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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2011. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
Képviselő-testületi ülés helye:  Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 5 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető.  
 
 
A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt: Kozma Miklósné képviselő. 
 
 
A képviselő-testületi ülésről távol volt:  Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság tagja, Kállai Zsolt JCKÖ elnök. 
 
 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
 
Napirend: 
 
1. A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
2. Egyebek 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
  
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 

 



 2 

1./ A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: A 2011. évi költségvetési rendeletet ismételten módosítani 
szükséges. A bizottsági ülésen megvitatásra került. Kérte a képviselőket, 
hozzászólásaikat közöljék. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése a költségvetésben a komposztládákhoz 
kapcsolódik, miért 2 millió Ft, amely a költségvetésben szerepel, arról volt szó, hogy 10 
millió Ft-ba kerül, és tavaly decemberi ülésen úgy hallotta, hogy 500 ezer Ft költségébe 
kerül az önkormányzatnak. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Ez az összeg a pályázatból van kifizetve. 
 
Farkas Attila polgármester: Valóban 10 millió Ft az egész pályázat, ez az első része, 
amit legyártottak, ezért az első ütemben 2 millió Ft a költség.  
Szavazásra bocsátotta a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet-
tervezetet.  
 
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 19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
 
2./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Palotás Község Önkormányzatának szociális ellátások helyi szabályozásáról 
szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
Farkas Attila polgármester:  A Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 
megküldött a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megküldte 
véleményezésre. Bizottsági ülésen megbeszélésre került a napirendi pont, kérdése, hogy 
a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
125/2011. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Palotás Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezetét a szociális ellátások helyi 
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szabályairól szóló rendelet módosításáról megismerte, az abba foglaltakkal egyetértett. 
Palotás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a rendelet-tervezet elfogadását 
javasolta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
b.) Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási megállapodás 
módosítása 
 
Farkas Attila polgármester: A Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
társulási megállapodás kiegészítése vált szükségessé. Az erről szóló tervezetet a 
képviselő-testület megismerte, kérte véleményezzék a képviselők. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a társulási megállapodás 
kiegészítését. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
126/2011. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikrotérségi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgáltató Társulási megállapodás kiegészítését megismerte és azt az 
alábbiakban jóváhagyta: 
„A társult Önkormányzatok – Palotás, Kisbágyon, Héhalom, Egyházasdengeleg, 
Jobbágyi – az 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással 
élve az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § rendelkezése szerint a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgáltatási feladatokra kötött megállapodást az alábbiakkal egészíti ki: 
A megállapodás 2. pontja az alábbi 2.3. ponttal egészül ki: 
a) Az 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdése alapján a társult önkormányzatok a 

családsegítő szolgáltatással kapcsolatban rendeletalkotásra a társulás gesztor 
önkormányzatát Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölik ki. 

b) A családsegítő szolgáltatással kapcsolatos rendelet megalkotása nem szükséges 
önálló rendeletként az a gesztor önkormányzat helyi szociális ellátásokról szóló 
rendeletében is szabályozható. 

c) A társult önkormányzatok képviselő-testületeit előzetesen megilleti a rendelet-
tervezet véleményezésének joga. 

d) A tervezetet a gesztor önkormányzat elfogadás előtt lehetőleg 30 nappal előbb 
köteles véleményezésre megküldeni, amennyiben ezen időpontig nem érkezik 
visszajelzés a tervezetet a gesztor önkormányzat elé lehet terjeszteni elfogadásra.” 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Attila 
polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
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c.) Gondozási Központ szociális ellátásokkal kapcsolatos igényfelmérése 
 
