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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2010. december 30-án 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, jegyzőkönyvvezető, 
 Ruga Zsolt Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagja. 
  
 
A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt: - 
 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 6 fő. 
 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
 
Napirend:  

 
1. Ivóvíz hatósági árának megállapítása 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
2. Egyebek 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
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1./ Ivóvíz hatósági árának megállapítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy összesen egy napirendi pont van a 
rendkívüli ülésen, ez pedig a vízdíjnak az emelése. Bizottsági ülésen a képviselőkkel 
megtárgyalták, illetve az anyagot mindenki előzetesen megkapta. A bizottsági ülésen 
egyhangú határozat született arról, hogy a Jobbágyi Önkormányzat is elfogadja a Dél-
Nógrádi Vízmű Kft. által javasolt összeget. Szavazásra bocsátotta az önkormányzati 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló rendelet-
tervezetet. 
 
Jeges Tamás képviselő: Kérte, hogy a vendégek kedvéért ismertesse az alternatívákat. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérte, hogy a polgármester mondja el, hogy mennyi volt 
és mennyi lesz a víz ára. 
 
Farkas Attila polgármester: Két lehetősége előtt áll az önkormányzat, az egyik lehetőség 
az, hogy elfogadja a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. által javasolt áremelkedést, ami várhatóan 
4 %-os, de pontos összegét nem ismeri, kb. 4-5 % közötti, annak mértékét még a Dél-
Nógrádi Vízmű Kft. sem tudja megmondani, ez attól függ, hogy az állami támogatás 
mennyi lesz. A Dél-Nógrádi Vízmű olyan támogatási összeggel számolt 2011-ben, mint 
2010. évben, ennek alapján mondta a 4 %-ot. Ez az egyik, hogy az önkormányzat ezt 
megszavazza, ha nem szavazza meg a várhatólag 4 %-os díjemelést, akkor viszont 
január 1-jétől a településen van víz, de akkor az állami támogatás elúszik és várhatóan 
30 %-kal kellene többet fizetni minden lakosnak. Úgy véli, hogy 4-5 % és a 30 % között 
óriási különbség van, ezért javasolja, hogy fogadja el az ivóvíz hatósági árának 
megállapítását. Bizottsági ülésen részletesen kifejtette, tudja, hogy Jobbágyiban ez miért 
jelent gondot, mivel a szomszédos Heves megyében ténylegesen olcsóbb a víz, viszont 
Nógrád megyében egyedül a balassagyarmati térségben olcsóbb a víz egy pár %-kal, 
Salgótarján és Bátonyterenye környékén semmivel sem olcsóbb a víz. A Dél-Nógrádi 
Vízmű Kft. is szorult helyzetben van, mivel nincsen saját vízbázisa, a vízbázis zöme 
állami tulajdonban van és ő is adott áron kapja. Heves megyében más a helyzet, de 
Heves megyéhez nem tudunk csatlakozni, mert nincsen kiépített vízhálózat. Ezt mondta 
el bizottsági ülésen is, és ezután javasolta, hogy fogadják el az áremelés mértékét. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek véleménye.  
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az önkormányzati víziközműből 
szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról 17/2010. (XII. 31.) szóló rendelet-
tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendelet-
tervezetét az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának 
megállapításáról elfogadta és rendeletté nyilvánította.  
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
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Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy még egy dologról kell szavazni, ez pedig, 
hogy a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 
magas fajlagos költsége és ráfordításai miatt az önkormányzat a Dél-Nógrádi Vízmű 
Kft., mint szolgáltató által elkészített támogatási igényt nyújt be a gesztor 
önkormányzaton keresztül. A fajlagos ráfordítási adatok a 2011. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, 
valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről 
szóló vidékfejlesztési minisztériumi rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő 
tartalmúak. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordítás terhére figyelembe 
vett, illetőleg a tárcaközi bizottság által elfogadott mértékű amortizáció, 
eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget vízközmű felújításra, pótlásra, 
fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgáltatásra fordítjuk. Kérte, hogy aki egyetért 
ezzel a javaslattal kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
159/2010. (XII. 30.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az ivóvíz 
és csatornaszolgáltatás magas fajlagos ráfordításai miatt, az önkormányzat a Dél-
Nógrádi Vízmű Kft., mint szolgáltató által elkészített támogatási igényt nyújt be, a 
gesztor önkormányzaton keresztül. 
A fajlagos ráfordítási adatok a 2011. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás 
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel 
való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló Vidékfejlesztési 
Minisztériumi rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak. 
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a 
Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen 
meghatározott összeget víziközmű felújításra, pótlásra, fejlesztési hitellel kapcsolatos 
adósságszolgálatra fordítjuk. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
2./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
a.) Lakótelepi fák gallyazása 
 
