
3 1 .  s z á m ú  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2011. december 15-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata 
képviselő-testülete üléséről.  
 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház /Lakótelep 7. Ép./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 5 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 
 Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
  
A képviselő-testületi ülésről távol volt: Soós Tibor Tamás képviselő és Kállai Zsolt 
Jobbágyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: kb. 11 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 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
3. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
 
Farkas Attila polgármester: Megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd a 
napirendi pontokat elfogadásra javasolta. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat módosítás nélkül, 6 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
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Farkas Attila polgármester: Beszámolva a két ülés között eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről örömmel számolt be arról, hogy a grófnőtől, aki anno a településen élt; a 
felajánlásként kapott általános iskolai padok, szekrények és székek mégis felhasználásra 
kerülhetnek. Ugyanis a múlt testületi ülésen elhangzott, hogy Jancsó György 
alpolgármester által szervezett felajánlás elszállítását eddig nem sikerült megoldani - az 
az önkormányzatnak minimum 600 ezer Ft-ba került volna - de Éva néni és Zsófi ebben 
is segített. Egy alapítvány segítségével oldották meg a szállítást, az így nem került 
költségbe, sőt 60 db padot még tavaszra ígért a grófnő, mely felajánlást is tisztelettel 
fogadtak el. Másik fontos esemény, melyre az egyebek napirendben még vissza kíván 
térni, hogy az EU-s pályázaton az önkormányzat nyert 25 ezer eurót, a jövő májusban 
megrendezésre kerülő Falunap megrendezésére, illetve testvér-települési kapcsolatok 
ápolására. 
 
 
1./ Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy képviselő-testület tagjai a rendelet-
tervezeteket írásban megkapták. Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az 
Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság együttes ülésén megtárgyalta a 
rendelet tervezeteket. A temetkezési tevékenységgel kapcsolatos díj nem került 
módosításra, bár az ÁFA 25-ről 27 %-ra emelkedik, de ezt az önkormányzat nem terheli 
át a lakosságra. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatási díja 10 %-os mértékben emelkedik. Annak idején az önkormányzat 
átvállalta ezt, most áthárítja a lakosságra. Az egyéb árak, díjak pl. fax, fénymásolás, stb. 
nem változnak. - A díjtételek közül a felnőtt étkeztetésért fizetendő térítési díjak szintén 
10 %-os emelkedést mutatnak az élelmiszerárak növekedése miatt, a nyersanyagnorma 
ára indokolja azt. Az ivóvíz áráról szóló rendeletet majd csak rendkívüli ülés keretében 
tudja a testület elbírálni. A díjtételek tervezett változásairól kérte a képviselők 
véleményét. 
 
Schoblocher István képviselő: Hozzá kívánta fűzni, hogy a rendelet módosítás folyamán 
a képviselő-testület arra törekedett, hogy a lakosság terhei ne növekedjenek, ezért csak 
azok a változások történtek, amit az ÁFA változása és a nyersanyagnormák 
megköveteltek. A szemétszállítási díjjal kapcsolatban 2007-ben volt olyan döntése a 
képviselő-testületnek, hogy az folyamatosan emelkedni fog. Ezeket a tényeket szem 
előtt tartva készült az előterjesztés, illetve a bizottság ezeket a szempontok alapján 
támogatja a rendelet-tervezetek elfogadását. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a temetőről és temetkezési 
tevékenységről szóló rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 11/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 21/2011. (XII. 16.) 
önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
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Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet 
elfogadta és 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az önkormányzat hatáskörébe tartozó 
árak, díjak megállapításáról szóló rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat hatáskörébe 
tartozó árak, díjak megállapításáról szóló 3/1997. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 23/2011. (XII. 
16.) önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az önkormányzat intézményeiben a 
gyermek és felnőtt étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat intézményeiben a 
gyermek és felnőtt étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet elfogadta és 24/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
2./ A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselők előzetesen megkapták a költségvetési rendelet 
módosítását célzó rendelet-tervezetet. A Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, 
valamint az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság megtárgyalta rendelet 
módosítását. Kérte a képviselőket, hogy véleményüket, javaslataikat közöljék a 
költségvetést megállapító rendelettel kapcsolatban. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének módosításáról. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetést megállapító 
4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet elfogadta és 25/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
3./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Farkas Attila polgármester: Az iskola és az óvoda alapító okiratának módosítását 
mindenki megkapta, melyről szavazni kell a képviselő-testületnek. Kérte a képviselők 
véleményét. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Fáy András Általános Iskola 
Jobbágyi alapító okiratának módosítását. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
149/2011. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2009. (V. 28.) határozatával 
jóváhagyott Fáy András Általános Iskola Jobbágyi Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A képviselő-testület az alábbi Módosító Okiratot jóváhagyja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fáy András Általános Iskola 
Jobbágyi 3063 Jobbágyi Iskola utca 2-4. szám alatti közoktatási intézmény alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 3. pontja a következővel egészül ki: 41/2009. (V. 28.) határozat 
2. Az alapító okirat 7.6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

