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Készült a 2011. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 6 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Pusztai Tamás hadnagy Pásztói Rendőrkapitányság, 
 Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság, 
 Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető, 
 
A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt: --- 
 
 
A képviselő-testületi ülésről távol voltak: Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság tagja, Kállai Zsolt JCKÖ elnöke. 
 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 2 fő. 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
Napirend: 
 
1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről 
 Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság vezetője 
 
2. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről 

Előterjesztő: Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó 
 
3. A gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
4. A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
5. 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./ Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről 
 
Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság vezetője 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a Pásztói Rendőrkapitányság képviseletében 
megjelent Nagy Gábor törzszászlóst, KMB csoportvezetőt és Pusztai Tamás hadnagy 
urakat. A község közbiztonságának helyzetéről szóló a Pásztói Rendőrkapitányság által 
készített beszámolót a képviselők előzetesen megkapták véleményezésre. Felkérte az 
írásbeli beszámoló kiegészítésére. 
 
Pusztai Tamás hadnagy Pásztói Rendőrkapitányság: A beszámolóban foglaltakat a 
képviselők előzetesen megismerték, ha kívánják, felolvassa, de szívesen ismertetné 
részleteit. Mint már a beszámolóban is leírták a rendőrség nehéz körülmények között 
dolgozik, mind anyagilag, mint a személyi kérdéseket illetően.  Jobbágyi községben 
örömmel számolt be arról, a 2010. évet a 2009. évhez viszonyítva eredményekben 
pozitívan zárták, az eredmények azt mutatják, hogy pozitív változás következett be a 
bűncselekmények tekintetében. A beszámoló 4. oldalán látják, az összehasonlító 
számadatokat. Kiemelték a vagyon elleni bűncselekményeket, mely jelentősen 74-
rőlm59-re csökkent. A házasság-, család- és nemi erkölcs elleni bűncselekményeknél 
elkövetett bűncselekmények %-ában emelkedés van, %-osan elég nagy, de darabszámot 
tekintve, kicsinek mondható. Ezekben az esetekben sokszor az anyagi nehézségek, az 
alkohol, illetve sok esetben az aluliskolázottság jelent problémát. A rendőrség ekkor, ha 
az erőszak házastárs vagy gyermek ellen irányul, a rendőrség 72 óra időtartamú 
távolságtartást tud eszközölni, de ennek is megvannak a feltételei, oda legyen 
bejelentve, közös gyermek, illetve házastársi- vagy élettársi viszonyba legyenek. Akik 
ismerik ezekre vonatkozó törvényeket is, tudniuk kell olvasni a sorok között, mert az 
intézkedés megtételének szabott feltételek kötöttek, nem minden esetben lehet az 
intézkedést megtenni, vizsgálni kell a bejelentett lakóhelyet, de példaként ismertette az 
esetet, ha az após bántalmazza a menyét, és a menye szívességi lakáshasználó, onnan az 
apóst a saját ingatlanjáról nem lehet eltávolítani. A bíróság dönt arról, hogy ezt a 
távolságtartást meghosszabbítja, mennyi időre hosszabbítja meg, vagy feloldja, ezeknél 
az eseteknél a meghosszabbítás az általánosnak mondható. A közbűncselekmények, 
illetve az ismertté vált bűncselekmények száma is 99-ről 88 db-ra csökkent a mutató. 
Sajnos sok cselekmény látenciában marad, mert nem tesznek feljelentést, nem tuják 
hogy feljelentést kellene tenni. Az önkormányzattól, a polgárőröktől és minden 
állampolgártól azt kérik, hogy minden esetben tegyenek bejelentést. Akár bármely 
hivatalos szervnél, 112 telefonszámon, segélyhívón, közvetlen rendőrségi vonalon, az 
önkormányzatnál – hiszen a jegyzővel napi kapcsolatban vannak – bejelentésre a 
körzetes rendőr, Hajnal Róbert intézkedik az ügyben. Elfogás, előállítás az előző évihez 
mérve szinte duplájára nőtt. A lehető legtöbb időt töltik a közterületen, de a KMB több 
településen is teljesít szolgálatot, mindenhol igénylik a KBM-s, a járőrt. Elmondta, hogy 
sajnos az egyéb szolgálati feladatok, és továbbképzések sokszor elvonják a kollégákat a 
munkától, ezeket próbálják pótolni, ami nem mindig úgy sikerül, ahogy szeretnék. 
Idősekkel kapcsolatban, megszaporodott az idősek sérelmére elkövetett trükkös lopások 
és más bűncselekmények száma. Kihasználva az idősek naivitását és nem kellőképpen 
való odafigyelését kihasználva trükkös módszerekkel jutnak be a lakásba, szolgáltató 
munkatársainak kiadva magukat, vagy akár egy pohár vizet kérve, és a társ rosszullétet 
színlelve kifigyelik, hogy hol tartják az idősek a pénzt. A módszerük lényege, hogy úgy 
állítják be a helyzetet, mintha az idős számára előnyös helyzet lenne. A rendőrség 
kiemelten kezeli az idősekre való figyelést. A körzeti megbízott adatkérés céljából 
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megkereste a polgármesteri hivatalt címgyűjtés céljából, hogy kiemelten figyelhesse az 
időseket és egyedül álló személyeket. Több program is indult a rendőrségen belül, pl. 
lehetőséget keresnek lakossági fórumokon előadást tartani a bűnmegelőzésről. Ha jól 
tudja Hajnal Róbert KMB ennek a lehetőségnek keresése végett is járt a településen. A 
rendőrség partner mindenben. Kiemelte és hangsúlyozta, hogy nagyon fontos az 
együttműködés, mert hatékonyan fellépni, csak egymás munkáját támogatva tudnak. 
Kérte a képviselőket, hogy vitassák meg és fogadják el a beszámolót.  
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a rendőrség képviselőjének a hozzászólását, 
és azt a pozitív változást is, hogy az utóbbi időben növekedett a rendőri jelenlét a 
községben. Beszámolt arról, hogy a megyei rendőrfőkapitány úr nemrég megtisztelte 
jelenlétével, akkor ígéretet tett arra, hogy keresik a lehetőséget arra - amennyiben 
létszámbővítésre kerül sor a pásztói körzetben -, hogy Jobbágyi KMB-s kapjon, mert a 
négy legfertőzöttebb településhez tartozik a térségben. Ez ügyben, az a véleménye, 
hogy még az EU elnökség igényelte készültség miatt, még nem történt semmi, de Bakos 
úr ismét adatokat kért a településről, és remélhetőleg a nyár vagy az ősz folyamán a 
KMB iroda felállítása történik. Arról egyeztettek már, hogy felállításához helyiség 
biztosítása szükséges. A helyiséget természetesen rendelkezésre bocsátják, a 
Művelődési Ház épületében, és most már csak a pillanatot várja, amikor ez megvalósul. 
A statisztikai adatokról el kívánta mondani, hogy sajnos a vagyon elleni 
bűncselekmények esetén a statisztikai számokhoz hozzátéve, az említett, és a lakosság 
által sokszor be nem jelentett bűncselekményeket, sajnos a kép már nem olyan szép. 
Pozitív dolognak ítélte meg azt, hogy a községben több bűnöző életmódot folytató 
renitens személyt a rendőrök elkövetett cselekedeteik miatt kiiktattak a közéletből.  
 
Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság: A polgármesteri hivatalban van 
egy láda, ami arra a célra szolgál, hogy a lakosok névtelenül is akár bejelentést 
tehessenek, vagy információkat közölhessenek a rendőrséggel írásban, mely sok esetben 
segíthet a nyomozásban, felderítésben. Örülne, ha ez a lehetőség mind szélesebb körben 
elterjedne. 
 
Farkas Attila polgármester: A szerkesztőbizottság vezetőjét kérte, hogy tegye bele a 
Jobbágyi Hírek következő számába a rendőrség felhívását. 
 
Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság: A szóróanyagaik terjesztésében 
segítséget kért. 
 
Schoblocher István képviselő: Megköszönte a rendőrség képviselőinek, hogy eljöttek az 
ülésre. Jó ötletnek ítélte meg, hogy az idősek és egyedül állóak adatait összegyűjtötte a 
rendőrség, ezzel a hatékonyabban tudnak erre a rétegre figyelni. A beszámolóban 
szerepel a gyalogos járőri jelenlét, de ezzel kapcsolatban az a megállapítása, hogy nem 
észrevehető a településen. Pedig ez lenne a leghatásosabb módszer, ha a gyalogos 
járőrözést megnövekedne, a rend is jobban biztosítható lenne. Az tény, hogy esti 
órákban a szolgálati rendőrautó minden este látható, mégis jobban örülne, ha gyalog 
járőröznének, mert hatékonyabb. Annak viszont nem örül, hogy bűnelkövetések terén a 
harmadik helyezést ért el Jobbágyi. Tény az is, hogy az idős emberek a rendőrségnél 
nem szívesen tesznek feljelentést. Ez a tény is alátámasztja, hogy szükség van az 
állandó körzeti megbízottra, és az is, hogy sok esetben nappal, amíg az idősek elmennek 
az üzletbe, lakásukat kifosztják. A körzeti megbízott állandó jelenléte segítene csak az ő 
biztonságuk fokozásában. A közlekedéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a 21-es 
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főútvonalon a forgalom nagy, nem beszélve, hogy itt kereszteződés is van. Az ott 
közlekedők nagyon sok esetben túllépik a megengedett sebességet, melyet ellenőrizni 
kellene a balesetek elkerülése végett, inkább, mint a nem messze lévő útépítésnél kint 
lévő 60 km-es táblánál, ahol tulajdonképpen sokkal kisebb a balesetveszély. 
Tájékoztatásokban, illetve a sajtóorgánumokban megjelent, hogy a rendőrség tendert írt 
traffipax telepítésére. Ez sajnos nem valósult meg, pedig véleménye szerint a 
kereszteződésnél csak a traffipax felszerelése lenne a megoldás, ezt tapasztalataiból 
tudja elmesélni, mert reggel a munkába busszal jár, és tanúja ennek, és traffipaxot csak 
egy alkalommal látott. Nagyon szeretné, ha gyakrabban ellenőriznének itt traffipaxszal, 
vagy tájékoztatást vár arról, hogy van-e terv annak telepítésére. A beszámolót 
elfogadásra javasolta. 
 
Farkas Attila polgármester: Egyéb hozzászólás? 
 
Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos: A Gondozási Központ munkatársa, munkája során, 
során kapcsolatban van az idősekkel, a házi gondozás terén nagyon szívesen segít az 
idősekkel való kapcsolattartásban.  
 
Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság: Megköszönte és javasolta, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot, mert mindenki számára közérthető videók, ismeretterjesztő 
filmmel is szívesen informálják a velük kapcsolatban állókat.  
 
Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos: Ebben a munkában, a szervezésben, a 
tájékoztatásban, és az idősek szállításában tudnak segíteni. Megadta az intézmény 
elérhetőségeit.  
 
Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság: Traffipaxszal a megyében a 
Megyei Közlekedésrendészeti Osztály és egy pár rendőrkapitányság rendelkezik, a 
Pásztói Rendőrkapitányság, nincs e kapitányságok között. A hatáskör szerint 
Közlekedésrendészeti Osztálynak, székhelye Salgótarján Rendőrkapitányság kell jelezni 
ezt. A szolgálat meg van határozva, a kereszteződést baleseti gócpontként nem kezelik, 
hála istennek nincsenek balesetek. Jelezni fogja problémát az osztályvezetőnek. 
Észrevételezési joga van csak, de valójában a négysávosítás, mely várhatóan 2013-2014 
körül fog megvalósulni, az fog megoldást jelenteni.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Harmadik helyezést érte el Jobbágyi, mi ennek a rossz 
eredménynek az oka? Összehasonlítva a lakosságszámot Bujákkal vagy Szirákkal, közel 
azonos, sőt ott még a lakosság összetétele is. Más témában, már többször felvetette ezt a 
problémát, és most is felhívta a rendőrség figyelmét, hogy a Felszabadulás úton két 
kanyar is van, az általános iskola előtt, bár sebességkorlátozó tábla ki van helyezve, 
mégis eredménytelen. Még nem történt baleset, de az iskolás gyermekek, főleg a kicsik 
veszélyben vannak az átkelésnél, és ott csak zebra vagy fekvőrendőr jelenthet 
megoldást, és a szigorúbb ellenőrzés. 
 
Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság: A közutakra való tábla 
kihelyezése, vagy forgalmi rend megváltoztatása a Közútkezelő Igazgatósághoz 
tartozik. Az iskola előtti közútra való tábla kihelyezéshez, javasolta, hogy az iskola 
intézményvezetője is tegyen javaslatot. Elmondta, hogy a magas helyezést több tényező 
okozza, a kis lélekszámú településen mindenki ismer mindenkit, tudnak figyelni 
egymásra, a nagyobb településen, mint pld. Jobbágyi is, ez már nem így van. Hátrány 
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az, ahol a lakosság összetételében sok a betelepült és a megromlott anyagi körülmények 
között élő, aki abból él meg, hogy a másét elveszi, s ha sok az egyedül élő idős, az 
növeli a kockázatot.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Kifogásolta, hogy valaki ötször ugyanazt a 
bűncselekményt követi el, miért nem lehet hosszabb időre kivonni a forgalomból, hogy 
hatodszor ne kövesse el.  Sokszor előbb itthon van az elkövető a rendőrségről, mint a 
tanú. Sajnálattal mondta el, hogy szervezik az idősek klubjának bővítését, csakhogy egy 
idős asszony épp a hétvégén elment bevásárolni, és ez idő alatt a lakásába betörtek, 
meglopták. 
  
Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság: Maximálisan megérti a problémát 
felvető képviselőt, de nem a rendőrségen múlik, a rendőrség végrehajtó szerv, a 
bíróságtól függ, hogy elzárásra kerül-e az illető, és az ügyésztől az, aki a vádat emel. 
Szemléltetésül elmondta, hogy olykor az ittas vezetőt jobban sújtja a törvény, mint a 
szabálysértőt.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Sajnálattal mondta el, hogy szervezik az idősek klubjának 
bővítését, csakhogy egy idős asszony épp a hétvégén elment bevásárolni, és ez idő alatt 
a lakásába betörtek, meglopták. 
 
Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság: Azért is mondta, hogy az idősekre 
figyelni kell, mert nem nehéz sajnos az emberek – főleg az idősek - szokásait kifigyelni, 
ezért kell a szomszédoknak, rokonoknak figyelmét felhívni a segítségnyújtásra. Akár ha 
megáll a ház előtt egy gyanús autó, vagy kereskedőnek kiadva magát, a házba akarnak 
bejutni. Sok esetben ők nem is a bűnelkövetők, csak felderítők és továbbadják az 
információt. Sokszor, ha a rendőrautó megjelenik Jobbágyi határában, már a 
bűnelkövetői körtelefonos kapcsolaton keresztül értesíti egymást. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Elmondta, hogy a falu hegy alatti részén is elég 
rendszeresen elkövetnek betöréseket. Tudomása szerint az Alkotmány módosításával 
több lehetőség lesz a magántulajdon védelmére. 
 
Farkas Attila polgármester: Úgy tudja, hogy a tervezet amerikai mintára készült, ezzel 
nem lesz nehéz a tulajdon védelme. 
 
Nagy Gábor törzszászlós Pásztói Rendőrkapitányság: Javasolta, hogy a lakosok a 
víkendházakat, ha tehetik, aktív vagy passzív biztonsági eszközökkel lássák el, mert 
azokat csak szúrópróbaszerűen tudják ellenőrizni. A tulajdon védelmét Alkotmány adta 
lehetőségeikkel védhetik, mert sajnos át lehet esni a ló másik oldalára is. A 
magántulajdon védelmét Szlovákiában szigorították meg - hasonlóan az amerikai 
példára - és ott jelentősen visszaesett a bűntettek száma.  
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a beszámoló megtartását, elsősorban a 
községben végzett munkájukat, majd szavazásra bocsátotta a község közbiztonságáról 
szóló beszámolót.   
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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65/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság által 
a község közbiztonságának helyzetéről készült beszámolót elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Farkas Attila polgármester 
 
A beszámoló mellékletként csatolva. 
 
 
2./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről 
  
Előterjesztő: Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó 
 
Farkas Attila polgármester: Minden képviselő írásban megkapta a beszámolót a 2010. 
évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Kérdése, hogy a 
családgondozó kíván-e hozzá fűzni? 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Nem. 
 
Farkas Attila polgármester: A beszámolóval kapcsolatban elmondta, a helyiségről 
többször beszéltek, melyet önállóan vehetne igénybe a családgondozó, és a testület úgy 
határozott, hogy a felújításra kerülő Művelődési Ház épületben kap irodát. A felújítás 
azonban elmaradt. Amennyiben igény van rá, a felújítás nélküli Művelődési Házban 
július 1-től, ha megoldódnak a személyi problémák, hogy ki fog oda menni, igénybe tud 
venni egy helyiséget. Az első emeleten a rádiózás céljára kiadott helyiség egész 
biztosan felszabadul. Átadta a szót Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozónak, kérte a 
képviselőket, hogy véleményezzék, kérdéseket tegyék fel. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Neki az említett helyiség megfelelne, de 
rögtön nézik, az hogy akadálymentesítve van-e az épületben, és ez az iroda az első 
emeleten van, az lesz a probléma, hogy a lépcsőn nem tudnak felmenni. Annyiban 
javult a helyzet, hogy az idősek klubjában lévő Internetet használhatja, ha nekik nem 
kell. Ahol dolgozik minden településen biztosítanak számára Internet használatot és 
számítógépet, gondoskodnak a szállításáról, a védelemre eddig még nem volt szükség, 
mert még senki nem bántotta, a többi község ezeket a feltételeket biztosítja, hát 
Jobbágyi nem, de mindent meg lehet oldani.  
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A telephelyváltozást be kell jelenteni és a szolgálat működési 
engedélyének módosítása szükséges. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Igen, és a Kormányhivatal adja majd ki július 
1-jétől. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Az a véleménye, hogy addig mindenképpen maradjon 
jelenlegi helyén, amíg nem tudnak számára a szolgálatnak megfelelő helyiséget 
biztosítani, annyira nem sürgős.  
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Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Máshol, például Palotás községben sincs 
önálló irodája, de két óra fogadóórája van, - többi időben családot látogat - és arra az 
időre biztosítják neki, problémamentesen.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Mi arra a biztosíték, kapott-e arra ígéretet a 
családgondozó, hogy létszámot tudjanak biztosítani mellé, hogy munkája egy része alól 
tehermentesíteni tudják, hiszen megismerve az ellátott területet, az elég nagy és jelenleg 
egyedül látja el. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: A létszámra vonatkozóan a gyermekjólétre 
vonatkozóan a norma, vagyis az államilag elfogadott létszám gyermekjóléti szolgálatra 
vonatkozóan 700 gyermekre egy szakképzett ember, jelenleg 1124 a gyermekek 
létszáma a területen. A családsegítésben 5000 főre kell egy családgondozó, jelenleg a 
létszám 5400 fő körül van. Elmondta azt is, hogy jövőre változnak a feltételek, nem a 
lakosságszámhoz, hanem az ellátottak számához kell igazítani a normát: egy szakember 
a gyermekjóléti szolgálat esetén elláthat 40 gyermeket, vagy 25 családot vagy 10 
védelembe vett gyermeket. Helyben jelenleg ellát 25 gyermeket és 17 családot, 1 
védelembe vett gyermek van, és egy ügy van folyamatban. Családsegítésben leginkább 
a rendszeres szociális ellátásban részesülők köréből 22 főt gondozott volt az elmúlt 
évben, jelenleg 25 van. Tehát nagyjából bele fér a létszámba, a családsegítői feladatokat 
el tudja végezni.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Akkor tehát, amiről eddig beszéltek, hogy plusz fél vagy 
egész létszám szükséges nem aktuális.  
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Egy új működési engedélyt akkor adnak meg, 
ha az a jelenlegi előírásoknak megfelel. Azt nem nézheti, hogy jövőre mi lesz. Ha május 
elsején a Területi Gondozási Központhoz került volna, akkor a hatályos törvény alapján 
döntöttek volna.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése a családgondozókhoz, hogy véleménye szerint a 
családi pótlékra vonatkozó szigorítás helyben elősegíti az iskolai hiányzások 
megszüntetését? Főként Jobbágyi viszonylatában.  
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Véleménye szerint az új törvény korrekt. A 
háziorvos is korrekten kezeli az igazolásokat, visszamenőleg egyik gyermeknek sem 
adnak. Nem teheti meg, egy gyermek érte el az 50 óra hiányzást, elmondta, hogy elég 
macerás ez az eljárás, és ha a gyermek nem fog még egy órát hiányozni, ugyanúgy 
megkapja a juttatást. Egy védelembe vett gyermek van, és egy eljárás van folyamatban. 
Középiskolások esetében nehezebb a helyzet, télen kétszer nem vette fel őket a busz és 
egyből lett 10 óra hiányzásuk. Ha elmegy a gyermek otthonról a szülő nem tudja, hogy 
beért-e pl. Salgótarjánba. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, hogy az egyének és családok számára nyújtott 
szolgáltatások mit jelent. Van használtcikk gyűjtése, hol és milyen formában lehet ezt 
kezdeményezni, illetve hova lehet bevinni azokat a ruhákat, melyre már nincs szüksége, 
és kiosztásra kerülhetne. Ezt meg kellene úgy oldani, hogy a Jobbágyi Hírekben 
megjelentetni és valahol egy gyűjtőpontot kialakítani, és segítséggel szétosztani a 
rászorulóknak. 
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Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Kapcsolatot tart minden civil szervezettel, így 
a Karitasszal is. A használt ruhagyűjtést, mint Vöröskeresztes aktívaként csinálják és a 
védőnőnél le lehet adni, ő átveszi és tőle el szokták vinni. A probléma az, hogy senki 
nem szereti a saját ruháját lerongyolódva és piszkosan látni a községben másokon, ezért 
a Karitasz is mikor gyűjtött, az oda beadott ruhákat kérték, hogy helyben ne osszák ki. 
Most elég magasak a szállítási költségek, de szokott hozni Bágyonból is ruhát, vagy ad 
a gedeieknek is. Leginkább gyermekruhákra van szükség. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Be kellene tenni a Jobbágyi Hírekbe, hogy tájékoztatva 
legyenek. 
 
