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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült a 2011. szeptember 29-én 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, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 

Vida Ottó Kolozs r. alezredes, kapitányságvezető, Pásztói 
Rendőrkapitányság, 

 Hartmann Gergő KMB megbízott, Pásztói Rendőrkapitányság, 
 Kállai Zsolt JCKÖ elnök, 
 Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető, 
  
A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt:  --- 
 
A képviselő-testületi ülésről távol volt: --- 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: kb. 10 fő. 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes.  
 
Napirend:  
 
1. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről 
 Előterjesztő: Dr. Mihály István r. ezredes Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány 
 
2. Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról 

Előterjesztő: Schoblocher István Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
és Jeges László Lajos Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság elnöke 
 

3. Beszámoló a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 
intézkedésekről 

 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./ Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről 
 
Előterjesztő: Dr. Mihály István r. ezredes Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány 
 
Farkas Attila polgármester: Beszámolva a két ülés között eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről elmondta, hogy annak alkalmából, hogy Jobbágyi községbe a rendőrség 
állandó irodát állít, a képviselő-testületi ülésre meghívta dr. Mihály Istvánt megyei 
rendőrkapitányt és Vida Ottó Kolozs rendőrkapitányt, valamint Hartmann Gergő KMB 
megbízottat. 
  
Vida Ottó Kolozs r. alezredes, kapitányságvezető, Pásztói Rendőrkapitányság: 
Mindenkit tisztelettel üdvözölt, és néhány szót kívánt elmondani a folyamatról, amely 
idáig vezetett. A terület közbiztonság terén javítható, ezért megbeszélést tartottak e 
tárgyban, hogy miben tudnak változtatni, próbáltak kitörési pontot találni. Farkas Attila 
polgármester megkereste a rendőrkapitányokat abban a tárgyban, hogy Jobbágyi 
községben állandó körzeti megbízott legyen. A megkeresés oda-vissza történt, végül 
megállapodás született arról, hogy a közbiztonságot javítva és a lakosságot segítve 
biztosítja a rendőrség az állandó KMB-t. Ehhez kapcsolódva elmondta azt is, hogy 
Közbiztonsági Háló program működött szeptember1-ig, majd megvizsgálták, hogy mely 
részei működtek jól, és kevésbé hatékonyan, és ezt változtatva új program került 
elfogadásra. A lakosság szubjektív biztonság érzetét növelő intézkedés több mindenben 
ráépül a régi programra, és sok új dolog is van benne. Legfőképpen a lakosság 
szubjektív biztonságérzetének növelése összpontosít. Van egy rész, ami irányt mutat, az 
a statisztika és a másik rész, hogy az emberek mit éreznek. A biztonságérzet növelésére 
nagy erőt összpontosít a program és a differenciált intézkedésre is. A differenciált 
intézkedés azt jelenti, hogy minden településen vannak olyan emberek, akik 
folyamatosan problémát jelentenek a jogkereső, jogkövető magatartással élő emberek 
számára, és a differenciált intézkedés azokat az embereket célozza meg, ezeknek az 
embereknek folyamatos ellenőrzését takarja fontosnak. Tehát a szellemisége a 
célzottsága nagyon fontos része ennek az anyagnak, és nagyon fontos része az is, hogy 
kinek van ebben szerepe. Hiszen nem gondolhatja senki sem, hogy a közbiztonság és az 
érzet növelése csak a rendőrség hatásköre. A rendőrségnek csak egy szelete van a 
feladatoknak a végrehajtásában. A többi szeletét alapvetően az önkormányzatok, a 
társszervek, a rendőrség munkáját segítő szervek pl. polgárőrség, és a jogkövető 
állampolgárok. Ha ők nem segítenek, akkor lehet akár milyen hatékony a rendőrség, ha 
nincs partner a munkában, ha a sértett nem vállalja a szerepét, nem tesz bejelentést az őt 
ért kárról, nem mondja jegyzőkönyvbe és vállalja a szabálysértési, büntetőeljárásban 
való közreműködést. Az is nagyon fontos dolog, hogy mindenki tudja meg, hogy mi a 
helye, szerepe a közbiztonság végrehajtásában és az érzet növelésének vonatkozásában. 
A polgármester tárgyalt a lehetőségek kereséséről a rendőrfőkapitánnyal és a kapitány is 
tárgyalt a vezetőkkel. Közösen ezt megoldva végül odáig jutottak, hogy mivel a 
településen alapvető igény van rá, a meglévő KMB szolgálatot teljesítő Hajnal Róbert 
mellett – a ki az intézményvezetők és a lakosság szerint is jól végzi a munkáját, de csak 
részben tartózkodik a településen – szolgálatot fog ellátni egy állandó KMB is. Azért, 
hogy a településen próbálják erősíteni a rendőri jelenlétet, szolgálatot, azt a döntést 
hozták a főkapitány úrral, hogy Hartmann Gergő kolléga fogja ellátni a szolgálatot 
október 1-jétől. Hajnal Róbert továbbra is ellátja az eddig végzett feladatát. Ezen kívül 
folyamatosan kérik, és kapják a készenléti rendőrség segítséget. Úgy gondolja, hogy a 
két KMB-s és a kért és kapott országos és megyei segítség megoldást jelenthet. Az iroda 
kialakításában partner az önkormányzat, illetve a képviselő-testület, hogy a munka 