Farkas Attila polgármester: A bizottsági ülésen kérték a jegyzőt, hogy készítsen 
kalkulációt a Gondozási Központnál mi kell ahhoz, hogy még egy ember alkalmazva 
legyen. A jegyző készített 2011. és 2012. évre tervezett kimutatást. Hozzáfűzte, hogy 
attól is függ, majd, hogy a jövő évben a járulékok, minimálbér hogyan alakulnak. A 
tervezet szerint 2012-ben 8 fő az, akit házi gondozásban el kell ahhoz látni, hogy plusz 
1 fő házi gondozó bérét biztosítani tudja a normatíva.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Szép így leírva, ha a 360 Ft/óra házi gondozásért 
fizetendő díj megfeleződne, az öregek is jól járnának, csak az a kérdés, hogy amit így 
megspórolnának pénzt, attól tart, hogy azt Pásztó kapja meg, ugyanis azt, ahogy az 
állami támogatás is hozzájuk fut be. Az lenne véleménye szerint jó, ha az önkormányzat 
lenne a fenntartó, és akkor az állami támogatás is ide folyna be, és a 360 Ft/óra díj 
megfelezésével spórolt pénz is, egy kasszába folyna bele. Lehet, hogy hibás az 
elképzelése, de ha Pásztó a főnök, akkor nem kapnak egy petákot sem. 
 
Farkas Attila polgármester: Saját költségvetésünk van az intézményen belül. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Pásztó az elszámolást intézményenként végzi, külön van 
normatíva kezelés – igénylés és elszámolás -, ha itt nő a létszám, annyival nő az itteni 
normatíva is, annyival kevesebb hozzájárulást kell fizetni, nem keverednek össze a 
települések.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Másik kérdése, hogy ha itt beleszakadnak és teljesítik a 
feltételeket, akkor annyival kevesebbet fizetnek ki. Biztos, hogy egy főt biztosít Pásztót, 
biztos hogy így lesz, ha teljesülnek a feltételek? Abból, ami plusz ki tud gazdálkodni 
plusz egy főt? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Nem Pásztó biztosítja, hanem az önkormányzat dönt róla. 
 
Farkas Attila polgármester: Kötelező plusz létszámot biztosítani. Akit felvesznek is 
egyetértési joggal veszik fel, ha pl. Pásztó nem jobbágyi lakost ajánl, jobbágyi nem 
köteles elfogadni azt.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Azért tette fel a kérdéseket, hogy a Gondozási Központ 
gazdálkodásában mindent tisztán lássanak. Ha tényleg nem Jobbágyinak kell a jobbágyi 
munkást finanszírozni, akkor rendben van. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Pásztó önkényesen nem vehet fel az plusz főt, itteni helyi 
létszám tényleges változtatásához kell a képviselő-testület hozzájárulása.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Jobbnak látta ezt tisztázni, mert mindenkinek zavaros a 
Gondozási Központ, hogy kinek mennyi pénzt, hová mennyit, mert jobb, ha az elején 
tisztázzák. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Felhívta azonban arra a képviselők figyelmét, hogy a 
normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám kell, hogy 7-8 fő legyen. A jelenlegi 
mutatószám 3 fő. Pásztó az első féléves kimutatása alapján 3 fő házi gondozott, ezután 
678 ezer Ft normatívát kap az önkormányzat. 
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Soós Tibor Tamás képviselő: A mutató nem valós. Kérdéssel fordult a jelen lévő 
Soósné Tóth Annához. 
 
Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos: Jelenleg 6 fő van a házi gondozásban. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Gondozási naplókat nem lát, de a lejelentett adatok alapján van 
kiszámolva, abba gondozottként csak a minden nap lelátogatott gondozottak számítanak 
állandónak. Akit hetente csak egyszer látogat le, az csak egy napnál számít. A 7 fő 
gondozott is azt feltételezi, hogy minden nap le van látogatva mind a 7 fő. 
 
Schoblocher István képviselő: Igazán ennek csak akkor van értelme, ha a létszám úgy 
megemelkedik, hogy nullszaldósra jön ki a költségvetés, illetve ha plusz felvesznek 
létszámot, annak már nyereségesnek kell lennie. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Ahhoz, hogy 7 fő legyen a normatíva igénylés alapján, igen 
jelentős új igénylő szükséges, kb. 21 fő véleménye szerint. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Jelenleg hány igénylés van folyamatban? 
 
Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos: 6 db. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Azt pontosan tudni kell, hogy mire van igény, ahhoz, hogy a 
pontos normatívát tudják kiszámolni. Nem mindegy, hogy csak gyógyszerre van 
szükség vagy minden napos ellátásra. 
 
Farkas Attila polgármester: Legalább minimum13 fő kell, akit nap, mint nap látogatnak. 
 
Schoblocher István képviselő: Dönteni csak úgy lehet, hogy a gondozottak létszáma le 
van kötve.  
   
Farkas Attila polgármester: Abban viszont kell dönteni, hogy fele legyen-e a 
jelenleginek a díj, mert a döntés nélkül nem tud szervezni. Szándéknyilatkozatot lehet 
kérni az igénylőktől. 
 
Schoblocher István képviselő: Minél gyorsabban meg kell kötni jogilag is az igényeket. 
Szándéknyilatkozatot lehet tenni. A döntést természetesen a díjról meg lehet hozni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy a jelenlegi létszámhoz mennyi házi 
gondozó szükséges? 
 
Farkas Attila polgármester: 0-9 főig kell egy házi gondozót alkalmazni. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Jelenlegi létszám 1 fő házi gondozót igényel. Annyi van, a 
felesége látja el jelenleg a munkát. Kérdése, hogy hogyan van most a négy fő elosztva. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A klubnál két fő, a szociális étkezésnél még egy fő van. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Tudomása szerint volt olyan időszak, hogy 8 fő is volt, 
kérdést azért tette fel. Az érdekli őt, hogy a jelenlegi pillanatban, mennyi a Gondozási 
Központ létszámigénye. 



 6 

Soós Tibor Tamás képviselő: Jelenleg négyen vannak, ez a minimális létszám. Akkor 
fognak kérni egy főt, hogyha a házi gondozás duplájára emelkedne, mert 9 főig egy fő 
van. Az abban az időben volt, amikor a közmunkások is oda lettek téve.  
 
Farkas Attila polgármester: A jelenlegi létszám a minimális. Egy a lényeg, hogy házi 
gondozottak számának minimum 13 főnek kell lennie, de az lenne az ideális, ha 18 fő 
lenne.  
 
Schoblocher István képviselő: Ekkor maximálisan ki lenne használva az egy főre jutó 
gondozottak száma. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A 9 főt a jogalkotó úgy határozta meg, hogy feltételezi a teljes 
munkaidős gondozást, ha a házi gondozó ki van véve 2 órára ebből, az ebédszállítás 
idejére, akkor nem várható el ez a létszám.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ez így van, ki van véve. A lakosság korát tekintve egyre 
idősödik, és nem merik otthonaikat elhagyni, akkor egyre többen fognak igényelni házi 
gondozást, ezért felhívta a képviselők figyelmét, hogy emelkedni fog a létszám. 
Jelenleg is folyik a felmérés az igényekre. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Ahogy emelkedik a létszám szakmailag megalapozottan tudja 
jelezni a Gondozási Központ, hogy létszámigénye van. 
 
Mónus Angéla: Kérdése, hogy amennyiben elengedik az 50 %-ot, akkor az 
önkormányzatnak kell fizetnie az elengedett részt? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Nem a gondozottak által fizetett térítési díjbevétel a jelentős, 
hanem az állami normatíva. A 72 ezer Ft minimálisnak tekinthető az önkormányzat 
életében.  
 
Mónus Angéla: Ha a térítési díjat Pásztó szedi be, azzal valahogyan el kell számolni. A 
különbözetet pedig átutalja, vagy hogyan történik az elszámolás? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ezzel Pásztónak el kell számolnia, az imént hangzott el. 
 
Farkas Attila polgármester: Az elszámolás megtörténik. Az igaz, hogy ha kevesebb 
ember jön be, akkor plusz fizetni kell, de ha több, akkor ezt a normatíva bőven 
kompenzálja. 
 