7.6.Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatása 
Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági 
típusa:  

 tanulásban akadályozott (enyhe fokú értelmi fogyatékos, részképesség 
zavarral küzdő), 

 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége, 

 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 
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3. A 7. pont az alábbi 7.9 ponttal egészül ki: 
7.9.Fejlesztő iskolai oktatás 

4. Az alapító okirat 7. pontjában a 2009. évi szakfeladatok törlésre kerülnek. 
5. Az alapító okirat 7. pontjába a 2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok törlésre 

kerülnek és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Alaptevékenység szakfeladatának száma és megnevezése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyamon) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8 évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 
855914 Általános iskolai tanuló szobai nevelés 

6. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
8.  Az alaptevékenységhez kapcsolódóan szabad kapacitás kihasználásának 

érdekében végezheti saját bevétel növelésére: tornaterem, egyéb helyiségek 
bérbeadását. 

7. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elfogadott költségvetési előirányzatok 

feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. 

8. Az alapító okiraton történő módosítások 2012. január 1. nappal lépnek hatályba. 
 
2. A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

az alábbi tartalommal elfogadta: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a és 90. §-a, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (1) és (5) bekezdése alapján 
Jobbágyi Község Önkormányzata a Fáy András Általános Iskola Jobbágyi alapító 
okiratát (egységes szerkezetben) a következők szerint határozza meg: 
1. Költségvetési szerv neve:  Fáy András Általános Iskola Jobbágyi 
2. Költségvetési szerv székhelye: 3063 Jobbágyi Iskola utca 2-4. 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat (ok): 

23/1999. (IV. 29.) határozat 
11/2003. (X. 31.) rendelet 
16/2004. (III. 25.) határozat 
108/2005. (XII. 15.) határozat 
92/2007. (XI. 29.) határozat 
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100/2007. (XII. 18.) határozat 
41/2009. (V. 28.) határozat 

4. Az intézmény típusa: általános iskola 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú oktatás (TEÁOR 8520) 
6. Szakágazati besorolás: 

852010 Alapfokú oktatás 
7.  Alaptevékenysége: 

7.1. Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
7.2. A tanköteles korú gyerekek napközi otthonos ellátása, napi háromszori 

étkeztetése. 
7.3. Felzárkóztató foglalkozás, korrepetálás a tanulók eltérő fejlettségéből eredő 

hátrányának ellensúlyozása céljából 
7.4. Gyógytestnevelés ellátása az orvosilag igazoltan rászoruló tanulók számára. 
7.5. Tehetséggondozás 
7.6. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatása 
  Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos 

fogyatékossági típusa:  
 tanulásban akadályozott (enyhe fokú értelmi fogyatékos, részképesség 

zavarral küzdő), 
 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége, 
 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 

7.7. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált 
oktatása-nevelése 

7.8. Logopédiai ellátás 
7.9. Fejlesztő iskolai oktatás 
 

Alaptevékenység szakfeladatának száma és megnevezése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyamon) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8 évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 
855914 Általános iskolai tanuló szobai nevelés 

8.  Az alaptevékenységhez kapcsolódóan szabad kapacitás kihasználásának érdekében 
végezheti saját bevétel növelésére: tornaterem, egyéb helyiségek bérbeadását. 

9. Működési köre: Jobbágyi közigazgatási területe 
10. Az alapító szerv neve: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
11. Az alapító szerv címe: 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10. 
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12. Az irányító szerv neve, székhelye: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.  

13. Fenntartó neve, címe: Jobbágyi Község Önkormányzat 3063 Jobbágyi Bencsik utca 
10. 

14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elfogadott költségvetési előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. 

15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv – nyilvános 
pályázat útján – a hatályos jogszabályok alapján bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében az irányító szerv, egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv 
vezetője (polgármester) gyakorolja.  

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya alapesetben 
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: A vagyonleltárban nyilvántartott eszközök. 
18. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletében 
foglaltak szerint kell eljárni. 

19. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetésével önállóan gazdálkodik, 
az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt előirányzatok) keretek között, 
melyért az intézmény vezetője felelős.  
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó 
Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján. 

20. Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam 
21. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 

1-4 évfolyam: 26 fő/osztály 
5-8 évfolyam: 30 fő/osztály 

Az iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal 
át lehet lépni a tanítási év indításánál, ha az iskolában adott évfolyamon csak egy 
iskolai osztály indul; továbbá a tanítási év során abban az esetben, ha új tanuló 
átvétele miatt indokolt. 

 
3. A képviselő-testület elrendeli, hogy Farkas Attila polgármester a változások 

törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Kodály Zoltán Óvoda alapító 
okiratának módosítását. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
150/2011. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2009. (V. 28.) határozatával 
jóváhagyott Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A képviselő-testület az alábbi Módosító Okiratot jóváhagyja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 
3063 Jobbágyi Lakótelep alatti közoktatási intézmény alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 3. pontja a következővel egészül ki: 42/2009. (V. 28.) határozat 
2. Az alapító okirat 7.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

7.3.Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 
Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági 
típusa:  

 enyhe fokú értelmi fogyatékos, megkésett beszédfejlődésű, 
 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége, 
 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 

3. Az alapító okirat 7. pontjában a 2009. évi szakfeladatok törlésre kerülnek. 
4. Az alapító okirat 7. pontjába a 2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok törlésre 

kerülnek és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Alaptevékenység szakfeladatának száma és megnevezése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás) 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 

5. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
8.  Az alaptevékenységhez kapcsolódóan szabad kapacitás kihasználásának 

érdekében végezheti saját bevétel növelésére: egyéb helyiségek bérbeadását. 
6. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elfogadott költségvetési előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. 

7. Az alapító okiraton történő módosítások 2012. január 1. nappal lépnek hatályba. 
 
2. A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

az alábbi tartalommal elfogadta: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a és 90. §-a, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (1) és (5) bekezdése alapján 
Jobbágyi Község Önkormányzata a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi alapító okiratát 
(egységes szerkezetben) a következők szerint határozza meg: 
 
1. Költségvetési szerv neve:  Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 
2. Költségvetési szerv székhelye: 3063 Jobbágyi Lakótelep 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat (ok): 

24/1999. (IV. 29.) határozat 
17/2004. (III. 25.) határozat 
101/2007. (XII. 18.) határozat 
61/2008. (XI. 27.) határozat 
42/2009. (V. 28.) határozat 

4. Az intézmény típusa: óvoda 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú oktatás (TEÁOR 8520) 
6. Szakágazati besorolás: 
 851020 Óvodai nevelés 
7. Alaptevékenysége: 

7.1.Óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség teljesítésének 
kezdetéig. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. 

7.2.Gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok. 
7.3.Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos 
fogyatékossági típusa:  
 enyhe fokú értelmi fogyatékos, megkésett beszédfejlődésű, 

 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége, 

 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 
7.4.Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált 

oktatása-nevelése  
7.5.Logopédiai ellátás 
7.6.Főzőkonyha üzemeltetése (300 adag) 
 

Alaptevékenység szakfeladatának száma és megnevezése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás) 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 

8.  Az alaptevékenységhez kapcsolódóan szabad kapacitás kihasználásának érdekében 
végezheti saját bevétel növelésére: egyéb helyiségek bérbeadását. 

9. Működési köre: Jobbágyi közigazgatási területe 
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10. Az alapító szerv neve: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
11. Az alapító szerv címe: 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10. 
12. Az irányító szerv neve, székhelye: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.  
13. Fenntartó neve, címe: Jobbágyi Község Önkormányzat 3063 Jobbágyi Bencsik utca 

10. 
14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elfogadott költségvetési előirányzatok feletti 

rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. 

15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv – nyilvános 
pályázat útján – a hatályos jogszabályok alapján bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében az irányító szerv, egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv 
vezetője (polgármester) gyakorolja.  

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya alapesetben 
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: A vagyonleltárban nyilvántartott eszközök. 
18. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletében 
foglaltak szerint kell eljárni. 

19. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetésével önállóan gazdálkodik, 
az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt előirányzatok) keretek között, 
melyért az intézmény vezetője felelős.  
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó 
Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján. 

20. Az intézmény csoportjainak száma: 3 csoport 
21. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 gyermek/csoport 

Az óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz 
százalékkal át lehet lépni a nevelési év során abban az esetben, ha új gyermek 
átvétele miatt indokolt. 