 3 

végzése biztosított legyen, így az irodában tartózkodó kollégához bármikor fordulhat a 
lakosság, legyen egy élő kapcsolat, akár hivatalos ügyben, akár magánügyben. 
Megfelelő partneri kapcsolat kialakítása nagyon fontos a kolléga és a lakosság között, a 
kolléga ebben a segítségükre lesz. Kérte a képviselő-testületet, hogy ebben a munkában 
segítse és kérte a kisebbségi önkormányzat elnökét is erre, és mindenkinek a segítségét. 
Mivel vállalak egy közszolgálati feladatot, ezért kötelessége tennie is, ahogyan a 
lakosság a jogkövető magatartást is elvárnák. Nagy segítség lesz ez a jobbágyi 
lakosságnak, hiszen itt fognak élni, lüktetni a községben, úgymint régen, amikor 
működött KMB iroda, amely sajnos elhalt, de a jól működő dolgokat szeretnék 
visszahozni, hogy a lakosságot szolgálja. Személyesen támogatja a képviselő-testület az 
irányú kezdeményezését, hogy a meglévő kamera-rendszer fejlesztésre kerüljön, mely 
lehetőség szerint kerül megvalósításra, jelenleg a pályázat kiírása szakaszában tart, de 
megvalósulásával segíteni fogja a munkát. Olyan eszközöket javasol beüzemelni, 
melyek nem helyben, hanem a Pásztói Rendőrkapitányságon központban figyelhető 
meg, ott egy szolgálaton kívüli szakember figyeli 24 órában, hogy milyen események 
történnek egyes helyeken, ott van mellette az ügyelet, aki azonnal intézkedni tud, 
emellett, hogy a kamera rögzíti az eseményeket. Ezek a kezdeményezések és történések 
biztosan javítani fogják a településen a közbiztonsággal kapcsolatos érzetet. Elmondta, 
hogy a jobbágyi lakosság megítélése szerint már most is pozitív változás érezhető, 
vannak most is problémák, de javult a közbiztonság érzet.  Azért, hogy még pozitívabb 
legyen a vélemény, ezért kérte a megjelentek és a jogkövető lakosság együttműködést 
is.  
Átadott egy ismertetőt a polgármesternek, amelyen a két KMB elérhetősége, 
telefonszáma, e-mail címe, fogadóórájuk ideje szerepel. 
Kérte, hogy fogadják be szeretettel az új kollégát, hasonlóképpen hozzá, hiszen neki is 
nagyon sok ismerőse van Jobbágyiban. Hasonló ember ő, mint ő maga, tenni akar a 
közért, a polgárokért, a közbiztonságért.  
 
 Farkas Attila polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, és elmondta, hogy az 
ismertetőt a Jobbágyi Hírekben is szerepeltetni fogják. Kérte a képviselők kérdését, 
véleményét, amíg a megyei rendőrfőkapitány megérkezik. 
 
Vida Ottó Kolozs r. alezredes, kapitányságvezető, Pásztói Rendőrkapitányság: Szívesen 
fogad minden jó javaslatot, hogy ki mit tud tenni a közbiztonság növelése érdekében, 
akár személyesen, akár csoportosan. Ő maga 28 éve rendőr, akár milyen területen 
dolgozott minden lehetőt megtett ennek érdekében. 
 
Schoblocher István képviselő: Bemutatkozott és megköszönte a képviselő-testület 
nevében, hogy sikerült a plusz egy fő KMB jobbágyi községbe. A térfigyelő kamerákról 
el kívánta mondani, hogy a jelenlegi kamera rendszert akár forródrótos szolgálattal is 
lehet ellenőrizni, mert az az Interneten keresztül is megfigyelhető. Ő véleménye szerint 
is javult az emberek közbiztonság érzete és bízik benne, hogy a továbbiakban is javulni 
fog. Kérte, hogy továbbra a más szervektől jövő segítség is jelenjen meg a településen, 
mert annak nagyon nagy a visszatartó ereje. 
 
Vida Ottó Kolozs r. alezredes, kapitányságvezető, Pásztói Rendőrkapitányság: A 
megyei vezetés felé létszámbővítésre nyújtottak be igényt, melyet szakmailag 
megindokoltnak tartottak és azt a megyei vezetés elfogadta, továbbították az országos 
vezetés felé. Türelmet kértek és lehetőség szerint kerül majd sor a létszámbővítésre, 
ahol a Pásztói Rendőrkapitányságnak ígértek bővítést, hiszen ebben a körzetben 
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fokozott rendőri létszám indokolt. Akkor újra meg lehet vizsgálni, hogy a mostani 
elképzelés mennyire vált be, és esetleg hol kell finomítani, javítani vagy változtatni.  
 
Kállai Zsolt JCKÖ elnök: Bemutatkozott, és azon a véleményen volt ő is, hogy két 
KMB legyen. Amiben tud segítséget megadja, de kérte, hogy a kisebbséget kezeljék 
bizalommal, ne legyen általánosítás, mert 4-5 ember, aki a faluban a problémát csinálja. 
Ezt a 4-5 embert kellene el fogni, hogy ne okozzanak itt problémákat. Kellene bizalom, 
és akkor tudna segíteni, mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amit ő, mint kisebbségi 
vezető jobban lát. Minden segítséget megadnak, információkat, ha kell bizonyítékokat, 
hogy ezek az elkövetők mielőbb el legyenek fogva.  
 