Schoblocher István képviselő: Igazat adott Mónus Angélának, hogy ha nem jön be 
egyetlen egy fő sem, akkor az önkormányzat rosszul jön ki. 
 
Mónus Angéla: Javasolta, hogy mielőtt a csökkentést bevezeti, jövedelemhatárt 
állapítson meg a testület, ahhoz kösse a térítési díjat.  
 
Farkas Attila polgármester: A jövedelemhatár meghatározása mindig nagyon 
igazságtalan, - nem beszélve a meglévő vagyon vizsgálatáról - nem értett vele egyet. 
Akkor, ha 9 főt meghaladja a házi gondozásban ellátottak száma, már eredményes, és e 
mellett megjelennek a napi szinten ellátottak is.  
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Schoblocher István képviselő: Ez lutri, de be kell vállalni. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Egyetértett a polgármesterrel. Mi van akkor, ha a házi 
gondozó 13-14 főt lát el, és mégsem kap plusz főt. Kérdése, hogy ha mégsem jön be a 
számítás vissza lehet-e vonni az ellátás díjáról való döntést? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Kétszer lehet egy évben módosítani a rendeletet az ellátás díját 
meghatározóan. 
 
Farkas Attila polgármester: A létszámot tekintve 9 fő felett mindenképpen két gondozó 
kell. Nem értette ezért a kérdést. 
 
Soósné Tóth Anna jobbágyi lakos: Mint házi gondozást ellátó ezt megcáfolja, mert a 
beadványában is szerepel, hogy 2009. december hóban 6 volt az ellátott házi 
gondozottak engedélyének száma, ő mégis 12 főt látott el. Pásztó nem volt hajlandó 
ehhez segítséget adni. A házi gondozottak létszáma ingadozó, több tényezőtől függ. Az 
évszaktól, mert télen több a számuk, nyáron nem akarják igénybe venni. Ez mindig is 
így volt, és így is marad. Amikor dolgozott és volt létszám, elment hosszú táppénzre, 
visszatérve lecsökkent az, akkor ő újra felépítette a gondozottak körét, amikor az autón 
kellett dolgoznia megint lecsökkent a létszám. A kapcsolat felvétele mindig azzal 
kezdődik, hogy megismerik egymást gondozó és gondozott, úgy alakul ki a bizalom, 
ami elengedhetetlen ebben a munkában, hogy hetente egyszer, vagy kétszer 
meglátogatja a pácienst, hogy megismerje a szolgáltatást és elnyerje a bizalmát.  
 
Farkas Attila polgármester: Ezeket a tényeket elfogadja, ingadozik a házi gondozottak 
létszáma, de két lehetőség van, vagy minden marad a régiben, vagy módosítanak azon, 
és elfogadják a díjváltozást. Hozzátette, volt olyan települést, pl. Bujákon, ahol tavaly 
18-20 fő volt a létszám. 
 
Mónus Angéla: Tavaly Jobbágyin 11 volt. 10 főre lebontva 360 ezer Ft-ot, 20 főre 
lebontva 720 ezer Ft-ot kell fizetnie. Kérdése, hogy van-e olyan stabil költségvetése 
Jobbágyi községnek, hogy azt ki tudjon fizetni? Utólag visszavonni a döntést pedig 
rossz fényt vetne a testületre. 
 
Farkas Attila polgármester: Mindenbe bele lehet kötni, viszont a legtöbb településen 
már ingyenes a szóban forgó ellátás. Nálunk még most sem ingyenes, hanem 50 %-os 
lenne. Milyen hiteltelen lenne, hogy elvégezték a felmérést 50 %-ról. Mivel ez szolgálja 
jobbágyi lakosoknak az érdekeit, ezt javasolta.  
 
Mónus Angéla: Ez papíron ki van mutatva, azt kell nézni, hogy többe kerül. Hogy 
olcsóbb lenne, nem látott Pásztótól semmilyen papírt. 
 