 
3. A képviselő-testület elrendeli, hogy Farkas Attila polgármester a változások 

törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Kállai Zsolt Jobbágyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke megérkezett. 
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b.) Megállapodás Jobbágyi- és térsége ivóvíz távvezeték irányítástechnikai 
rendszerrel és URH hálózattal kapcsolatban 
 
Farkas Attila polgármester: Megállapodás a Nógrád Megyei Önkormányzattal az URH 
átjátszó állomással kapcsolatosan a napirendi pont tárgya. Bizottsági ülésen a Nógrád-
megyei önkormányzat tulajdonában lévő irányítástechnikai rendszer üzemeltetésével 
URH átjátszó állomással kapcsolatban köttetendő megállapodást alaposan átvizsgálásra 
került. Kérdése, hogy a módosításokkal – amit az alpolgármesterrel és a jegyzővel 
közösen a megbeszélésen kezdeményeztek a Nógrád Megyei Önkormányzatnál - együtt 
aláírásra kerülhet-e a megállapodás. 
 
Schoblocher István képviselő: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen kivesézésre került a 
megállapodás-tervezet. Ez egy módosított megállapodás, volt benne egy tényező, amin 
átfutott, nem vette észre, megköszönni a jegyző hölgynek, aki a jelen volt a 
megbeszélésen, és észrevételezte azt, amit úgymond meg kell követelni a 
megállapodásban. Így olyan stádiumba került, hogy most már elfogadásra javasolta a 
megállapodást. Volt, hogy ő is vitatkozott, de ami a legfontosabb a megállapodásban, 
hogy a tulajdon továbbra is az önkormányzat tulajdonába maradjon. Hiszen az URH 
rendszer az önkormányzat tulajdona – az egy dolog, hogy be kell kapcsolódni egy 
meglévő rendszerbe – az önkormányzatnak a feladata, hogy továbbra is tudja 
működtetni azt. Javasoltja így, ebben a formában aláírásra a megállapodást, de 
fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy akár értékesítésre is kerülhetne sor, és mivel ez 
az önkormányzat tulajdona, és biztosítja az ivóvíz szolgáltatást Szarvasgede, 
Szurdokpüspöki és Pásztó részére is. Mivel az önkormányzat tulajdona, a beruházó is ő 
volt, ezért neki kell fizetni, de megállapította azt is, hogy ez így hosszú távon nem 
működhet, ezért javasolt megállapodást kötni az említett önkormányzatokkal a 
tulajdonrészt illetően. A bizottsági ülésen megvitatottak alapján egybehangzó vélemény 
volt, hogy a tulajdonrészt illetően a tárgyalásokat el kell kezdeni. Ezt a megállapodást 
már akkor alá kellett volna írni, amikor a beruházás elkészült, de elmondható, hogy az 
élet furcsa dolgokat produkál, és ebben a formában elfogadásra javasolta.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a megállapodás-tervezetet a Jobbágyi 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő URH rendszer működtetéséről. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
151/2011. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nógrád Megyei Önkormányzat és 
Jobbágyi Község Önkormányzata között, a Jobbágyi- és térsége ivóvíz távvezeték 
működtetését biztosító irányítástechnikai rendszer és URH rádió hálózat 
működtetésével és fenntartásával kapcsolatos megállapodás tartalmát megismerte, az 
abban foglaltakat jóváhagyta, és felhatalmazta Farkas Attila polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
A megállapodás mellékletként csatolva. 
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c.) Jobbágyi- és térsége ivóvíz távvezetéken végzett munkákkal kapcsolatos fizetési 
kötelezettség 

 
Farkas Attila polgármester: Az ÉRV kiszámlázott a felújítási és karbantartási 
munkálatok elvégzéséra 1,5 millió Ft-ot az önkormányzatnak. Négy önkormányzat 
tulajdonos: Szarvasgede, Szurdokpüspöki, Pásztó, Jobbágyi, de a tulajdonarányok nem 
egyformák. Három alternatíva merült fel: egyik, az önkormányzata kifizeti a teljes 
összeget, másik, peres útra tereli az ügyet, ami bizonytalon, harmadik, hogy 1/3-ad 
arányban téríti meg az önkormányzat a küldött számlát, és megpróbálja a 
tulajdonviszonyokat rendezni az önkormányzatokkal. Azonban, ha nem sikerül 
megállapodást kötni az önkormányzatokkal, akkor csak a jogi úton való megoldás jöhet 
szóba, és a felhatalmazást kér az igény érvényesítésére. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Véleménye az, hogy a képviselő-testület bízza meg a 
polgármestert a tárgyalások lebonyolítására, mert a tulajdonosi arányokat e kérdésben 
mindenképpen tisztázni kell. Akármilyen úton, de ennek a kérdésnek pontot kell tenni a 
végére. Ha a szerződés 20 évre szól, most 1,5 millió Ft-ot kell, de előfordulhat, hogy öt 
év múlva már ennek többszörösét.  Az önkormányzatunk fizet, de amennyiben eladására 
kerül a sor, akkor pedig részét követelheti belőle a többi önkormányzat is. Ha nem 
sikerül tárgyalással, akkor jogi útra kell terelni azt. 
 