Vida Ottó Kolozs r. alezredes, kapitányságvezető, Pásztói Rendőrkapitányság: 
Megköszönte, de elmondta, hogy nemcsak Kállai Zsolttól, hanem mindenkitől várja a 
segítséget. A helyi lakosok, akik itt élnek a településen, sokkal jobban ismerik a 
települést, és több információval is rendelkeznek. Vannak kapcsolatai, információi az 
ismerősein keresztül, de nem olyan mélyek, mint a helyieknek, hiszen az információ az 
ő részükre segítség, abból tudnak dolgozni. Elsődlegesen nem a rendőrséget kell nézni, 
hanem annak fognak segíteni, akit a jogsértés ért. Van egy ügymenet, amiben be kell 
kapcsolódniuk, a vádemelésre előkészítik az ügyet, alátámasztják azt az összegyűjtött 
bizonyítékokkal, mint egy közvetítő szerepet látnak el, de segítők nélkül nem tudnak 
dolgozni, és a lakosság sem tudja e nélkül élni az életét. Ezért kéri a segítséget.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Bemutatkozott, és Kállai Zsoltnak, a JCKÖ elnöknek 
kívánta elmondani, hiszen a kisebbségre ő lát rá, hogy a tiszteletadás nagyon fontos 
dolog, és a KMB felé maximálisan kell, hogy működjön. Ha ez nincs, akkor mindenféle 
probléma ebből fakad. Kérte, hogy a kisebbségnek azt mondja el, hogy a KMB 
munkáját úgy segítsék, hogy kérdéseihez segítő szándékkal álljanak, és megfelelő 
tiszteletet tanúsítsanak. 
 
Kállai Zsolt JCKÖ elnök: Segít abban, hogy Jobbágyiban normális rend legyen, és ne 
kelljen félnie az időseknek. 
 
Vida Ottó Kolozs r. alezredes, kapitányságvezető, Pásztói Rendőrkapitányság: Ezt kell 
mindenkinek tenni. Mondott erre egy példát: volt egy olyan eset, hogy kint a szomszéd 
látta azt, hogy a sértett portáján egy idegen ember van, mégsem tett bejelentést, pedig 
lehet holnap belőle is lehet sértett. Azért mondta el a példát, mert nem lehet senki 
közömbös, ebben mindenkinek feladata van, hogy bekapcsolódjon a megelőzésbe.  
 
Hegedüs Zsolt Tamás jobbágyi lakos: Az együttműködéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy a Polgárőrség jelenleg átalakuláson megy át, ahol létszámbővülés van 
folyamatban. 
 
Vida Ottó Kolozs r. alezredes, kapitányságvezető, Pásztói Rendőrkapitányság: A 
polgármester ezt egy beszélgetés alkalmával már jelezte, de nagyon jó, hogy említették. 
Az együttműködési megállapodások szükségesek, de ha csak papíron vannak lefektetve, 
nem működnek, haszontalanok. A polgárőr elnököket behívta és országos minta alapján 
együttműködési megállapodást készítenek, amelyben rögzítik, hogy mit vállal az 
egyesület és mit vállal a rendőrkapitányság. Kell javítani, és lehet is javítani a nem 
működő dolgokon. Abban partner, hogyha beszélnek a dolgokról és az rögtön tud 
működni. Úgy élte az életét, és úgy szeretné a munkáját továbbra is folytatni, hogy 
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keresse a még jobb megoldásokat. Pl. a polgárőrség munkáját úgy lehet hatékonyabbá 
tenni, hogy a szolgálati beosztást pontosan és rendszeresen megküldik a rendőrségnek. 
Nekik is jó lenne, mert fel tudnának készülni, hogy hol, melyik területen ki szolgál, 
hová kell még erőt pluszba adni, hol tudnak még szolgálatot ellátni, ez egy összetett 
kérdés. Ezeken is lehet javítani és azok a dolgok, amelyek le vannak írva konkrétan a 
megállapodásba, azokat végrehajtják, és tovább gondolkoznak, hogy bele kell venni a 
helyi sajátosságokat, amik mindig változhatnak. Van egy alapnorma, egy alap 
megállapodás, és közösen kell kialakítani, hogy miben állapodnak meg, mit teljesítenek 
és mi az amiben még tovább tudnak dolgozni még sikeresebben. Az állampolgárokért 
vannak, és azért, hogy közösen tudjanak dolgozni, nemcsak a rendőrséggel, az 
önkormányzattal és mindenkivel, úgy szokott fogalmazni, hogy a segítőikkel. Ebbe 
mindenkit beleért, aki jogkövető, jogkereső állampolgár.  
 
Hegedüs Zsolt Tamás jobbágyi lakos: A gyakorlat majd megmutatja az eredményeket. 
 
Farkas Attila polgármester: A megyei rendőrfőkapitány úr megérkezéséig javasolta, a 
további napirendi pontok tárgyalását, a kapitány úr megérkezésekor azt megszakítva 
visszatérnek, az első napirendi ponthoz. 
 
 
2./ Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról 
 
Előterjesztő: Schoblocher István Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke és 
Jeges László Lajos Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság elnöke 
 
Farkas Attila polgármester: Felkérte Schoblocher Istvánt, a Pénzügyi, Kulturális és 
Oktatási Bizottság elnökét a beszámoló megtartására. 
 
Schoblocher István képviselő, Pénzügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke 
felolvasta a beszámolót. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság munkájáról szóló beszámolót.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:  
 
106/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadta és jóváhagyta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Schoblocher István Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
 
A beszámoló mellékletként csatolva. 
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Dr. Mihály István r. ezredes, megyei főkapitány megérkezett. 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy megérkezett a megyei rendőrfőkapitány úr, 
ezért az 1. napirendi pont kerül folytatásra. 
 