Farkas Attila polgármester: Az iskolában is gyűjtöttek a pedagógusok a rászoruló 
gyermekeknek. Egyéb kérdés hiányában, szavazásra bocsátotta a beszámolót a 2010. 
évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
66/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évben végzett 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta 
és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Farkas Attila polgármester 
 
A beszámoló mellékletként csatolva. 
 
 
3./ A gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Bizottsági ülésen átvitatták a gyermekek védelméről szóló 
helyi rendelet módosítását. Kérdése a képviselőkhöz, hogy azóta merültek-e fel 
kérdések, hozzászólásaikat kérte.  
 
Schoblocher István képviselő: Tóthné Mohai Zsuzsannához intézte a kérdést, hogy 
anyagot tudomása szerint e-mail formájában megkapta, kérdése, hogy van-e észrevétele, 
véleménye. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: A gyermekek védelméről szóló rendelet 
majdnem minden községben hasonló. Elmondta, hogy a környékbeli rendelet-
tervezeteket ismeri. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Véleménye szerint kezelhetők-e ezek a jogszabályok? 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Ő ebből dolgozik, hiszen a helyi rendelet 
meghatározó. Egy észrevétele van, vagy inkább kérdés számára, hogy a szociális 
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törvénybe, vagy ide lehetne beilleszteni, szabályozni a dolgot? Jobbágyiban a 
közterületen be lehet-e tiltani a kéregetést? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Annak betiltása alkotmányellenes lenne. Kérdése, hogy a 
családgondozó tapasztalt kéregetést? 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Megerősítette ezt, elmondta, hogy a 
községben egy személy több alkalommal zaklatott már ezzel embereket, vagy becsönget 
házakhoz, idősekhez, kéreget, vagy az ABC előtt áll, s mindenkit leszólít. Azt állítja, 
hogy ellopták a kabátját, nincs pénze, Pásztóra szeretne utazni, kéri, hogy 100-200 Ft-
tal támogassák. Több alkalommal elküldte, az nem tetszett neki. Azt is elmondta neki, 
hogy a rendőrrel fogja elvitetni, mert tari lakos tudomása szerint, nem jobbágyi, nem 
tartózkodik mindig itt, de nem hagy fel a kéregetéssel. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A rendőrség intézkedhet ebben az ügyben, a körzeti 
megbízottnak fogják jelezni. 
 
Farkas Attila polgármester: Abban a rossz házban laknak, mely az élettárs tulajdonában 
van? 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Albérletben lakik az élettársa, oda nem mehet 
tudomása szerint, de az élettársa is pásztói lakos, onnan veszi fel a szociális ellátásokat, 
mivel ott a lakcíme, ott kérte, éppen lehetne tartózkodási hely szerint is igényelni, de két 
helyről nem kaphat ellátást, Pásztón pedig igényelte. Élettársa nem lakik Jobbágyiban, 
de itt kéreget. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Az elhangzottak alapján fel kell szólítani. Egyéb kérése, 
amit már bizottsági ülésen is kihangsúlyozott, a polgármestert és a jegyzőt kérte, hogy 
küldje meg időben a képviselőknek ezekkel a törvényekkel kapcsolatos változást, ami a 
képviselőkre vonatkozik és 2011. július 1-vel változik; a hatáskörök, pénzbeli 
juttatások, természetbeli ellátások, ami a testületet érinti információ, azért hogy 
tudomásuk legyen róla, nehogy lecsúsznak valamiről, és utána szembesüljenek a 
dologgal.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a gyermekek védelméről szóló 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló rendelet-
tervezetet elfogadta és 10/2011. (V. 27.) önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
4./ A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
   
Farkas Attila polgármester: A képviselők előzetesen megkapták a költségvetési rendelet 
módosítását célzó tervezetet. A bizottságok a testületi ülést megelőző ülésén 
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megtárgyalták rendelet módosítását. Kérte a képviselőket, hogy véleményüket, 
javaslataikat közöljék a költségvetést megállapító rendelet módosításával kapcsolatban. 
 
Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének módosításáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 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 11/2011. (V. 27.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
5./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Polgárőrség támogatása 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Polgárőrség 
Jobbágyi Szervezete benyújtotta részletes támogatási kérelmét Kővári Ferenc polgárőr 
elnök fogalmazta meg a részletes támogatási kérelmet és a programot, hogy mire kér 
támogatást. A Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi, 
Környezetvédelmi és Szociális Bizottság előzetes ülésén megvizsgálta a beérkezett 
kérelmet, az abban foglaltakkal egyetértett.  Polgárőrség 310 ezer Ft támogatást kért 
biztosítani. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
67/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésben 
tervezett támogatásokból a Polgárőrség Jobbágyi Szervezete részére 310.000 Ft 
támogatást biztosít. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  Farkas Attila polgármester 
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b.) Cafetéria 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy ezt a napirendi pontot is alaposan átvitatták 
a bizottsági ülése. Megegyezés született abban, hogy szakítva az eddigi gyakorlattal, 
mely évi 100 ezer Ft-ot biztosított az önkormányzat közalkalmazottjainak illetve 
köztisztviselőinek, ebben az évben egyelőre 25 ezer Ft bruttó étkezési utalványt fizetnek 
ki, és évközben esetleg visszatérnek erre a dologra a második félévben, anyagi 
helyzettől függően. Ezzel kapcsolatban kérdezte meg, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, véleménye? 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta, hogy az önkormányzat 
köztisztviselői illetve közalkalmazottai részére bruttó 25 ezer Ft cafetériát biztosítson.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
68/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat köztisztviselői 
illetve közalkalmazottai részére bruttó 25 ezer Ft étkezési utalványt biztosít, az általános 
tartalék keret terhére. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  Farkas Attila polgármester 
 
 
c.) Kínai Áruház bérleti szerződés módosítása iránti kérelme 
 
Farkas Attila polgármester: A Kínai Áruházat működtető cég neve változott és az 
étterem megnyitásához működési engedélyre van szüksége. Ahhoz, hogy működési 
engedélyt kapjon az étterem, szükséges az önkormányzattal új bérleti szerződést kötnie. 
Az új kft neve Yating & Yating Kft., ezt kéri a képviselő-testülettől, hogy adjon rá 
engedélyt, hogy a bérleti szerződést megkössék, ugyanolyan feltételek mellett, mint a 
régi volt. Ha jól emlékszik a legutolsó testületi ülésen is szóba került, és döntést hozott 
a testület arról, hogy a felújítás kapcsán benyújtott számlák csak felülvizsgálat alapján 
kerülnek a bérleti díj részeként elszámolásra. Klárik Attila műszaki ügyintézőt bízták 
meg, és önkéntes felajánlás is történt pénzügyi szakember, Hegedűs Zsolt részéről, 
hogy segít a munkában. Egyeztetés után együtt fogják az ellenőrzést elvégezni. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, hogy miután átnézték a számlákat, utána kell 
erről dönteni, ha minden rendben van, vagy most? Kérdése, hogy ha nem fogadják el a 
számlát, akkor mi történik? 
 