Farkas Attila polgármester: Nagyon jó, hogy jelen van olyan személy, aki a lakótelepen 
lakik, és ő maga is jelezte a panaszt. Tegnap megkaptuk a fafelméréssel kapcsolatos 
dolgokat, kaptunk egy korrekt árajánlatot, melynek anyagát mindenkinek a jövő héten 
lefénymásolja. A következő testületi ülésen fogunk róla dönteni, január végén, amely 
arról szólna, hogy a platánfák illetve akácfák, amelyek itt vannak a lakótelepen, vannak 
olyan ágak, amelyeket tényleg le kell róluk vágni, vagy azért, mert balesetveszélyesek, 
vagy azért, mert lakóház fölé érnek, és bármi gond lenne, vihar vagy valami, ami az 
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épületekben kárt okozna. Két lehetőség van, az egyik lehetőség az, hogy teljes 
mértékben elfogadják a szakember által vezetett cég, akinek erről képesítése van - 
Gödöllői Egyetemen tanít – és ő garanciát is vállal a dologra, illetve a fa állagának 
megóvására. A platánfa védett fa és vigyázni kell rá nagyon, és tényleg csak olyan 
gallyakat távolítanának el, melyek balesetveszélyesek illetve az épületeket 
veszélyeztetik, a levágott részeket védőanyaggal bekenik. Ez az egyik lehetőség, a 
másik dolog pedig az, hogy csak a legszükségesebb dolgokat végezzük el, amely a 
legveszélyesebb, akkor pedig kb. a költségek felét tudnánk csökkenteni, de ő úgy véli, 
hogy érdemes lenne az egészet megcsináltatni. 
 
Kállai Zsolt Jobbágyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke megérkezett. 
 
 
b.) Tájékoztatás 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy szombaton – 2011. 
január 9-én – egy dél-nógrádi tehetségkutató verseny a Hetesben a Múzsa fesztivál 
keretében, mely 14.00 órától 16.00 óráig tart. 16.00 órától pedig egy budapesti 
színtársulat Mikszáth Kálmán Zöld légy és sárga mókus című darabját adja elő. A 
belépés díjtalan. Az önkormányzatnak semmibe sem fog kerülni, sőt még terembérletet 
is fogunk érte kapni, és szerepelhetünk a médiába is. Ezt mindenképpen pozitívumnak 
tartotta.  

A vendégeknek is elmondta, hogy február 19-én az önkormányzat a faluért 
jótékonysági estet szervez, a zenészt már lefoglalta. Gondolkodott azon, hogy kellene 
hívni budapesti fellépő művészt, melyre Jeges Tamás javasolta stand-up comedys 
fellépőt, mivel ez a fiatalokat megmozgatja. Érdeklődött az árak után, a költsége 100-
200 ezer Ft lenne. Január első két hetében megkeresi jobbágyi összes vállalkozóját és 
megpróbál támogatást szerezni, és ha az összeg jelentős része összejön, akkor 
sztárvendég fellépő is lehet. A bevétel teljesen a falué lenne, amit a virágosításra, 
fásításra és tujákkal való beültetésre fordítana. Megragadta az alkalmat, hogy elmondja 
örömmel tölti el, hogy a településen egyre több egyesület alakul, és egyre több ember 
van, aki tenni akar a faluért. Az egyesületek vezetőit személyesen meg fogja keresni, és 
örömmel várja a jótékonysági estre, melyen reméli részt fognak venni.  

Elmondta, hogy a Falunapot jövőre is meg fogják tartani, picit másabb lesz, mint 
az eddigiek. Van egy új pályázati lehetőség, mely szerint, ha valamihez kötik a 
rendezvényt, akkor könnyebb pályázni és nagyobb esély van, nyerni. Úgy gondolta, 
hogy Jobbágyinak a honvédséghez nagyon sok köze van, ezért a honvédséggel fogja 
összekapcsolni a dolgot. Végig fogunk menni a történelmi korokon, a reneszánsz korral 
fogjuk kezdeni, és Egerből lehet rendelni korabeli jelmezes felvonulást. Innentől kezdve 
a falunap minden évben valamelyik történelmi korszakhoz fog kapcsolódni, a 
reneszánsz után törökkor, Rákóczi-kor, 1848. A reneszánsz korhoz a környéken, 
Hollókőn már ilyen ruhákkal rendelkeznek, és ezt így egyszerűbb megoldani.  