 
1./ Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről (folyt.) 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntött dr. Mihály István r. ezredest és megköszönte, 
hogy elfogadta a meghívást.  
 
Dr. Mihály István r. ezredes, megyei főkapitány, Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság: Nagy szeretettel tett eleget, elnézést kér a késésért. Reméli, hogy valami 
haszna lesz a próbálkozásuknak. Kérdése, hogy pontosan hány lakosa van a 
településnek. 
 
Farkas Attila polgármester: 2.160 fő. 
 
Dr. Mihály István r. ezredes, megyei főkapitány, Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság: Akkor ez a nagyobb települések közé tartozik Nógrád megyében. Ehhez 
képest „méltó” hozzá számban a bűncselekmények előfordulás is. Reméli, hogy a 
közeljövőben sikerül majd valamit ezen csorbítani, nagyjából 100-nál jár ebben az 
évben. Amivel nagyon sok település cserélne az ország más részein, de a Pásztói 
Rendőrkapitányság illetékességi területén a város, Pásztó után ez a legmagasabb szám. 
Minden nap szemlézik a bűncselekmények helyzetét, és itt elég rendesen emelkedtek, 
ez a 100 év végére még felmehet akár 120-130-140-re is, ami szerinte a településen, 
olyan kiugró szám lesz, amit a jövőben már csak lefelé tudnak szorítani. Az, hogy most 
már saját körzeti megbízottat sikerült a területre állítani, ami nem egyszerű, mert a 
többi terület is nagyon szeretné, ha lenne. Azért szeretné előre bocsátani, hogy egy 
rendőrtől még nagy csodákat nem lehet várni, egy ilyen területen, ha lenne egy 10-15 
fős rendőri egység, azok sem unatkoznának. Mindent megpróbálta megtenni, ezért 
létrehozták ezt a második KMB-s státuszt, és a régit is meghagyják úgy, hogy neki van 
másik két települése is. Ezt még azzal tudják kiegészíteni, hogy tekintettel a 
bűncselekmények számának növekedésére, a megyei főkapitányság bűnügyi állománya 
be fog segíteni a Pásztói Rendőrkapitányságnak, az ügyek feldolgozásába. Tekintettel 
arra, hogy nekik is megvan a feladatuk, és le vannak terhelve, de megpróbálják olyan 
irányba terelni, hogy azt a kevés eszközt, ami van, amely éppen, ahhoz szükséges, hogy 
átsegítse az egyik települést a nehézségeken. Legutolsó ilyen akciójuk Bátonyterenyén 
volt, ahol egész rendesen sikerült ezt megoldani, és 50-60 %-os bűncselekmény 
csökkentést tudtak elérni. Ott az állomány jelentős részét fel is kellett frissíteni, azok 
akik most tevékenykednek ott, azok bebizonyítják, hogy lehet dolgozni szerény 
körülmények között tisztességesen és vállalható. Azt hiszi, hogy a Pásztói 
Rendőrkapitányságon ez garantálva van, és a jövőre nézve Jobbágyit kiemelt 
figyelemmel kell kísérniük, mert Kállót, Szirákot is megelőzte. Naprakészen meg tudja 
mondani, hogy melyik nap, melyik településen hány bűncselekményt történt, milyen 
fajták és ez az előző év azonos időszakához képest milyen változást jelent. Köszöni, 
hogy lehetőséget kaptak arra, hogy ezeket a dolgokat ismertették, részben azzal is, amit 
a kapitány úr már kifejtett, részben azzal, hogy ismertette az Országos Rendőr-
főkapitányság azon törekvését, hogy a lakosságnak, ne csak az általuk, szakmai 
szempontból fontosnak tartott objektív, hanem a közérzetet befolyásoló, úgynevezett 
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szubjektív biztonságérzet javítása irányába is tudjanak tenni. Az intézkedés sorozat, 
nemcsak a közbiztonság, nemcsak a közterületeken való jelenlétet fogja megnövelni, 
hanem új módszereket, eszközöket vezetnek be a nyomozásokba. Éppen a 12 nappal 
ezelőtti parancsnoki értekezleten adta ki a megye valamennyi bűnügyi vezetőjének, 
hogy a jövőben úgy nyomozhatnak csak bűnügyekben, hogyha a sértettel személyesen 
felveszik a kapcsolatot, legalább telefonálnak. Közlik a nevüket, rendfokozatot és azt, 
hogy az ügyükben ő fog eljárni, és hogy van-e a sértettnek ezzel kapcsolatban valami 
észrevétele, valami hozzáfűzni valója, valamint el kell mondani, hogy milyen dolgokat 
szeretne véghez vinni a nyomozás során, minek tulajdonít jelentőséget, és lehet, hogy 
ezt a sértett ki tudja egészíteni. Ő hosszú éveken keresztül volt bűnügyi nyomozó és 
tudja, hogy a sértett a legjobb nyomozó, mert neki az az egy ügye van, az a 
legfontosabb. Azt az érzetet kell kialakítani minden polgárban, hogy amikor a 
rendőrség foglalkozik az ügyével, akkor a rendőrség számára is az az egy ügy a 
legfontosabb, a nagyon sok ügye mellett, mert nekik ezerszámra vannak ügyeik, de 
csak egyenként érdemes ezekkel foglalkozni. Ha statisztikai szinten ragadják meg, 