Farkas Attila polgármester: Nem, erről most kellene döntést hozni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ha a számlákkal gond van, a problémás számla nem kerül 
elfogadásra, de ez a bérleti szerződést nem érinti. 
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Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy kell-e a testületnek eseti bizottságot létrehozni a 
számlák átvizsgálására? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Nem írja elő törvény, lehet adhoc bizottság. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Yating & Yating Kft kérelmét az 
önkormányzat tulajdonát képező Jobbágyi Hunyadi út 29. szám alatti ingatlan 
bérbeadása iránt. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
69/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Yating & Yating Kft. (székhely 
5435 Martfű Petőfi út 35.) bérbe adja a tulajdonát képező Jobbágyi Hunyadi út 29. szám 
alatti ingatlanrészt ruházati üzlet és étterem üzemeltetés céljából. A bérleti szerződés 
megkötésére a polgármestert felhatalmazza. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
d.) Bakó Zoltán támogatás iránti kérelme Plus1Radio működéséhez 
 
Farkas Attila polgármester: Bakó Zoltán Jobbágyi Dózsa György út 12. szám alatti 
lakos köszönőlevéllel fordult a képviselő-testülethez, melyben bemutatta a 
tevékenységét megköszönte a Művelődési Házban nyújtott helyiség bérleti lehetőségért. 
Felolvasta a Bakó Zoltán által írt levelet. A már előzőleg tárgyalt, az önkormányzat 
tulajdonát képező Jobbágyi Losonci út elején elhelyezkedő, volt konditerem bérléséhez 
már hozzájárult a testület, internetes rádió üzemeltetése céljából. Az internetes rádió 
fejlesztésére saját forrásból nagyon sokat költöttek, a saját felszerelését bele nem 
számolva, egyelőre befektetők és reklámpartnerek segítsége nélkül, biztos alapok 
megteremtéséig. Beszámolt céljairól, és hogy a jövőben stúdiót is kíván építeni, melyet 
interjúra is, és helyi együttesek is igénybe vehetnének. Az áram illetve a víz 
visszakötésének költségei meghaladják anyagi képességeit, ehhez kéri a képviselő-
testület segítségét, mely 40-50 ezer Ft költséget jelent, lehetőség szerint internetes vonal 
bekötését. Személyes véleménye szerint mindenképp támogatásra érdemes az internetes 
rádió. Egyelőre anyagilag nem, de morálisan teljes mértékben hasznot hoz Jobbágyinak. 
Nagyon pozitív és a környéken egyetlen ilyen kezdeményezés. A reklámtevékenység, 
hirdetés céljára is igénybe tudja venni az önkormányzat. Emlékeztetőül elmondta, hogy 
a megállapodás a bérleti szerződésről úgy szólt, hogy az ingatlan felújítása során 
felmerülő költségeket az önkormányzat, mint bérbeadó elismeri.  
 

Jeges László Lajos képviselő: Amikor első alkalommal, amikor 2-3 hónappal ezelőtt 
beszéltek erről, már le volt beszélve az ÉMÁSZ-szal, csak senki sem ment utána. 
Példának említette az Egészségházat, mely szintén az áramszolgáltatást és a víz 
visszakötését meg kellene kérni, e nélkül nem veszik ki bérbe. Az ÉMÁSZ 
hálózatbővítés címén nagyobb mértékben támogatja a községet, és a közelben lévő 
Egészségházzal együtt olcsóbban megoldást kínál, mint lehetőség ez is felmerülhet. 
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Schoblocher István képviselő: Nem szerepel konkrétum, ennek utána kellene járni, mert 
véleménye szerint több 100 ezer Ft a költsége.  
 
Farkas Attila polgármester: Telefonon érdeklődött a költségekről, és ekkor kapta az 
információt.  
 
Kozma Miklósné képviselő: Véleménye szerint ez nem reális, saját célra kérdezte meg 
az ÉMÁSZ-tól az oszlop állítás költségét, és csak az oszlopállítás 100 ezer Ft. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Van oszlop, csak be kell kötni a szolgáltatást. Olyan 
vállalkozót kell hívni, akinek a munkáját az ÉMÁSZ elfogadja, a bekötést pedig 
elvégzi. Ha most ajánlatot kérnek, csak hónapok múlva tud erről majd dönteni a testület.  
 
Jancsó György alpolgármester: Nem késő még, le kell tárgyalni az említett felekkel.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Véleménye szerint ennek nem lesz akadálya, hiszen erről 
már döntött a testület, azzal egyetértett, hogy kérjenek árajánlatot. 
  
Schoblocher István képviselő: Véleménye szerint csak akkor lehet ebben az ügyben 
dönteni, ha konkrét árajánlat van, mivel nincs olyan információ, ami alapján dönteni 
lehet. Egyszer döntött már a testület ebben az ügyben, mint minden más bérelt ingatlan 
esetén, hozzájárultak, hogy a felújítása során felmerülő költségeket az önkormányzat, 
mint bérbeadó elismerheti.  
  
Jeges Tamás képviselő: Nem ugyanaz az eset, hiszen ebben az ingatlannak nincsenek 
biztosítva a feltételek, nincs víz, villany bekötve. A tulajdonosnak kell beköttetni 
véleménye szerint. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Nem is köttetheti be szolgáltatást csak a tulajdonos. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A bérlő is kérheti a szolgáltatás bekötést, érvényes bérleti 
szerződéssel.  
 
Farkas Attila polgármester: Bakó Zoltán támogatási kérelméről való döntést 
elhalasztotta. 
 
 
e.) Miczkiné Pintér Anna vélemény-nyilvánítása 
 
Farkas Attila polgármester: Felolvasta a Miczkiné Pintér Anna levelét, a Gondozási 
Központtal kapcsolatban kialakult helyzettel. Hozzáfűzte, hogy mivel azzal kezdődik a 
levél, hogy nem kapott meghívót a 2011. május 19-i rendkívüli testületi ülésre, szeretné 
felvilágosításul elmondani, hogy nem kapott külön meghívást, mert betegállományban 
volt, és ahogyan nem kapott senki, mert az rendkívüli ülés volt, de nyílt ülés.  
 
Schoblocher István képviselő: Egyetértett ezzel és megismételte, hogy egy nyílt testületi 
ülés volt, arra bárki eljöhetett volna. 
 
