenőrzése
Farkas Attila polgármester: A Pásztói Polgármesteri Hivatal hatósági ellenőrzést végzett
a Jobbágyi Köztemetőben 2010. november 11-én. Szinte mindent rendben találtak, a
fenntartást jónak ítélték meg. Vannak hiányosságok, hogy a parcellákat táblával
szükséges megjelölni, és a vázrajzot a bejáratnál ki kell függeszteni.

o.) Védett természeti terület helyreállítása
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta arról a lehetőségről a képviselőket, hogy
lehetőség nyílik a Soós Károly tanösvény helyreállításának költségeire pályázatot
benyújtani. Volt már olyan egyesület, aki céljainak tűzte ki a természeti terület
helyreállítását, ezért jó lehetőségnek ítélte meg a pályázat adta lehetőségek
kihasználását.

p.) Energiatakarékossági pályázatok
Farkas Attila polgármester: Beszámolt arról, hogy 60 % állami támogatás és 40 % banki
konstrukció mellett az intézmények napkollektorokkal való felszereléséről kapott
ajánlatot. Első sorban az óvoda és az iskola intézményét érintené a lehetőség. Az
önkormányzatot anyagilag nem terhelné, amennyiben azt a lehetőséget venné igénybe,
hogy szakemberek felmérik a jelenlegi energiafogyasztást, a felszerelés után keletkező
energia-megtakarítást, pedig a banki konstrukcióba fedezné az önkormányzat. A
kollektorok 100 ezer és 1 millió Ft árfekvésűek, az, hogy mennyi felszerelése milyen
költséggel jár, arról a januárban megtörténő felmérés után tud tájékoztatást adni. Szintén
az energia-megtakarítással kapcsolatban, de más elképzeléséről kapcsolatos
beszámolóra adta át a szót Jeges Tamás képviselőnek.
Jeges Tamás képviselő: Felmérést végzett az önkormányzat tulajdonában lévő, de
parlagon lévő földterületekről, és azt az adatot kapta, hogy 7,8 Ha külterületi ingatlannal
rendelkezik az önkormányzat. Konferencián vett részt Gyöngyösön, a Szociális
Zöldenergia Programról, ahol működő példával bizonyított energiagazdálkodásról
számoltak be, Abasár települést hozták példának, akik parlagon hagyott területeiket
ültették be energia-nyárral, a közmunkaprogram keretében dolgozó közmunkásaikkal és
az intézményeik hőközpontjait átalakítva használták fel a kitermelt fát, 60-70 %-os
költséget spóroltak meg. Innen jött az ötlet, hogy meg kell vizsgálni a lehetőséget
önkormányzatunknál az energia-megtakarításra, amely az óvodában és az iskolában
lenne alkalmazható. Szükséges egy logisztikai központ, ahol a faaprítékot raktározni
lehet, és a faapríték tüzelésű kazánok beszerzése. A 200 kW teljesítményű faapríték
tüzelésű kazán 1,5-2 millió Ft közötti áron szerezhető be. Az elképzelése az, hogy az
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önkormányzat saját területein megtermeli a fát, ezek 2 év alatt kitermelhetők, majd
eladja azt a logisztikai központnak. Akár a környező településekkel is együtt lehetne
működni ebben a beruházásban, sőt profitálhatna is önkormányzatnak. A gyöngyösi
kistérségben működik ez a beruházás és folyamatosan fejlesztik tovább, egyre többen
csatlakoznak hozzá. A profit közeléből megközelítve a dolgokat, véleménye szerint
egyre nagyobb a kereslet a bioenergia felhasználásra, úgy ahogyan már Visontán
megtették, egyre nagyobb és több üzem fog átállni bioenergia felhasználásra. Ekkor az
erőművek is felvásárlók lehetnek a megtermelt bioenergiára, és hosszú távon célnak
lehet kitűzni a profit termelését. Január hónapra, ha szükséges összeállít egy kalkulációt,
melyben a befektetést, valamint az intézmények energiaszükségletét felméri. A
gázkazánok energiafelhasználása alapján hozzávetőleges kalkuláció készíthető.
Bizonyára szükséges ráfordítás, de reális időn belül megtérülő beruházás, ami a
megtérülés után hosszú távon profitál az önkormányzatnak.
r.) Fa védetté nyilvánítása
Jancsó György alpolgármester: A természetvédelmi területhez kapcsolódó javaslata,
hogy a sportpálya mellett álló kocsányos tölgyet, melynek átmérője 108 cm be kellene
sorolni a védett természeti értékek köré, nehogy valaki megrongálja, esetleg tüzelőként
elhasználja.
s.) Kilátó
Jeges László képviselő: Kérdése, hogy kinek a tulajdona a kilátó, és miért van lezárva?
Soós Tibor Tamás képviselő: Tudomása szerint pásztói telephellyel rendelkező,
mikrohullámú internetadást szolgáltató cég bérli, kb. három éve. A kilátó egy magassági
mérő pont, a honvédségnek nincs köze hozzá, a térképészeti intézettől kellene
felvilágosítást kérni, vagy esetleg a bérlőtől. A tanösvény azért volt kialakítva, hogy
onnan lehetett a kilátóba felmenni.
Ruga Zsolt Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagja: Szomorú, hogy egy országos
túraútvonalba jegyzett állomás nem üzemel. Hosszú évtizedekig kirándulók célja volt,
most eljönnek az ország másik feléről, és le van zárva.
Schoblocher István képviselő: Van egy új egyesület Jobbágyi Kilátó néven, reményét
fejezte ki, hogy az a kilátó sorsát rendezheti, de mindennek utána kell járni.