Farkas Attila polgármester: Az a határozott álláspontja, hogy ha a településnek önállóan 
kellene a Gondozási Központot működtetni, sokkal többe kerülne. Azt többször 
tárgyalták, hogy intézmény költségvetése úgy épül fel, hogy van az alap, illetve 
kiegészítő normatíva és van a társulás működtetésének is költsége, de összességében 
azonban tavaly 1 millió Ft-tal, idén 500-600 ezer Ft-tal kellett kiegészíteni a 
költségvetést, mely összességében megtakarítás. 
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Mónus Angéla: Kérdése, hogy az intézményi, vagy a társulási működés költségeit 
kellett kiegészíteni? Mert nem mindegy. 
 
Farkas Attila polgármester: Az intézményi működési költségeket kellett kiegészíteni. 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központban a házi gondozásért fizetendő térítési díj 
felére csökkentését. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
127/2011. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pásztó Kistérség Többcélú 
Társulás fenntartásában működő Területi Gondozási Központban Jobbágyi településen 
ellátottak intézményi térítési díjára az alábbi javaslatot teszi a térítési díjak rendeletben 
megállapító Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének: 
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja   180 Ft/óra 
A képviselő-testület felhatalmazza Farkas Attila polgármestert, hogy a térítési díjra 
vonatkozó javaslatot továbbítsa Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete felé. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
d.) Baranyi László jobbágyi lakos kérelme 
 
Farkas Attila polgármester: Baranyi László jobbágyi lakos kérelemmel fordult a 
képviselő-testülethez, melyben a Losonci út végén lévő zártkertekhez vezető földút 
rendbetételével kapcsolatban. Bizottsági ülésen megbeszélésre került a kérelem, de 
javasolta a testültnek, hogy mivel az időjárás már nem teszi lehetővé azt, halasszák el a 
döntést tavaszig. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő:  Egyetértett ezzel, de úgy térjenek rá vissza legközelebb, 
hogy ha már ott vannak, és gyalulják az utat, akkor a bizottsági ülésen megbeszéltek is, 
legyenek a hegy alatt lévő többi út is - a fontossági sorrendet betartva - legyen rendbe 
téve. Ne külön-külön, hanem egyszerre végezzék el a munkát, ezért egyetértett azzal, 
hogy a döntés halasztva legyen. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta, hogy a kérelem tárgyában a 
képviselő-testület jövő tavasszal hozzon döntést. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
128/2011. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baranyi László Jobbágyi Árpád 
út 3. szám alatti lakos hegy alatti zártkertekhez vezető földúttal kapcsolatos kérelmét 
megismerte. A mezőgazdasági területre vezető földút rendbetételével kapcsolatos 
feladatokról, tekintettel a téli időszak kezdetére döntést 2012. év I. félévében hoz. 
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Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
e.) Jankainé Endrődi Bernadett kérelme helyiség bérbevételére 
 
Farkas Attila polgármester: Jankainé Endrődi Bernadett kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a Jobbágyi Község Önkormányzata adja bérbe a tulajdonát képező 
Jobbágyi Bencsik utca 8. szám alatti szolgáltatóház helyiséget. Javasolta, hogy 
ugyanazokkal a feltételekkel adja bérbe, mint az előző bérlőnek. 
 
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy a testület által nem olyan rég tárgyalt 3 havi 
kaució belekerült-e a bérleti szerződésbe? Annak bevezetését valamikor el kell kezdeni.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Nem csak erre az egy bérlőre vonatkozóan, hanem 
januárban több szerződési is lejár azokra is vonatkozóan. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Jankainé Endrődi Bernadett Jobbágyi 
Hunyadi út 4. szám alatti lakos önkormányzati tulajdonban lévő Jobbágyi Bencsik utca 
8. szám alatti ingatlan bérlésére vonatkozó kérelmét. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
129/2011. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, Jobbágyi Bencsik utca 8. szám alatti szolgáltatóház 36 
m2 alapterületű helyiséget, valamint a 4 m2 alapterületű mellékhelységet bérbe adja 
Jankainé Endrődi Bernadett Jobbágyi Hunyadi út 4. szám alatti lakos részére. Az 
ingatlan bérleti díját 17.280 Ft összegben határozta meg. 
Felhatalmazza Farkas Attila polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
f.) Tájékoztatások, vélemények és javaslatok 
 