Farkas Attila polgármester: Jelenleg az ügyvéd úr szerint a vízkészlet 95 %-át használja, 
ezért a tulajdon rész 95 %-a is Jobbágyié, ez azt jelenti, hogy a számlák 95 %-át is 
nekünk kell fizetni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ezek szerint, ha eladásra kerül sor a vételár 95 %-a is az 
önkormányzatunké. Azt javasolta, hogy ezt mindenképpen dokumentálja.  
 
Farkas Attila polgármester: Elhangzottak alapján szavazásra bocsátotta az ÉRV-től 
követelt 1,5 millió Ft-os számla 1/3-arányban kerüljön megtérítésre. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
152/2011. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉRV Zrt. a Jobbágyi- és 
térsége ivóvíz hálózaton elvégzett munkával kapcsolatban 2011. évben kiállított 
számlák összegéből 500 ezer Ft kifizetését engedélyezi, a követelés végrehajtás során 
való behajtásának elkerülése végett. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a követelés 
tárgyával kapcsolatban mind az ÉRV Zrt.-vel, mind a beruházásban részt vevő 
önkormányzatok polgármestereivel további egyeztetést folytasson, melynek 
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
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d.) Iskola tetőfelújítása 
 
Farkas Attila polgármester: A Kodály Zoltán Óvodára nyert 2 millió Ft értékű 
tetőcserepet hozzájárulással, a Fáy András Általános Iskola tetejének felújítására 
használják fel, a cserép és kúpcserép megérkezik, de egyúttal, ha még ebben az évben 
megrendeli az önkormányzat a tetőlécet is, több tízezer forintot spórolhat. A munka így 
február, március hónapban így el tud kezdődni. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az általános iskola tetőfelújításához 
szükséges tetőléc beszerzését. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
153/2011. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Fáy András 
Általános Iskola tetőfelújításához szükséges tetőléc 2011. évben beszerzésre kerüljön, a 
beruházás fedezetét a fejlesztési tartalékból biztosítja. 
 
Határidő: 2011. december 20. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
e.) Óvoda zárva tartási kérelme 
 
Farkas Attila polgármester: Az óvodavezető kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 
hogy az év végi ünnepek alatt, karácsony és szilveszter között, az intézmény zárva 
tarthasson. A testület a bizottsági ülésen megvitatta a kérelmet és ott az az álláspont 
alakult ki, hogy az ünnepek között összevont csoport működésével tartson nyitva. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Kodály Zoltán Óvoda ünnepi zárva 
tartási kérelmének elutasítását.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
154/2011. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda 2011. 
december 27-30 közötti zárva tartása iránti kérelmét elutasította, a jelzett időszakban 
összevont csoportban történő működéshez hozzájárul. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester, Pásztor Zsuzsanna óvodavezető 
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f.) Jutalom kifizetésének engedélyezése 
 
Farkas Attila polgármester: Kérelem érkezett az iskola, óvoda intézményvezetőjétől, 
hogy az éves bérkeret 2 %-át év végi jutalomként használhassák fel. Ez az óvodában 
508 ezer Ft, az iskolában 822 ezer Ft, a polgármesteri hivatalnál 373 ezer Ft. A 2 % 
bérkeretet meg kell képezni, ez az év elején a költségvetésben is tervezésre került, de 
felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A bizottsági ülésen különböző vélemények 
voltak a kérelemről, most e kérdésben dönteniük kell, ezért kérte a képviselők 
véleményét, hozzászólását. 
 