sz.) Közmunkaprogram
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az eddig támogatott,
közmunkaprogram keretében dolgozó munkások támogatási rendszere teljesen átalakul.
A február 28-ig tartó átmeneti időszakra az észak-magyarországi régióban csak 1600
embert biztosítanak. Az önkormányzat 9 embert igényel, mert az óvodában, iskolában
és a településen szükség van ennyi emberre a működéshez. Az új rendszer szerint 9
közmunkás alkalmazása támogatás mellett 526.694 Ft, támogatás nélkül 1.755.648 Ft
költséget jelent az önkormányzatnak.
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy ki dönt a közmunkások létszámáról?
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Dr. Tóth Renáta jegyző: A regionális munkaügyi központ dönt arról, hogy a régióban
településenként hány embert tud biztosítani. A község szintjén a 9 ember létszámát
jobban nem lehet leredukálni, az óvodában 1 konyhai segítő és 2 takarító, iskolában 1
konyhai segítő és 2 takarító, polgármesteri hivatalban 3 segédmunkás alkalmazása
szükséges. Az átmeneti időszakra 70 %-os támogatás biztosít a munkaügyi központ.
Jancsó György alpolgármester: Amennyiben létszám arányában döntenek a kérdésről,
bizonyára kevesebb lesz, mint 9 fő.
Soós Tibor Tamás képviselő: Az előző napirendi pontok között beszéltek arról, hogy
milyen nagy szükség van a téli időszakban az úttakarítás miatt a közmunkásokra, az
óvoda, iskola intézményekben pedig elengedhetetlen alkalmazásuk. Jól értette, hogy a
kapott létszámot támogatják, az ezen felül alkalmazott közmunkások bére 100 %-ban az
önkormányzatot terheli?
Jeges László képviselő: Itt a lehetőség, hogy a polgármester kihasználja kapcsolatait,
melynek előnyeiről polgármesteri kampányában beszélt.
Farkas Attila polgármester: Jeges László képviselő felvetésére válaszolva elmondta,
hogy valóban előnyösek a kapcsolatai, de sok polgármester igyekszik ebben az esetben
kihasználni azt. Soós Tibor Tamás képviselő kérdésére igennel válaszolt. Kérdéses,
hogy hány fő támogatott, de az önkormányzatnak biztosítani kell az intézmények
működését, még akkor is, ha 100 %-kal kell kalkulálni.