Megköszönte az Együtt Jobbágyiért Egyesületnek és a Kisebbségi 
Önkormányzatnak a segítséget a fenyőfaállításhoz. Az EJE-nek megköszönte, a fa és 
jászol felállítását, a Kisebbségi Önkormányzatnak mindenféle segítségét. Szeretné a 
másik két egyesület - a Jobbágyi Kilátó és a Hársas Baráti Kör – jelenlévő tagjait is 
felkérni, illetve a Lungo Drom helyi szervezetét is, ha megalakul, hogy tavasszal a 
kápolna felújításában összefogva, együtt vegyenek részt.  

A Hetes – Művelődési Ház – felújításra vonatkozó pályázati anyagot hat cég 
megkapta, 2011. január 11-én lesz eredményhirdetés.  
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Soós Tibor Tamás képviselő: A közmunkaprogrammal kapcsolatban kérdést tett fel, 
azért mert úton-útfélen megkérdezi, hogy lehetnek olyanok a képviselők, hogy nem 
szavazzák meg a munkát nekik, mivel január 1-től nem lesz munkahelyük.  
 
Farkas Attila polgármester: Kilenc ember lett igényelve és 2,5 embert kapott a település.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Személyes kontaktusa alakult ki egy-két emberrel a 
faluban, akiket ez érint, azoknak ez nem mindegy.  
 
Farkas Attila polgármester: Ez nem egy Jobbágyi probléma, ez országosan így van. 
November közepén derült ki, hogy a közmunkaprogram más formában fog működni. 
Beadtunk az igényt, 9 emberre az átmeneti két hónapra, amíg március elején nem indul 
be a közmunkaprogram. A 9 fő a minimális volt, de több is jó lett volna, természetesen 
úgy voltunk vele, hogy a 9 sem valószínű, mivel egész Észak-magyarország 1.600 
embert kap, abból arányosan 400 ember jutott Nógrád megyére. A 400 emberből annak 
a valószínűsége, hogy Jobbágyi megkapjon 9 embert, mikor van kb. 120 település kicsi 
volt. Reálisan 2-3 emberrel számoltunk, ami be is jött.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Tehát 2,5 főt fog kapni a település a két hónapra, és hogy 
lesz ez elosztva. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Két fő van januártól február végéig, és január 10-től egy 6 órás 
főt adtak. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ezen belül óvoda, iskola, stb. megvan, hogy hova? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Megvan, óvoda, iskola arányosan szétosztottuk, viszont erre a 
két hónapra muszáj saját erőből dolgozókat felvenni, akik a feladatokat ellátják. Az 
óvoda és az iskola is 3-3 főt tud az átmeneti időszakban foglalkoztatni, és 3 közmunkás 
marad a polgármesteri hivatalnál. Viszont már megkaptuk a pályázati kiírást, abban 
bízunk, hogy januárba beadjuk, 30 nap az elbírálási határidő és március1-től 
megoldódik az átmeneti létszámprobléma. 
 
Farkas Attila polgármester: Annyi viszont várható, hogy eddig 95 %-át állta az állam, 
jelen pillanatban még nem ismert, hogy 70-100 % között mennyi lesz a támogatás.  
Elmondta, hogy elkészült a temető kerítése, még a kaput szükséges megcsinálni oldalra, 
illetve a nagykaput ki kell javítatni, majd amikor enyhül az idő. Sikerült a Felszabadulás 
úton lakókkal is megállapodni, akik nehezményezték, hogy nem tudnak bejutni a 
kertjükbe a munkagéppel. A budapesti polgár is hozzájárult a dologhoz. Megköszönte a 
Jobbágyi Hírek főszerkesztőjének és a bizottság tagjainak is a munkáját, mivel az ő 
közreműködésükkel először jelent meg az újság. Mindenkinek boldog új évet kívánt, 
reméli, hogy elindul ez az ország is és sikeres lesz az új év az egész magyarságnak.  
Megköszönte a képviselők és a megjelentek részvételét és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 
        Farkas Attila   Dr.  Tóth Renáta 
      polgármester         jegyző  