Schoblocher István képviselő: Elmondta, hogy elkerülte a figyelmét a költségvetés 
tervezése során a 2 %-os alapot kellett képezni, és bizottsági ülésen is hangot adott 
annak a véleményének, mert soha nem rejtette véka alá, hogy a jutalmazásnak nem 
híve. Természetesen bármiféle rendszernek, amely az elvégzett munkát honorálja, a 
cafetériára gondolt, amit sikerült is bevezetniük. A jutalom pénzbeli osztásának viszont 
nem, hiszen a pénzbeli jutalomnak járulékvonzatai vannak, mely a költségvetést terheli. 
A testület most szembesült ezzel a bizottsági ülésen, ha a képviselő-testület erről 
októberben információt kap, bizonyára másképp is lehetett volna dönteni. Az 
önkormányzat anyagilag jól áll, a munkabérek időben, már hó végén minden 
dolgozónak a számláján van. Természetesen elismeri mindenkinek a munkáját, hiszen 
nagyon fontos tevékenységet végez az önkormányzat összes dolgozója, de a pénzbeli 
jutalom osztásával nem ért egyet. Ezt az 1,8 millió Ft-ot bármire fel lehetne használni, 
két példát említett: pl. az iskola előtti biztonságos közlekedés megvalósítására lehetne 
fordítani, vagy a könyvtáros éves bérét ki lehetne belőle fizetni. Rengeteg olyan dolog 
lenne, melyre lehetne fordítani, és ezt a pénzt később is ki lehetne fizetni, hiszen az 
önkormányzatnál hatékony gazdálkodás folyik, vannak lekötött tartalékok, melynek 
kamatait fel lehet használni. Ezért nem támogatja a jutalom kifizetését. 
 
Farkas Attila polgármester: Felolvasta a kérelmeket. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Elmondta, hogy szíve szerint egyetért Schoblocher István 
képviselővel, de tekintve azt, hogy az alkalmazottaktól nagyon sok minden megvonásra 
került a tavalyi évhez képest, kevesebb cafetériát kaptak, több bérmaradvány nincs, 
ezért javasolta a dolgozóknak a pénzbeli jutalom kifizetését. A hátrányok pontosan azt 
az állományt érte, akik a munkát végzik.  
 
Jancsó György alpolgármester: Az önkormányzat hozzávetőleg 50 dolgozója nem 
biztos, hogy ezzel anyagilag nagyon jól jár, mivel ez a jutalom gesztus értékű, ezért 
támogatta azt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az önkormányzat intézményeiben a 
rendelkezésre álló jutalomkeret kifizetését. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:  
 
155/2011. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult, hogy az 
önkormányzat intézményeiben a költségvetésben rendelkezésre álló jutalomkeret 
kifizetésre kerüljön. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Jancsó György alpolgármester: Az önkormányzat dolgozói részesültek jutalomban, 
ezért javaslatot tett a polgármester jutalmazására munkájának elismeréseképpen, 200 
ezer Ft pénzjutalom kifizetését javasolta. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Hány fő alkalmazott van, és összesen mennyi a keret? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Összesen 38 fő közalkalmazott, 1,703 ezer Ft keret.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Egyetért a polgármester jutalmazásával, olyan formában, 
hogy a polgármester számára bruttó 160 ezer Ft jutalom megállapítását javasolta, mivel 
átlag 44.815 Ft jut egy főre. Kérdése, hogy az intézményvezetők saját hatáskörükben 
döntenek jutalmunkról?  
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Az intézményvezetők jutalmát a munkáltatójuk, a polgármester 
szabja meg. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ha arányosan egy dolgozót tekintünk, a 40 ezer bruttó 
jutalomból nettó 30 ezer Ft nettó, és ha ebből még kivesszük az intézményvezetőkét, 
akkor sok ember csak 10-15 ezer Ft bruttót, vagy semmit sem kap? Sok ember 
szemében nem biztos, hogy jót teszünk, ha a polgármester kap 200 ezer Ft-ot, és egy 
másik ember csak 15 ezer Ft-ot, arányokra javasolt figyelni, és így megállapítani a 
polgármester jutalmát.  
 
Jancsó György alpolgármester: Ennek megoldására lett volna alkalmas a Schoblocher 
István képviselő által javasolt dolgozók cafetériában való részesítése. Indoklásként 
elmondta, hogy a faluért végzett munkájáért, a faluért való felelősségéért, a 
pályázatokon való eredményességért javasolta a jutalmat. Felsorolta, hogy ez évben 
pályázatokon nyert az önkormányzat iskola tetőfelújításra 2 millió Ft-ot, 14,3 millió Ft-
ot a sport infrastruktúrára, 23 ezer eurót a Falunapra.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy ha más lenne a polgármester, akkor 
semmilyen pályázatot nem nyerne az önkormányzat? 
 