Farkas Attila polgármester: November 5-én szombaton 14 órai kezdettel megrendezik 
az Idősek Napját, melyre szeretettel meghívta a képviselőket is. A közmunkások 
foglalkozatásáról 2011. november 24-én döntést kell hozni. Mivel a kérdés érinti az 
iskolában, óvodában és polgármesteri hivatalnál dolgozókat, megkért minden 
képviselőt, hogy gondolja át a kérdést. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Felajánlotta egy havi tiszteletdíját a Kodály Zoltán Óvoda 
Alapítványának. Beszélt arról a megelőző testületi ülésen, hogy rendbe rakatja az 
önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya melletti pincét, de több dolog is szükséges, 
pl. ahhoz el kell keríteni, és az ott lévő kaput meg kell szüntetni, földmérővel ki kell 
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méretni, hiszen az önkormányzati terület, az illegális elkerítést meg kell szüntetni. 
Felmérte Lángi István az óvoda tetejének javítás költségét, 40-50 ezer Ft munkadíjat 
becsült meg a tetőjavításra, az anyagköltség ugyanennyi. Beton lefolyó volt megépítve a 
tetőn, azt az időjárás viszontagságai tönkretették, és azt egy horganyzott lemez 
lefolyóval lehet pótolni. Megállapította azt is a szigetelés vizsgálata során, hogy a 
sóderre rá lett rakva a szigetelés, a másik hiba, hogy a dilatáció nem tett a szigetelésre 
tervezve, ezért az több helyen elszakadt. Sajnálattal közölte, hogy hosszú távú nem lesz 
ez a megoldás, de ami most probléma, az megszüntethető.  
 
Farkas Attila polgármester: Másik ajánlat 300 ezer Ft volt. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Javasolta, hogy a temetőbe gépjárművel való behajtást 
szabályozva legyen. Ha idősek vagy rokkantak akarnak bejutni a temetőbe be van zárva 
a nagykapu. 

 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Ki van függesztve egy tábla, hogy a kapukulcs a hivatalban 
elérhető. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A mozgáskorlátozottaknak egyértelmű, de a korlátozó 
tábla kifüggesztését javasolta. 
 
Jeges Tamás képviselő: Véleménye szerint a kiírás egyértelmű, ha valaki be akar menni 
autóval elérhető a kulcs. 
 
Hegedüs Zsolt Tamás jobbágyi lakos: Közölte, hogy a kapu ki van tárva nappal és 
éjszaka is. A polgárőrséggel járőröztek és innen tudomása van arról. 
 
Schoblocher István képviselő: Véleménye szerint igaza van ebben Soós Tibor Tamás 
képviselőnek. A kapu zárását javasolta. Az embereket hozzá kell ahhoz szoktatni, hogy 
az új rendszer szerint. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ha valaki mozgáskorlátozottat akar beszállítani, csak a 
betonútig tudja elvinni. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ez nem így van, mert el tud menni egészen a Kápolnáig, 
vagy a kerítés mellett onnan is tovább. A lehetőséget meg kell adni.  
 
Mónus Angéla jobbágyi lakos: A polgárőrség járőrözött, és éjszaka nyitva volta a 
nagykapu is. További más témát érintő kérdése, hogy 500 ezer Ft az önkormányzatot 
terhelő önerő a pályázathoz. Kérdése, hogy mennyi volt a pályázat összes költsége? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Kb. 9,3 millió Ft volt az egész rész. Pályázati összeget 
visszakapja az önkormányzat, és a költség a pályázati összegből lett kifizetve. 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a képviselők és a megjelentek részvételét és 
az ülést bezárta. 

K. m. f. 
 
        Farkas Attila   Dr.  Tóth Renáta 
      polgármester         jegyző 