A polgármester teljes terjedelemben felolvasta a levelet, mellékletként csatolva. 
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Farkas Attila polgármester: Nem kívánta kommentálni a levelet, ahogyan Soósné Tóth 
Anna levelét sem kommentálta. Csak a hivatalt érintő ügyben kívánta elmondani a 
tisztánlátás érdekében. A gépjárművezetővel kapcsolatban el kívánta mondani, hogy 
volt egy idő, amikor bizony a polgármesteri hivatal egy alkalmazottját kellett megkérni, 
hogy helyettesítse a gépjárművezetőt, mert először úgy volt, hogy a Jobbágyi 
Önkormányzat nyújt be közmunkaprogram keretében pályázatot, aztán kiderült, hogy a 
Területi Gondozási Központnak kell, és így csúszott az egész pályázat. Nem a hivatalon 
múlt a dolog, de tényleg volt olyan rövid időszak, hogy az idősek hazaszállítását a 
hivatalban dolgozó kolléga nem tudta megoldani, az idősek hazaszállítására nem volt 
kapacitás. A bérmaradvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy ez már novemberben 
tisztázódott, és rendkívüli ülésen is elmondták, hogy a Területi Gondozási Központnál a 
települések tartozásai miatt nem volt pénz a társulásban, az étkezési jegyek kifizetése is 
problémát okozott, nemhogy a bérmaradvány. Május 19-i rendkívüli ülésen 
megállapodtak abban, hogy felkérik Odlerné Tiszovszki Máriát a Területi Gondozási 
Központ vezetőjét, végeztesse el a helyi dolgozókkal a munkát, keressék fel az idős 
embereket, mérjék fel az igényeket, és tájékoztatást kapjanak a klubról, a 
lehetőségekről, a szolgáltatás árairól, népszerűsítsék a klubot.   
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Javasolta, hogy lehetőleg rövid határidővel történjen meg. 
 
Schoblocher István képviselő: Javasolt két hetet, és mindenképp szükségesnek tartotta, 
hogy a következő testületi ülésre készüljön kész kimutatás a felmérésről a döntés-
előkészítéshez.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Egy hónap határidőt javasolt.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a megbízást a Területi Gondozási 
Központ felé az idősek körében végzendő igényfelmérés elkészítésére és tájékoztatás 
nyújtására. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
70/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Területi Gondozási 
Központot, hogy Jobbágyi településen a 65 éven felüliek körében, a szociális 
alapellátásokkal kapcsolatosan igényfelmérést készítsen és a Gondozási Központ 
szolgáltatásairól tájékoztatás nyújtson. A felmérés célja a településen a célcsoport 
igényeinek és lehetőségeinek felmérése, annak érdekében, hogy a képviselő-testület a 
Gondozási Központot feladatának ellátásának stratégiáját a valós igényekhez képest 
határozza meg. A felmérés elkészítésének határideje 2011. június 23. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Neki természetesen van erről véleménye. Itt pro- és 
kontra, egy tagadás egy állítás, ő lépni fog ez ügyben a megfelelő hatósághoz, és pont 
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fog kerülni a vita végére. Akinek menni kell, az megy, akinek maradni kell, az marad. Ő 
ezt a dolgot lezárta, találkoznak a bíróságon.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, mennyi a kiegészítő normatíva a klubtag, illetve 
a házi gondozott után? 
 
Farkas Attila polgármester: A klubosoknál 60 ezer Ft, a házi gondozásnál 90 ezer Ft. 
 
Schoblocher István képviselő: A lényeg az, hogy 1,5 millió Ft jön pluszba, amit kapnak 
a társulás miatt, de ebből elvisznek 1 millió Ft-ot, mert plusz létszámot kell biztosítani, 
marad 500 ezer Ft. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ezt vizsgálva, ehhez kapcsolódva az az álláspontja, hogy 
azért nem mennek a klubba, mert félnek elhagyni otthonaikat, mert betörnek. Akkor 
nem a klubban való részvételt kell erőltetni, hanem a házi gondozottak létszámát kellene 
növelni, arra bizonyára több igény van, a normatíva viszont itt is magasabb. Kérdése, 
mennyi pontosan? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ha nem szívesen hagyják el otthonaikat, és pénzért nem 
olyan szívesen veszik igénybe az ellátást, akkor sok helyen ingyenessé teszik a házi 
gondozást, ezzel jelentősen nő a gondozottak létszáma, - pl. Buják, Palotás, 
Szurdokpüspöki – és jelentősen magasabb normatívát tud igényelni az önkormányzat. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdése, hogy most mennyit kell fizetni a házi gondozásért? 
 
Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos: A házi gondozás díja a jövedelemtől függ, alacsony 
jövedelemnél 220 Ft/óra vagy 330 Ft/óra. Az igényüket a pénzükhöz állítják be, 
spórolnak. A házi gondozás során felmutatott eredményeiket meghatározza, hogy hány 
órát vesznek igénybe a gondozottak. Sajnos a meghatározott óraszámot nem veszik 
igénybe az ellátottak. Ha nincs fizetőképes kereslet, nincs eredmény. Pl. egy konkrét 
gondozott esetén elmondta, hogy ebédszállítás, gondozás, vasalás, mosás, étkezéssel, 
szállítással és bevásárlással ennek díja 14 ezer Ft/hó, és ebből 8 ezer Ft az ebéd.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Az igényfelmérésbe bele kell fogalmazni, hogy 
ingyenesen vagy méltányos áron igénybe vennék-e az ellátásokat. Természetesen nem 
az étkezés válna ingyenessé, hanem a gondozás.  
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Ha a gondozás ingyenessé lesz téve, olyan mértékű gondozási 
igény fog fellépni, melyet a jelenlegi létszámmal nem tudnak ellátni. Véleménye szerint 
az ingyenesség teljes ellenőrizhetetlenséget is produkál, ezért jobb a méltányos ár 
meghatározása.  
 
Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos: Elmondta, hogy nem ellenőrizhetetlen, teljesen 
követhető az elszámolás.  
 
Schoblocher István képviselő: Véleménye szerint is, úgy kellene megfogalmazni, hogy 
jövedelméből mennyit tudna a szolgáltatásra áldozni. 
 
Jancsó György alpolgármester: Ha ingyenes lesz az ellátás, akkor még 10 embert fel 
kell venni. 
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Jeges László Lajos képviselő: Mennyi a kiegészítő normatíva? Hány fő lehet egy 
gondozottnak? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Figyelembe kell venni, hogy ha több a gondozott, több a 
normatíva, így több alkalmazott is felvehető. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: 166 ezer Ft/fő alap házi segítségnyújtásnál és 60 ezer Ft 
kiegészítő normatíva. Kilenc gondozottat láthat el egy fő szakképzett alkalmazott. Egy 
fő munkabérét fedezi járulékokkal.  
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Palotáson és a környéken is szívesen segít 
meggyőzni az időseket az ellátás előnyeiről. Itt is felajánlotta már a segítségét, csak itt 
még nem élnek vele.  
 
 
f.) Faluház előtető felújítása 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy a Honvédelem napja alkalmából a 
Nyugállományúak Egyesülete a Faluházban rendezett rendezvényt – itt meg is köszönte 
az elvégzett takarítást. Ekkor felmérték együtt az épület állapotát, és látták, hogy az 
épület rossz állapotban van, a terasz előtetőjének hullámpalája teljesen átlukadt. A 
Nyugállományúak Egyesülete felajánlotta, hogy a javítási munkálatokat társadalmi 
munkában elvégzik, a képviselő-testülettől az anyagköltséghez való hozzájárulást kérik, 
úgy tervezték, hogy azt palára cserélik. A többi egyesület munkájára is számítanak, 
főleg az EJÉ-re, mert ő részükre lesz használatba adva a pince. 
 