Jancsó György alpolgármester: Ezzel visszakanyarodhatnánk 1989-ig is. Szavazásra 
bocsátotta Jeges László Lajos képviselő javaslata alapján Farkas Attila polgármester 
bruttó 160 ezer Ft jutalomba való részesítését. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett 
elutasította. 
 
Farkas Attila polgármester: Őszintén elmondta, hogy nem bánja, hogy nem kapott 
többségi döntést a javaslat, de hozzáfűzte, hogy véleménye azért van erről. Azért örül a 
döntésnek, mert tavaly sem kért jutalmat, és nem is kapott, és mégis tavaly volt egy 
tévedésből felrakott tájékoztatás az interneten, mégpedig, hogy magának osztott 
jutalmat, melyből egy szó sem igaz. Elmondta, hogy az előző testületnek is négy évig 
tagja volt, és minden év végén 2-3 havi jutalom került kiosztásra, attól függetlenül, 
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hogy a többi intézményben mennyi jutalmat kaptak. De örül, mert nem szeretné magára 
azt a keresztet venni, hogy az iskolában, vagy az óvodában azért nem kapnak a 
pedagógusok jutalmat, mert ő jutalmat kapott. Ezt így tartotta tisztességesnek. 
 
Jancsó György alpolgármester: Elmondta a véleményét a döntésről, hogy nem tartotta 
tisztességesnek, hogy az összes intézményben dolgozó kap jutalmat, a falu első embere, 
aki dolgozik, pedig nem.  
 
 
g.) Gyalogátkelés biztonsága iskola előtt (zebra) 
 
Farkas Attila polgármester: Az előző testületi ülésen is tárgyalt zebra kérdése, melyet 
eredetileg az iskolát és templomot összekötő átjáróhoz terveztek ott nem 
megvalósítható, ezért az Arany János út és Felszabadulás utat összekötő járda, vagy a 
Kossuth út és Felszabadulás utat összekötő járdánál lehetséges. A két zebra nem kis 
tétel, kb. 1,5 millió Ft-ba kerülne. A villogó jelzőfény, mely a közútkezelő vezető 
helyettesének telefonon való tájékoztatása szerint 700-800 ezer Ft/db, kettő szükséges. 
Bizottsági ülésen az az álláspont született, hogy 20-30 évig zebra nélkül volt az átjáró, 
és most várjanak, a jövő év tavaszáig, amíg az ajánlatok megérkeznek, esetleg olcsóbb 
is érkezik, vagy esetleg a LEADER pályázat biztosít rá lehetőséget. A régi átjáró 
megszüntetése mindenképpen szükséges, még olyan álláspont is volt, hogy a zebra 
felfestése nem megoldás, több balesetet okozna, mint eddig volt. Az aláírást 
szervezőktől elvárják a segítséget, hogy a legkedvezőbb árajánlatok beszerzésében, és a 
lehetőségek keresésében segítsenek. 
 
Navratil Attila jobbágyi lakos: A jövő hét folyamán több cégtől meg fogja kérni az 
árajánlatot a villogó fényre vonatkozóan, hogy tisztábban lássanak e téren. Véleménye 
szerint az elhangzott 700-800 ezer Ft-os árajánlat irreálisan magas. 
 
Farkas Attila polgármester: Valószínűleg ezt az okozza, hogy a pályázat keretében 
valósult meg, a segítséget megköszönte. 
 
Navratil Attila jobbágyi lakos: Személyes véleménye az, hogy sötéten látja a jövőt a 
pályázatokkal kapcsolatban, ugyanis az értesülései szerint a számlákat zárolják.  
 
Schoblocher István képviselő: A zebra véleménye szerint nem jó megoldás, ezért nem 
támogatta, ellenben a Jeges Tamás képviselő által figyelmükbe ajánlott radar-kontrollt 
igen, amit bizonyos távolságban ki lehet helyezni a faluban. Javasolt utána nézni, hogy 
hogyan lehetne legkedvezőbben beszerezni. 
 
 
h.) Tájékoztatások, javaslatok 
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta, hogy a Luxemburgból érkező felajánlásokért a 
megfogalmazott köszönő-levelek mellé készíttessen a testület kerámia tányérokat és azt 
mellékelve megköszönve a felajánlást ajándékozzák oda, hiszen a szállítással együtt 
milliós tételt ajándékoztak az iskolának. Ismer egy tari keramikust, aki nagyon jó 
minőségben készít kerámiákat, arra ráfesti kérésre akár, elképzelése szerint a Jobbágyi 
templomot is. Négy darab tányér megrendeléséről van szó, kérdése a képviselőkhöz, 
hogy támogatják-e. 
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Schoblocher István képviselő: Maximálisan támogatja. Megnyerte az önkormányzat a 
25 ezer eurót, és kérte, hogy a nyári programra hívja meg a polgármester a felajánlást 
tevőket is, hiszen szép gesztus lenne, és jelenlétükkel emelnék az eseményt is.  
 