t.) Hómentesítés
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy beszerzésre került-e a szükséges só
mennyiség, mely a járdák szórásához szükséges a téli időszakban? Főleg, ahol
szánkózni is lehet és lejt az út, javasolta lesózni, mert balesetveszélyes a közlekedés.
Kozma Miklósné képviselő: Egyetértett ezzel, javasolta a forgalmas helyek
gyógyszertár stb., vasút felé vezető járda sózását.
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy igen, beszerzésre került, de az új
jogszabályok szerint csak környezetbarát sóval lehet mentesíteni, melynek hatásfoka
háromszor gyengébb, de legalább ötször drágább.
Soós Tibor Tamás képviselő: Egyetértett az elhangzottakkal és elmondta, hogy
probléma a Mátra útról a közúton lefolyó víz, amely megfagyva több tíz centiméteres
jégtakarót eredményezett, mely gyalogosan és autótóval közlekedve is balesetveszélyes.
Jelezte a problémát a polgármesternek, de ott három közmunkás hiába sózta le az új
környezetbarát sóval a gyalogos utat, az semmit nem ér. Javasolta az utak síkosságának
megszüntetésére olyan módon, hogy a frekventált helyekre, akár magánházakhoz is
rakjanak le megfelelő mennyiségű homokot vagy fűrészport, hogy amikor szükség van
rá onnan a közmunkások gyorsan ki tudják szórni a közútra. Főleg azokon a
gépjárművek közlekedése szempontjából kritikus helyekre nagy mennyiségben
csúszásmentesség érdekében leszórni, ahol az útnak emelkedése van, lendület kell, hogy
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a csomópontba behajtson a gépjármű. Javasolta felmérni az egész településen hol van
szükség lerakókra, s saját ingatlanját felajánlja e célra.
Jancsó György alpolgármester: A homok viszont azért nem jó megoldás erre a célra,
mert nagy hidegben összefagy, és nem lehet felhasználni.
Farkas Attila polgármester: Fűrészpor vásárlása ügyében meg fogja keresni a helyi
vállalkozót, mert a beszerzett só mennyiség negyede már felhasználásra került.

