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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2011. október 21-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 
 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 4 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
 
A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt: Kozma Miklósné és Soós Tibor 
Tamás képviselő. 
       
 
A képviselő-testületi ülésről távol voltak: Kállai Zsolt JCKÖ elnöke. 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 2 fő. 
 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes.  
 
 
 
Napirend:  
 
1. LEADER pályázatok benyújtásához határozat hozatal 
 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
  
 
Farkas Attila polgármester: A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
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1./ LEADER pályázatok benyújtásához határozat hozatal 
 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendkívüli ülést azért 
volt indokolt összehívni, mert a LEADER pályázatok beadási határideje a jövő hét 
péntek. Mindhárom pályázathoz testületi döntés szükséges. 
 
a.) Művelődési Ház fűtési rendszer korszerűsítése 
 
Farkas Attila polgármester: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében egy 
pályázati lehetőség nyílt a Művelődési Ház fűtésének korszerűsítésére, a sport, 
kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése című 
pályázattal. A testület által már többször tárgyalta, a Művelődési Ház fűtési 
rendszerének korszerűsítésére vonatkozik. Még két helyről várnak ajánlatokat e 
tárgyban. Kérdése a képviselőkhöz, hogy hozzászólásuk, véleményük van-e a 
napirendhez kapcsolódóan? 
 
Jeges László Lajos képviselő: Az ajánlatkérés 2 db 120 kW teljesítményű kazánra 
vonatkozik. Jobb lett volna, hogy ha az egyik kazán 160 kW teljesítményű, mert nem 
szoktak két egyforma kazánt felszerelni, hanem egy nagyobb, és egy másik kisebb 
teljesítményűt, mert a gyengébb kazán elég a kevésbé hideg időszakokban, a nagyobb 
teljesítményűt a hidegben, és a leghidegebb időkben a kettőt egyszerre használják. Ezért 
javasolta, hogy azt pótlólag tegyék bele az ajánlattétel kérésbe, attól függetlenül, hogy a 
2 db 120 kW-os kazánra megmarad az ajánlatkérés. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a 1 025 000 kódszámú ÚMVP 
keretében megvalósuló sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek 
kialakítása és fejlesztése elnevezésű a Művelődési Ház fűtési rendszerének 
korszerűsítése céljából pályázat benyújtását. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
121/2011. (X. 21.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER pályázati kiírására, a „Jobbágyi Község Kultúrházának fűtési rendszer 
fejlesztése, megújuló energiaforrás hasznosításával” a Sport, kulturális és szabadidős 
tevékenység feltételeinek kialakítása és fejlesztése c. LEADER HACS Cserhátalja 
LEADER Nonprofit Kft. által kiírt célterületre. 
A célterület azonosítója: 1 025 000 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
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b.) Kamerarendszer bővítése 
 
Farkas Attila polgármester: Szintén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében kamerarendszer bővítésére pályázati lehetőség nyílt. Pályázati célterület 
megnevezése: Biztonságtechnikai beruházások támogatása. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a szóban ismertetett határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
122/2011. (X. 21.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER pályázati kiírása, „A kamerarendszer fejlesztése, bővítése Jobbágyiban” a 
Biztonságtechnikai beruházások támogatása c. LEADER HACS Cserhátalja LEADER 
Nonprofit Kft. által kiírt célterületre. 
A célterület azonosítója: 1 024 993 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
c.) Falunap 2012 megrendezése  
 
Farkas Attila polgármester: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében - 
falunap megrendezésére pályázati lehetőség nyílt. Pályázni lehet települési 
önkormányzatok által rendezett turisztikai és helyi rendezvények támogatására. Ennek 
keretében javasolta benyújtani a 2012. évben megrendezésre kerülő Falunapra. A 
pályázati célterület megnevezése: Turisztikai és helyi rendezvények támogatása. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: A Turisztikai és helyi rendezvények című pályázat 
benyújtását Falunap rendezésére szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
123/2011. (X. 21.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER pályázati kiírása, „Falunap 2012” a Turisztikai és helyi rendezvények 
támogatása c. LEADER HACS Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. által kiírt 
célterületre. 
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A célterület azonosítója: 1 026 193 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
2./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Tájékoztatások, javaslatok, hozzászólások 
 
Farkas Attila polgármester: Kérte a képviselőket, hogy akinek vasárnap délután 
lehetősége van, vegyen részt az erdélyi polgármesterrel rendezett találkozón. 
 
Kozma Miklósné képviselő megérkezett. 
 
Farkas Attila polgármester: A Kodály Zoltán Óvoda tetejének szigetelése tárgyában 
előzetes megbeszélés alapján helyszíni szemlén vettek részt. Toldi Csaba egyéni 
vállalkozóval együtt, aki a „tűzoltó munkákra” árajánlatot adott előzetes és 
hozzávetőleges felmérés alapján 300 ezer Ft-ra becsülte meg. Az egész szigetelése 
hozzávetőleg 7-8-9 millió Ft költséggel járna. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Átgondolta a szigetelés kérdését, és ismer egy tetőfedő 
szakembert, aki 10 évig dolgozott szakmájában, Németországban és a fél világban 
dolgozott. Javasolta, hogy Lángi Istvánnal fel kellene vele venni a kapcsolatot, és a 
polgármester keresse fel őt a munka felmérésére, és arra munkaajánlatot kérjen. 
 
Jancsó György alpolgármester: Abban állapodott meg a képviselő-testület, hogy 
elvégezteti a sürgős munkát.  
 
Farkas Attila polgármester: Jeges László képviselő kérésére az ajánlatot a jövő hét 
folyamán megkéri. Az előző alkalommal tartott rendkívüli testületi ülés kapcsán 
megkereste a Creatont, és elmondta, hogy a jövő hét folyamán dől el, hogy 
hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a Kodály Zoltán Óvodára nyert 2 millió Ft értékű Creaton 
tetőcserepet a Fáy András Általános Iskola tetejének felújítására használják fel. A 
statikus időközben megvizsgálta a tetőszerkezetet, és megállapította, hogy a gerenda 
olyan jó állapotban van, hogy azt nem, csak a tetőléceket kell cserélni. Emellett az 
önkormányzatot még a szállítás költsége terheli, hiszen a cserepet ide kell szállítani, de 
a munkadíj nem, mert Kiss Krisztián – az önkormányzat alkalmazottja - szakmáját 
tekintve ács, és munkaidőben elvégzi a felújítást. Megköszönte a képviselők és a 
megjelentek részvételét és az ülést bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 

 
 
        Farkas Attila   Dr.  Tóth Renáta 
      polgármester         jegyző 