Schoblocher István képviselő: Támogatta a javaslatot, de meg kell vizsgálni, hogy az 
előtetőnél a vasszerkezet mit bír el. Mivel az akadálymentesítésről már döntött a 
testület, javasolta, hogy együtt mielőbb készüljön el. Előre is megköszönte a felajánlást. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Már felmérte tavaly az elvégzendő munkát, mert saját 
maga el akarta azt végezni, de annak javítása azért nem egyszerű, a vázszerkezet olyan 
gyenge, hogy egy embert nem bír el, oldalról pedig nem lehet hozzáférni szereléshez, és 
azért is van rajta vékony hullámlemez, mert az könnyű. Csak rögzítéssel együtt lehet 
leteríteni a hullámlemezt állványról, csak javítani nem lehet, csak cserélni. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Nyugállományúak Egyesülete 
javaslatával kapcsolatos, a Faluház előtető javítás költségét.  
 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
71/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház előtetőjének 
javításához szükséges anyagköltséget a fejlesztési tartalék keret terhére biztosítja, a 
szakipari munkát a Nyugállományúak Egyesülete társadalmi munkában végzi el. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
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g.) Könyvtáros-művelődésszervező álláspályázat kiírása 
 
Farkas Attila polgármester: Szóba került a bizottsági ülésen is, hogy július 1-től a 
könyvtárat meg kellene nyitni, és mivel közmunkás alkalmazására nincs keret már 
nincs, ezért pályázatot kell kiírni. Véleményeket, javaslatokat várt.  
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Hány órában történő foglalkoztatásra?  
 
Farkas Attila polgármester: A munkakör 6 órásra van meghatározva. 
 
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy a hat órában nyitva tartó könyvtárnak van-e 
értelme? 
 
Farkas Attila polgármester: Nem csak itt lesz könyvtár, hanem az iskolában is, másik 
dolog, hogy kell egy olyan ember, aki végre gazdája a Művelődési Háznak is, mert nem 
volt állapot, hogy mióta nyugdíjba ment Pintér Józsefné, a Művelődési Ház kulcsai 
szanaszét vannak, nemrég cserélni kellett a zárakat is evégett. Nem csak könyvtárosi 
állás, hanem művelődésszervező állás is. 
 
Jeges Tamás képviselő: Javasolta, hogy úgy kerüljön a pályázat kiírásra, vagy a 
munkakör meghatározásra, mely meghatározza a munkaidőt, mert annak idején ebből 
probléma volt, hogy hétvégén is nyitni kell a Művelődési Házat. Annak elkerülésére, 
hogy ne fordulhasson ez elő.  
 
Farkas Attila polgármester: Ebben teljesen igaza van Jeges Tamásnak, rugalmas 
munkavégzés kell.  
 
Schoblocher István képviselő: Munkaköri leírással kerül alkalmazásra, és kérte, hogy 
ezt a képviselő-testület ismerje meg és véleményezhesse. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Annak ellenére, hogy nem munkaadó a képviselő-testület, 
de mivel ez egy falu központjában lévő reflektált hely szükségesnek ítélte meg, és mivel 
hetente nagyobb rendezvények vannak, takarítót is szükségesnek gondolt. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Most is van takarító, napi négy órában dolgozik. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ezt megfelelőnek ítélte meg.  
 
Schoblocher István képviselő: A pályázati kiírást pontosan meg kell fogalmazni, és 
kiírni a pályázatot, meg kell jelentetni újságban és a megfelelő helyeken, honlapon. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A pályázati kiírást a közalkalmazottak alkalmazásának 
megfelelő előírás a kszk.gov.hu oldalon a pályázati kiírásnak megfelelően fogják 
megjelentetni és Interneten a Jobbágyi honlapon fog megjelenni. 
 
Jeges Tamás képviselő: Mint intézményvezető lesz foglalkoztatva? És ki határozza meg 
a végzettséget? 
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Dr. Tóth Renáta jegyző: Nem intézményvezető, mint közalkalmazott dolgozik majd és a 
törvényi előírásoknak megfelelően kell meghatározni a végzettséget, 
művelődésszervező, könyvtáros. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Javaslata, hogy a könyvtárban régen használt 
számítógépeket ismét lehessen internetezés céljára használni.  
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Az az e-Magyarország rendszer része volt és a gépeket elvitték. 
  
Farkas Attila polgármester: Az iskolában és a hivatalban már nem használt gépek nem 
modernek, de megfelelnek erre a célra.  
 
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy az ez évi költségvetésben lett-e ez a bér tervezve. 
 
Farkas Attila polgármester: Július 1-től úgy lett tervezve, hogy közmunka keretében 
foglalkoztatnak könyvtárost.  
 
Schoblocher István képviselő: Nincs betervezve ez a költség, erről bizottsági ülésen 
történt megbeszélés, tehát az általános tartalék keretére történik a bér kifizetése. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Van arra lehetőség, hogy ha nem teljes 
munkaidőben van foglalkoztatva a könyvtáros, csatlakozni kell a Megyei Könyvtárhoz, 
és nem ismeri a jogszabályi hátteret, de előnyökkel jár. Ha a könyvtárost önállóan 
alkalmazza az önkormányzat könyvtáros, vagy ha művelődésszervező szervezőként 
dolgozik. 
 
Farkas Attila polgármester: A kettőt véleménye szerint össze lehet vonni. 
 
Jeges Tamás képviselő: Az az elképzelés, melyről a múlt alkalommal beszéltek… 
 
Farkas Attila képviselő: Jobbágyiban mindig önálló volt, így nem tartotta jó ötletnek a 
mozgókönyvtár kialakítását. Egy olyan településnek, melynek ilyen nagy számú 
lakossága van, véleménye szerint nem szabad mozgókönyvtárat létesíteni. Amennyiben 
a mozgókönyvtár megvalósítására gondolt a képviselő, elmondta, hogy érdeklődött róla. 
A Megyei Könyvtárral próbált ez ügyben konzultálni, mely több alkalommal 
meghiúsult, lemondta azt a konzultáns, de utána nézett az Interneten is, s Pásztón 
érdeklődött ezért erről, ott pedig nem voltak róla pozitív véleménnyel. Véleménye 
szerint ez nem megfelelő megoldás, ezek a mozgó könyvtárak a 200-300 fős településre 
van kitalálva, mert ott is gondoskodni kell a kultúráról.  
 
Jeges Tamás képviselő: Úgy értelmezte, hogy maga a könyvtár egysége maradt volna, 
csak az adatbázis kibővült volna megyei szintűvé, átkérhető könyvállománnyal, és így 1 
millió Ft megtakarítást eredményezhetett volna.  
 
Farkas Attila polgármester: Az, amit Jeges Tamás képviselő említett önállóan is 
megoldható. Jobbágyiban szerencsére, a honvédség által átadott könyvek olyan 
választékban vannak, hogy a pásztói könyvtárat is túlszárnyalja. Szavazásra bocsátotta a 
javaslatot, hogy a képviselő-testület könyvtáros-művelődésszervezői állásra pályázatot 
írjon ki. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
72/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki könyvtáros-
művelődésszervező munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás. 
A munkavégzés helye: 3063 Jobbágyi Lakótelep 7. Ép. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: könyvtári, közművelődési, közösségi 
feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, 
szórakozásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, pályázatok figyelése 
és írása. 
Illetmények és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
Pályázati feltételek: - főiskolai végzettség, könyvtáros, 
 - magyar állampolgárság, 
 - cselekvőképesség, 
 - büntetlen előélet. 
Elvárt kompetenciák:  - kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség, 
 - kiváló szintű egyéni munkára való alkalmasság. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - szakmai önéletrajz, 
 - bizonyítvány másolat(ok), 
 - erkölcsi bizonyítvány, 
 - munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati 
eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. július 4. napjától. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 22. 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Jobbágyi Község 
Önkormányzata címére történő megküldésével (3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
h.) Tájékoztatások, vélemények és javaslatok 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte mindenkinek szemétszedési „Te szedd” 
akcióban a részvételt, főként a JCKÖ, az óvodások, fiatalok nagy számban való 
megjelenését, munkáját, a résztvevők száma közel 100 fő volt. Kiállítás kerül 
megrendezésre a Művelődési Házban. Pallasz Athéné kulturális délutánja, szombaton 
15 órakor. Környékbeli költők saját műveiket adják elő, zenei betétekkel, határon túli 
művészek lépnek fel. Felkérte Kozma Miklósnét, hogy a kiállítási anyagot vegye át.  
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Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy erről van-e plakát a faluban. 
 