akkor el lehet mondani, hogy 7.011 bűncselekmény történt tavaly Nógrád megyében, 
de ha komoly szakmai elemzést akarnak végezni, akkor bizony le kell menni az egyes 
ügyekhez, és azt kell észrevenniük, hogy azok mögött sértettek vannak. Azoknak az 
embereknek nagyon elnehezül az életük, hogyha még a hatóságtól is egy dölyfös, 
nemtörődöm és szakmailag nem megfelelő magatartás kapnak, abban a nagy bajban, 
mert kevés olyan baj történhet az emberrel, hogy pl. betörnek hozzá, kirabolják, vagy 
valami szörnyűséget követnek el a lakásával, vagy a családtagjaival. Ezt szeretnék 
elérni, és azt gondolja, hogy ha ezen az úton haladnak, akkor járnak a legjobb úton. 
Minden évben megméri egy megelégedettségi kérdőívvel a lakosság véleményét a 
rendőri tevékenységről, amit az önkormányzat közvetít, ezekből is olyan információkat 
merítenek, hogy ahol valami feszültség van, ahol úgy látja a lakosság, hogy nem 
megfelelő, akkor ott rögtön beavatkoznak. A kérdőíveket összevetik az azonos, hasonló 
tulajdonságú településekkel, nyilván való, hogy csodákra nem képesek. Ha valaki, 
valamelyik időszakban azt fogja ígérni, hogy neki vannak olyan módszerei, vannak 
olyan megoldásai, amelyek végrehajtása után garantálni tudja, hogy ezen a területen 
egyetlenegy bűncselekmény sem történik, ezt nem kell elhinni. Azt sem kell elhinni, 
hogy olyan ügyesek, és olyan jól mennek a dolgok, hogy minden évben egy 10 %-os 
csökkenést tudnak elérni a bűnözésben, és tíz év múlva elérnek nulla szintre, mint 
valamikor tőlünk keletre, ahol egész rendesen statisztikázták ezt és próbáltunk ehhez 
valamilyen módon csatlakozni, de nincs ennek semmi értelme. Tudomásul kell venni, 
hogy a bűnözés egy társadalmi tömegjelenség, ennek a gerincét a vagyon elleni 
bűnözés adja, amely viszont a társadalmi, főképpen a gazdasági okok által determinált. 
Tehát, hogyha vannak bizonyos társadalmi-működési zavarok, valamint nem kívánatos 
folyamat a gazdaságban, azt először a vagyon elleni bűnözés fogja megjeleníteni. Meg 
fog növekedni a lopás, a csalás, a sikkasztás. Hogyha a rendőrség eléri azt, hogy 
komoly intézkedésekkel vissza tudja szorítani, pl. a színesfémlopásokat, mert ez 
elsősorban törvénykezési kérdés. A legolcsóbb bűnmegelőzés a jogalkotás. A rendőrség 
nem akar beavatkozni a társadalmi-gazdasági viszonyokba, de az lenne a legjobb, ha a 
színesfémet nem lehetne felvásárolni, ha azért nem adnának pénzt. Ahol felesleg 
keletkezik, azt leadhatja valaki egy telepen, de ne adjanak érte pénzt, nagyon sok 
országban ez így van. Gyűjteni, találni már nagyon nehéz ebben az országban, viszont 
ellopni, leszerelni a templomkilincset, az ereszcsatornát, a víkendháznak a tetejét, meg 
a különböző elektromos vezetékeket. Valószínűleg megvannak ezek a gazdasági 
érdekek, ők ebbe nem akarnak beleavatkozni, soha nem a rendőröket kell megkérdezni, 
hogy milyen törvényeket akarnak, mert akkor kicsivel nagyobb szigorúság lenne, de 
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nem biztos, hogy boldogok lennének az emberek. Vannak erre hivatott testületek, akik, 
ezt a kérdést pallérozzák helyettük, viszont nekik mindenképpen javasolni kell azokat a 
dolgokat, amiben megkérdezik őket. Akkor járnak a legjobb úton, ha nem saját 
magukat értékelik, hanem megkérdezik a lakosságot, hogy hogyan érzi magát 
közbiztonsági szempontból a területen. Azt hiszi, hogyha ezeket a válaszokat 
meghallgatják, akkor még vannak tennivalóik. Egy dolog biztos, hogy ezt a dolgot csak 
közösen tudják megcsinálni, nincs másik alternatíva, nincsenek árnyékszervezetek, 
nincsenek félkatonai szervezetek. Jogállamban csak törvényesen, minden ember 
jogának a tiszteletben tartásával lehet intézkedni. Egy rendőrség van és a lakossággal ő 
működik együtt. Közösen kell megvívni ezeket a csatákat, sokkal nagyobb lesz a siker 
élménye, ha együtt hajtják végre, ezért számítanak a polgárőrségnek a segítségére és 
minden olyan polgárnak, minden olyan szervezetnek a segítségére, aki fontosnak érzi, 
hogy Magyarországon minél jobb közbiztonsági viszonyok és az alkotómunkának jobb 
terepe legyen. Köszöni szépen, ha bármilyen kérdés felmerülne – ha itt van, mert biztos 
nem fog tudni gyakran jönni – szíves áll a rendelkezésre, köszöni, hogy meghallgatták. 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a főkapitány úrnak, hogy elfogadta a 
meghívást és a körzeti megbízottat, akit a település kapott. Kérdése a képviselőkhöz, 
illetve a jelenlévőkhöz, hogy van-e kérdésük a főkapitány úr felé. 
 