Kozma Miklósné képviselő: Azt javasolta, hogy legyen szép, amennyibe kerül, legyen 
annyi az ára. 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy a meghívást támogatja. Szavazásra 
bocsátotta négy darab kerámia ajándéktárgy beszerzésére pótelőirányzat biztosítását az 
általános tartalék terhére.   
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
156/2011. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iskolai bútorok 
adományozásában résztvevő közreműködőknek, az adományért köszönetképpen 
kerámia tányért ajándékoz, a négy darab tányér beszerzésére fedezetet biztosít. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Szó volt arról, hogy az ÉMOP pályázat keretén belül 
pályázatot nyújt be az önkormányzat. Lehetőség szerint megvalósítják a Művelődési 
Ház felújítását. Január közepéig lehetett elodázni a pályázatot, pályázatíró céget 
felkérték a pályázat megírására, az elkészült volna időre, de közölték, hogy véleményük 
szerint ide – Jobbágyi ugyan 2200 fős település és olyan művelődési házzal rendelkezik, 
mint városok – a felújításhoz legalább 100 millió Ft-os pályázat szükséges. Azért 100 
millió Ft, mert magába foglalja az ingatlan fűtéskorszerűsítését megújuló energiával, 
annak szigetelését, nyílászáró cseréjét és akadálymentesítését is. Jelenleg nincs olyan 
pályázat, ami ekkora összegű, bár Navratil Attila nemrég mondta, hogy olyan 
információi vannak, hogy be lesznek fagyasztva a pályázatok, de elképzelhető, hogy 
jövőre új pályázatok lesznek kiírva. Nem lehet tudni, hogy mi lesz, nem azonnal kell 
erről döntenie a testületnek, véleménye szerint a két ünnep között is elég. Értesítette 
erről a Tarján-terv tervező céget, akitől a tervek elkészítésére ajánlatot kapott, mely a 
mai napon e-mailben érkezett meg 15.30-kor, és most átadta a képviselőknek 
tanulmányozásra, a másolatát el is juttatja majd a képviselőknek. Ahhoz, hogy a 
pályázat kiírásakor ne kelljen kapkodni, el lehet előre készíttetni a tervet, és 
tájékoztatott, hogy a beérkezett ajánlat 500 ezer Ft-ról szól. Az ajánlatot adó - már több 
tervet készített az önkormányzatnak – salgótarjáni székhelyű Tarján-terv nevű cég. A 
terv tartalmazza az ingatlan fűtéskorszerűsítését, faaprítékos fűtéssel, a fűtésrendszer 
kialakítását, szabályozható és lezárható fűtéskörök kialakításával, az ingatlan 
hőszigetelését, villamosenergia-hálózat kialakítását, indukciós hurok kialakítását. Nem 
szerepel abban az akadálymentesítés, de ezzel már rendelkezik az önkormányzat, és a 
színpad világítástechnikájának kialakítása, ami elenyésző hiányosság. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Lehetséges az, hogy részenként valósuljon meg a projekt? 
Csak a nyílászárók cseréjével elkezdeni például. 
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Farkas Attila polgármester: Nem lehet, mert, a projektet az akadálymentesítéssel kell 
kezdeni, mivel uniós előírás az akadálymentesítés megléte, az feltétlenül kell, ha nincs 
leszigetelve az épület pedig nem valósul meg az energia-megtakarítás. Tehát ha 
bármelyik kimarad belőle véleménye szerint nem fog nyerni a pályázat, csak 
kompletten van értelme. Minimum 100 millió Ft, az előző pályázat azért volt olcsóbb, 
mert nem volt benne az egész épület, csak egy része. Hozzáfűzte, hogy erről dönteni a 
két ünnep között is lehet. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a két ünnep között 
rendkívüli ülést kell összehívni. Megköszönte a képviselők és a megjelentek részvételét 
és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
        Farkas Attila   Dr. Tóth Renáta 
      polgármester         jegyző 
  

 
 