u.) Soósné Tóth Anna beadványa
Farkas Attila polgármester: Felolvasta Soósné Tóth Anna levelét, amelyet a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatainak átadásáról szóló képviselőtestületi határozattal kapcsolatban adott be. A levél szerint az egyéb napirendi pontba
való beillesztése az ügynek nem tett lehetővé a képviselőknek, hogy megismerhessék a
napirend tartalmát, felkészületlenül érte a képviselőket a váratlan helyzet, nem került
ismertetésre a szerződés tervezet, előnyök, hátrányok ismertetése elmaradt, elmaradt az
érintett felek meghallgatása, és elmaradt a dolgozók tájékoztatása. Kérte a döntés
megsemmisítését a jegyzőtől illetve a polgármestertől, ellenkező esetben a határozat
bírósági felülvizsgálatát fogja kérni. A polgármester tájékoztatott, hogy azt a választ
adta a megkeresésre, hogy testületi döntést sem a polgármester, sem a jegyző nem
módosíthat, nem semmisíthet meg. Testületi döntést csak a testület módosíthat, ezért a
kérelemnek nem tud eleget tenni. Elmondta azt is, hogy az ügy egyebek napirendi
pontban való tárgyalása azért történt, mert már egy meglévő társulás átszervezéséről
volt szó. Amennyiben a képviselők előtt ismeretlen lett volna a tárgy, az esetben
egyetértett volna a kifogással. Tulajdonképpen ez egy kész helyzet volt, a társulásnak
csak a neve változik tulajdonképpen. Az összes, eddig társulásban lévő település úgy
döntött, a kistérségi társulásba átlép, hiszen csak a társulás formájában, s
tulajdonképpen csak a neve és a gesztor önkormányzat változik. Elmondta ismét, hogy
az önálló finanszírozás költsége magasabb, és a községben rendszerváltás óta a
gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása nem volt önálló álláshely, mindig más
munkakörökkel volt összekapcsolva a családsegítő munkája.
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, hogy mennyi lenne a költség, ha az
önkormányzat önállóan működtetné a családsegítő szolgálatot?
Dr. Tóth Renáta jegyző: A családsegítésre 1.758 ezer Ft normatív támogatást kap az
önkormányzat. Jelenlegi társulás esetén a családsegítés 281 ezer Ft-os támogatás kap
lakosságszám alapján, a gyermekjóléti alapellátás 641 ezer Ft támogatás kap a 0-17
évesek száma alapján. Tehát a társulásban 922 ezer Ft plussz támogatásban részesül.
Összesen a társulásban Jobbágyi községet megilleti 2.681 ezer Ft normatíva. Az egy fő
családgondozó költsége 3.376 ezer Ft, melynek 50 %-a terheli Jobbágyit. Jelen
helyzetben 1.008 ezer Ft-ot nyer a társulásban működtetett családsegítő alkalmazásával,
aki így fél állásban dolgozik községünkben. Önállóan működtetve a gyermekjóléti és
családsegítő ellátást a normatíva 1.758 ezer Ft lenne, azonban a családgondozó teljes
költségét 3.376 ezer Ft-ot viselné az önkormányzat. Másik vetülete a dolognak hogy a
hatályos NM rendelet és SZCSM rendelet alapján az önkormányzatnak 2 ezer és 5 ezer
fős lakosság esetén 1 fő főállású családgondozó és a gyermekjóléti szolgálatot tekintve
700 gyermekenként 1 fő gyermekvédelmi felelős alkalmazása szükséges. Kilépve a
társulásból önállóan fenntartva a feladatot legalább 1,5 főt kell alkalmazni a hatályos
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jogszabályok alapján, hogy a működési engedélyt megkapja, mely foglalkoztatás
jelentős többletkiadással terheli meg az önkormányzatot. Belépve a kistérségi társulásba
az alapnormatíva ugyanannyi marad, a családsegítés esetén a normatíva 712 ezer Ft, a
gyermekjólét esetén 563 ezer Ft lesz, tehát jóval magasabb. A lakosságszám és a
gyermekek száma összeadódik a társulás esetén, a jelenlegi családgondozót, mint
alkalmazottat átveszik a társulás. A számítások és a hatályos jogszabályok alapján
további szakember alkalmazása válik szükségessé. Így viszont már az önkormányzat
nem tud pozitív egyenleggel zárni, mert a további alkalmazott bére 342 ezer Ft éves
költséggel terheli meg a költségvetést.
Soós Tibor Tamás képviselő: Az a véleménye, hogy furcsa ez az egész dolog.

v.) Temető kerítés
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy a temető kerítésen kapu nyitása ügyében
benyújtott kérelemmel kapcsolatban született-e megállapodás az érintettekkel?
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a benyújtott kérelem
ügyében a testület tagjai és az érintettek a helyszínen kerestek megoldást és kötöttek
megállapodást. Majdnem minden érintett jelen volt, Marton János érintett tulajdonos
nem, de amennyiben ő is beleegyezik, a tulajdonosok saját földterületük végén fognak
utat biztosítani az áthaladásra, így nem kell a temetőkerítést megnyitni. Ellenben, ha ez
az említett személy miatt nem valósulhat meg, másik lehetőséget ajánlott fel Nagy
Gábor, aki saját területén engedi meg évi két alkalommal az áthaladását mezőgazdasági
gépjárműveik számára. Egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a képviselők és a
megjelentek részvételét és az ülést bezárta.

K. m. f.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Tóth Renáta
jegyző

19