Dr. Mihály István r. ezredes, megyei főkapitány, Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság: Ha nincs kérdése, akkor eltölti az a megelégedett tudat, hogy alaposan 
előadta azokat a dolgokat, amiket fontosnak tartott. Úgy látja, hogy a körzeti megbízotti 
státusz létrehozásával, egyfajta ha nem is megelégedettség, de ahhoz közeli érzés 
alakulhat ki. A polgárőröket oda kell szervezni, egy rendőr már ott van, és már egy 
komoly egység, azzal már baj nem lehet. A bűnügyi osztály pedig majd végzi a maga 
tevékenységét, a nyílt és a titkos eszközökkel, módszerekkel. Van a rendőrségben annyi 
erő, hogy békét és biztonságot tud teremteni a településeken, csak hát nem mindenki 
gondolja úgy, hogy be kellene tartani a szabályokat, de igyekeznek. Köszöni szépen. 
 
Schoblocher István képviselő: Bemutatkozott és megköszönte a megyei rendőr-
főkapitány úr jelenlétét a testületi ülésen. A pudingra is az evés a próbája, és bízik 
benne, hogy finom lesz, és a mostani körzeti megbízott jól fogja teljesíteni a feladatát, 
de ez úgyis az idővel fog csak kiderülni, de ők optimisták és köszöni ezt a lehetőséget. 
 
Dr. Mihály István r. ezredes, megyei főkapitány, Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság: Ha nincs kérdés, akkor megköszöni a lehetőséget, és további jó munkát 
kíván, sok sikert és erőt, egészséget.  
 
Dr. Mihály István r. ezredes, megyei főkapitány, Vida Ottó Kolozs r. alezredes, 
kapitányságvezető és Hartmann Gergő KMB távozott az ülésről. 
 
Jancsó György alpolgármester az ülésteremből kiment. 
 
 
2./ Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról (folyt.) 
 
Farkas Attila polgármester: Felkérte Jeges László Lajost, az Ügyrendi, 
Környezetvédelmi és Szociális Bizottság elnökét a beszámolója megtartására. 
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Jeges László Lajos képviselő, Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság elnöke 
felolvasta a beszámolót. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi, Környezetvédelmi és 
Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámolót.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:  
 
107/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi, Környezetvédelmi 
és Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadta és jóváhagyta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jeges László Lajos Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság 

elnöke 
 
A beszámoló mellékletként csatolva. 
 
Jancsó György alpolgármester az ülésterembe visszatért. 
 
 
3./ Beszámoló a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 
intézkedésekről 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Felolvasta a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben 
tett polgármesteri intézkedésekről készült beszámolót. Kérte a képviselő-testületet, hogy 
akinek a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 
szóló beszámolóval kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, az tegye meg.  
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az a lejárt határidejű és átruházott 
hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri beszámolót. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:  
 
108/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű és átruházott 
hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri beszámolót elfogadta és 
jóváhagyta.  
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Határidő: azonnal  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
A beszámoló 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 rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen megtárgyalták, ezek tények, 
igazából hozzáfűzni való akkor sem volt, de kérte a képviselőket, hogy véleményüket, 
javaslataikat közöljék. 
 
Schoblocher István képviselő: Megerősítette, hogy ezek tényleg tények, olyan, 
amelyekről tud a testület. A legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban el szeretett volna 
mondani, hogy a megjelentek is tudjanak róla, a legfontosabb, hogy fejlesztési tartalék 
23,3 millió, az általános tartalék durván 7 millió Ft, a kötött tartalék az 230 ezer Ft, a 
pályázati céltartalék 2 millió Ft, mely összesen durván 32,5 millió Ft-ja van az 
önkormányzatnak, amit fel tud használni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy fel is 
kell használni, hiszen a pályázati forrásokat folyamatosan ki kell használni, illetve arra 
is kell gondolni, hogy az elkövetkezendő év is nehéz lesz. Továbbra is hatékonyan kell 
gazdálkodni azért, hogy az önkormányzat működése folyamatos legyen. A tervezetet 
elfogadásra javasolta. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta 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 16/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
5./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
Farkas Attila polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Az ellenőrzés során 
hiányolták, hogy az alpolgármesternek nem volt fogadónapja. Bizottsági ülésen 
átbeszélésre került a rendelet-tervezet módosítása.  
 
Jancsó György alpolgármester: Így van, minden hónap első hétfőjén 1000 – 1200 óráig 
fogadónapot tart. 
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Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályairól szóló 5/2011. rendelet módosítását.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 17/2011. (IX. 30.) önkormányzati 
rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
b.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása 
  
Farkas Attila polgármester: A hatályban lévő rendelet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosítása vált szükségessé, avégett, hogy változik a lakásfenntartási 
támogatás megállapításával kapcsolatos szabályozás. Az új szabályozással megváltozik 
gáz-ártámogatás és az önkormányzat által megállapított lakásfenntartási támogatás 
integrálódik, ami az önkormányzat számára egy tehertétel.  Eddig 100 főt kitevő kör 
elképzelhető, hogy ez a szám akár 300-ra is felkúszik, az összeg 90 %-át az állam állja, 
de a 10 %-ot az önkormányzatnak kell biztosítania. A képviselő-testület a dologgal nem 
tud mit kezdeni, mert magasabb szinten döntöttek erről. Kérte a képviselőket, hogy 
akinek hozzászólása, véleménye van a rendelettel kapcsolatban, az közölje. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a szociális igazgatásról szóló 
rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról szóló 2/2011. (II. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet 
elfogadta és 18/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
c.) Műszaki igazgatási társulás felmondása 
 