Farkas Attila polgármester: Van, már a hivatalsegédnek kiadta, és az iskolában is van 
kihelyezve. 
 
Schoblocher István képviselő: De máshová is kellene, ahol többen látják. Nem látta, 
pedig gyalog jött, lehet, hogy már letépték.  
 
Farkas Attila polgármester: Lehet, mert ezt már a múlt héten kirakták.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A hegy alá nem jut értesítés, plakát. 
 
Jeges Tamás képviselő: Lenne egy javaslata, mert ez az információ-közlés nagyon 
akadozik ebben a faluban. A hirdetőtábla egy nagyon jó ötlet, ahol van, neki tetszik, 
hogy ott van, de arra kellene valamit kitalálni, hogy a leszaggatás ne legyen. Valami 
zárható dolgot, tudja, hogy az üveget kitörik, de egy másik alternatíva kellene. Zárható, 
de látható felület legyen, mert állandó probléma, hogy a plakát gyakorlatilag fél óra után 
nincs kint, és az emberekhez nem jut el semmi. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Plexit javasolt. 
 
Farkas Attila polgármester: A plakátot letépik sajnos, de a hangszóróval is baj van, hogy 
nem hallják a község minden részén. Megoldható lenne hangszórót vásárolni, és mint az 
árusok, hirdetnék meg az eseményeket.  
 
Schoblocher István képviselő: Egyetértett ezzel, szalagos magnóra mondva a szöveget a 
hivatali autóval is körbejárható a település. 
 
Schoblocher István képviselő: Tudomása szerint 3 közmunkás felmondott, találtak 
munkát és ennyivel kevesebb közmunkás van jelenleg a településen. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Június 1-jétől lesz új belépő. 
 
Schoblocher István képviselő: Tehát akkor történt ebben lépés, másik a 
munkaszervezés, nem lehet váltott műszakban, délelőtt-délután foglalkoztatni őket? 
Információm szerint elmegy a munka felvételével egy óra, ezzel kiküszöbölhető lenne. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A szerszámok név szerint ki vannak osztva, úgy nem tudnak 
felelősséget vállalni érte. 
 
Schoblocher István képviselő: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok művelésére ki 
kellene dolgozni egy koncepciót. Szeretné, ha Jeges Tamás képviselőt, a koncepció 
elkészítésére, hogy ősszel telepíteni lehessen az ültetvényt, hogy haladjanak előre. 
 
Jeges Tamás képviselő: Elvállalta, de kérdése, hogy milyen szempontból közelítse meg, 
költségoldalról vagy a technológia oldaláról. 
 
Jancsó György alpolgármester: Is-is. 
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Farkas Attila polgármester: Szombaton, június 4-én megrendezésre kerül a Trianoni 
emlékmű-avatás, melyre mindenkit szeretettel meghívott. A Trianoni emlékművet 
Kozma Miklósné képviselő által felajánlott tiszteletdíjából valósult meg. Kiss Katalin 
énekes műsorával, és az iskolások előadásával. A Falunap június 11-én lesz, minden 
ugyanúgy, kerül megrendezésre, mint tavaly. Idén Hegedüs Zsolték szervezésében 
főzőverseny is lesz. A támogatások szépen gyűlnek, a tombola fődíját kell 
megvásárolni. A program 10 órakor kezdődik, és mézkóstolóval egybekötött 
méhészbemutató is lesz. A részletes program megjelenik majd az újságban is.  
 
Jeges Tamás képviselő: Javasolta, hogy a fűnyíró kistraktort használják már ha megvan, 
ne csak a focipálya levágására, hanem más területek nyírására is, mert az hatékonyabb 
lenne. 
 
Sági István jobbágyi lakos: A 9. épület mellett van egy olyan probléma, hogy a 
vízelvezető árok el van dugulva, már többször jelezte a KAJÜ felé, de intézkedés nem 
történt, ezt a részt valahogy ki kellene tisztítani, mert állandóan megáll a víz. A 10. 
épületnél is van egy probléma, ott is az ároknál, ha így megy tovább be fog omlani az 
árok, az óvoda felőli részen, mert az óvodába bejárnak a nagy teherautók. Tavaly sok 
eső volt, és az árok meg van repedve, és a föld meg van süllyedve. Az ároktakarítással 
kapcsolatban elmondta, hogy ők nagyjából rendben tartják az árkokat, de az eső a 
Kossuth útról jön lefele, mind rajtuk keresztül. A szemetet abba a konténerbe hordták, 
ami a 8. épület mellett volt, de az onnan eltűnt. 
 
Farkas Attila polgármester: Több lakó kérte, hogy onnan vigyék el a konténert. 
 
Sági István jobbágyi lakos: Most ő a 9. és 10. épület nevében van itt és nekik kellene a 
konténer, mert nem tudják hová vinni a szemetet az árokból, van amikor több taliga 
sódert hordanak ki belőle.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Hová raknák a konténert, a két épület közé? 
 
Sági István jobbágyi lakos: Tegyék a 10. épület fölé, ott üres a terület. Most a 8. 
épületnek az a problémája, hogy ott a sok kisgyerek és ott ne legyen konténer. Akkor 
legyen a 10. mögött a konténer, de amúgy is annak idején abban egyeztek meg, mivel a 
9. és 10. épületnek összesen 4 kukája van, és 11 lakás, akik nem tudják hová tenni a 
szemetet. Annak idején kétnaponta hordák el a szemetet, nem volt probléma, és volt 
konténer is. A kukák száma miatt is szükség lenne a konténerre. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A konténer nem a lakossági kommunális hulladék 
elhelyezésére szolgál. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A konyhai hulladéktól, meg mindentől olyan büdös lesz 
ott, azért vitették el. 
 
Sági István jobbágyi lakos: Azért vitették el, mert sok a kisgyermek a 8. épületnél, 
eddig nem zavarta őket, ők is oda hordták. Most is ott van a 10. mögött egy konténernyi 
szemét és nem tudják hová rakni. Ebben is kérnének valamilyen segítséget. Bele is 
raknák a konténerbe, végül is közterületet takarítanak ők is.  
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Jeges László Lajos képviselő: A játékokkal kapcsolatosan jó lenne, ha a képviselők is 
megnéznék a bölcsőde udvart, hogy hová, mert a telepítésnek vannak bizonyos 
szabályai. Időpontot egyeztettek a megbeszélésre. 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a képviselők munkáját, majd a képviselő-
testületi ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 

          Farkas Attila  Dr. Tóth Renáta 
           polgármester          jegyző 