Farkas Attila polgármester: Műszaki ügyintéző alkalmazására kötött társulásról 
elmondta, hogy az szurdokpüspöki székhellyel rendelkezik, nálunk jelenleg Klárik 
Attila műszaki ügyintéző dolgozik a hivatalban heti egy alkalommal, hétfőn. Az évek 
során folyamatosan léptek ki a társulásból, Jobbágyi is csak olyan feltétellel maradt 
benne, hogy heti egy napot vállalt és bérének 20 %-a finanszírozását. Tavaly már lépett 
ki a társulásból település, most három cserháti település is bejelentette kilépését 
hivatalosan a testületi ülésük után, és így csak Jobbágyi, Szurdokpüspöki és Alsótold 
marad a társulásban. Javasolta ezért, hogy Jobbágyi is lépjen ki a társulásból, mert ilyen 
feltételek mellett nem tudja vállalni a műszaki társulás fenntartását, valamint kérte a 
felhatalmazását arra, hogy a holnapi napon erről tájékoztassa Szurdokpüspökit. Kérte az 
ehhez kapcsolódó véleményeiket közöljék. 



 12 

Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a műszaki társulási megállapodás 
felmondását. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
109/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szurdokpüspöki Önkormányzat 
és Társult Önkormányzatok Műszaki Igazgatási Társulását a Társulási Megállapodás 
15. pontja alapján 2011. december 31. nappal felmondja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás 
felbontásáról szóló döntéséről a társulás tagjait tájékoztassa. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
d.) Iskolakezdési támogatás iránti kérelem 
 
Farkas Attila polgármester: Elmúlt testületi ülésen elnapolásra került a Fáy András 
Általános Iskola pedagógusainak kérelme iskolakezdési támogatás iránt. Azóta a 
Kodály Zoltán Óvoda dolgozói is nyújtottak be kérelmet, hogy lehetőség szerint a 
testület támogassa a kiskorú gyermekeket nevelő szülőket. A Pénzügyi, Oktatási és 
Kulturális Bizottság előzetesen megtárgyalta a támogatás iránti kérelmet és úgy döntött, 
hogy sajnos nem tud helyt adni a kérelemnek.  Mivel ott egyhangú döntés született, 
ezért javasolta a kérelmek elutasítását, hozzáfűzte, hogy nem rosszmájúságból, hanem 
gazdasági okok miatt történt ez a döntés. Kérte a véleményeket, hozzászólásokat. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Fáy András Általános Iskola és a 
Kodály Zoltán Óvoda dolgozói által iskolakezdési támogatás iránt benyújtott kérelmét. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
110/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fáy András Általános Iskola és 
a Kodály Zoltán Óvoda dolgozói által iskolakezdési támogatás iránt benyújtott kérelmét 
elutasította. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
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e.) Németh Attiláné gödi lakos ingatlan eladási ajánlata 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Németh Attiláné 
gödi lakos ajánlattal fordult a képviselő-testülethez, melyben szándékát jelezte a 
tulajdonát képező földterületek eladására. Az ingatlanok szükségességét a bizottsági 
ülésen annak tagjai megvitatták, és arra a megállapításra jutottak, hogy az 
önkormányzat nem tudja a szóban forgó földterületeket hasznosítani, ezért nem is 
kívánja azt megvásárolni.  
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az Németh Attiláné gödi lakos 
tulajdonban álló, ingatlanokkal kapcsolatos ajánlatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
111/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Attiláné gödi lakos 
tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó ajánlatát megvitatta, és megállapította, hogy 
az önkormányzat nem tudja a szóban forgó ingatlanokat hasznosítani, ezért annak 
eladására vonatkozó ajánlatot elutasította. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
f.) Jobbágyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme tornaterem használatára 
 
Farkas Attila polgármester: Kállai Zsolt a JCKÖ elnöke, jobbágyi lakos kérelemmel 
fordult a képviselő-testülethez, melyben az önkormányzat tulajdonát képező tornatermet 
sportolás céljából kérte használatba adni. Kérte, hogy lehetőség szerint ingyenesen. 
Jászberényben tartott kempo-bajnokságon már eddig is eredményesen szerepeltek 
jobbágyi fiatalok. Előzetes megbeszélés során egyeztetésre került, hogy az ott folyó 
sportfoglalkozásokat nem zavarhatja, és megállapodtak abban, hogy olyan délutáni óra 
is megfelel nekik, amely nem esik más foglalkozás időpontjára. Hozzáfűzte azt is, a 
bizottság az erről folytatott megbeszélésen a kérelmet egyhangúlag támogatta, főként 
azért, mert olyan fiatalokat foglalnak ezzel el, akik az utcán csavarognának, és a sportot 
fegyelemre tanítja őket. Kállai Zsolt vállalta, hogy ha bármi történik azért a felelősséget 
vállalja, és kérte, hogy az iskola intézményvezetőjét keresse meg további egyeztetés 
végett. 
 
Kállai Zsolt JCKÖ elnök: Megköszönte a lehetőséget, és elmondta, hogy Lőrincin élő 
országos bajnok az edző. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta JCKÖ részére az önkormányzati 
tulajdonú tornaterem ingatlant bérleti díj ellenszolgáltatás nélküli biztosítását. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
112/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részére az önkormányzati tulajdonú tornaterem használatát 
ellenszolgáltatás nélkül biztosítja. A tornaterem használatával időbeli beosztásával 
kapcsolatban a Fáy András Általános Iskola intézményvezetőjével történt megállapodás 
szükséges. A tornaterem használatával kapcsolatos feltételek külön megállapodásban 
kerülnek rögzítésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
g.) Árajánlat utcai padokra 
 
Farkas Attila polgármester: Soós Tibor Tamás képviselő és Jancsó György képviselők 
régóta lobbiznak a kültéri padok elkészítéséért, melyet a Felszabadulás útra a vasúthoz 
közelítve idős embereknek pihenőként, és az orvosi rendelő elé szeretnének elhelyezni. 
Pásztóról sajnos a beígért segítség nem érkezett meg, nem kaptak padot. Árajánlat 
benyújtására egyik bizottsági ülésen felkérték Jeges Tamás képviselőt, a Jeges Művek 
Kft. ügyvezetőjét. A benyújtott árajánlat két kültéri pad elkészítése tárgyában készült és 
74.750 Ft-ról szól. 
 
Jeges Tamás képviselő: Az ajánlat a szerelés költségét is tartalmazza. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Jeges Művek Kft. 74.750 Ft összegű 
ajánlatát 2 db kültéri pad elkészítésére, valamint szerelési munkálatainak elvégzésére.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
113/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jeges Művek Kft. 74.750 Ft 
összegű ajánlatát két darab kültéri pad elkészítésére, valamint szerelési munkálatainak 
elvégzésére elfogadta. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Jeges László Lajos képviselő: Mindkét padot kiegészítették egy szeméttároló edénnyel 
is, hiszen olyan fogalmas helyen indokolt is annak felállítása. 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a felajánlást.  
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h.) Tájékoztatások, vélemények és javaslatok 
 
Farkas Attila polgármester: Mindenképp szeretnék Z-020 típusú kővel a temető parkolót 
leszórni, hogy már őszre az az ünnepekre rendben legyen. Ruga Zsolt bizottsági tagot 
kérte fel árajánlat megkérésére. 
 
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: A petőfibányai bánya, 
ahonnan árajánlatot akartak kérni bezárt.  
 
Farkas Attila polgármester: Bakos Sándor egyéni vállalkozó vállalta a terület gépekkel 
való kiegyenlítését igen jutányos áron. Megköszönte a kápolna felújítási munkálataira 
felajánlott tiszteletdíjat, melyet Schoblocher István képviselő ajánlott fel. Megköszönte 
az egyháznak a cserép megvásárlását, és a szakembereknek Jancsó Zoltánnak a 
kőműves, Kiss Krisztiánnak az ács, a kisebbségi önkormányzatnak pedig a 
segédmunkát, melyet társadalmi felajánlásként végeznek. A munkálatok szépen 
haladnak. 
 
Jancsó György alpolgármester: Kiegészítette, úgy tervezték a kápolna fehérre lesz 
festve, piros tégla és cseréptetővel, fa ajtóval és a régi ablak lesz visszaállítva üveggel, 
hogy be lehessen látni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Törhetetlen plexit javasolt az üveg helyére. 
 
Farkas Attila polgármester: Október 23-a vasárnapra esik, kivételesen az állófogadás 
végett, melyen a Jobbágyiért érdemrend lesz átadva pénteken lesz megtartva. Az idősek 
napja november 5-én lesz megrendezve, ez munkanapra esik, ezért még az óvodai 
konyhán dolgozókkal egyeztetnie kell, tisztázásra szorul. A benyújtott pályázatokról 
adott tájékoztatást. A KEOP komposztáló ládák még március 1-jei utolsó határidővel, 
de a télen tervezik kiszállítani a komposztáló ládákat. A Várépítő pályázat az óvoda 
tetőfelújítására folyamatban lévő pályázat, de több probléma merült fel, a lakótelep egy 
helyrajzi száma végett annak megosztását kellett kérni, statisztikusi vélemény vált 
szükségessé pásztói építésügyi osztály állásfoglalása alapján, és az építési engedélyt 
megkapta az óvoda kedden reggel, de csak a statikusi vélemény után lehet a 
kivitelezővel szerződést kötni. A sportöltöző felújítására benyújtott pályázat 14,3 millió 
Ft összeget nyert, közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges a projekt 
megvalósítására. Ezért öt vállalkozónak lett elküldve ajánlatkérésre. Jövő év első 
felében fog realizálódni. Folyamatban lévő az TIOP pályázat, eszközbeszerzésre teljes 
támogatással, melynek összértéke 15 millió Ft, és terveztek az iskolába digitális táblát, 
programokat, személyi számítógépeket és laptopokat. Az ÉMOP Lakótelepi utak és 
járdák felújítása, közel 39 millió Ft 5 % önkormányzati önerő biztosítása mellett. A  
LEADER csoporthoz 3 projekt került benyújtásra: a Művelődési ház 
fűtéskorszerűsítésre megújuló energiával – Jeges Tamás képviselő ajánlatára - a 
Művelődési Ház kazáncseréjét megcélozva, a biztonságtechnikai a kamerarendszer 
bővítésére, itt maximum 4 millió Ft nyerhető, és a falunapi program megrendezésére. A 
falunappal kapcsolatban Brüsszel felé 25 ezer eurós pályázat is be lett nyújtva, és egy 
hetes program megvalósítása a testvér-települési kapcsolat ápolására céljából. Az előző 
testületi ülésen az orvosi lakás egy részének szükségességéről döntöttek. A bontás 
folyamatban van, a tetőjavítás készen van, de átvétele még nem történt meg. Tavasszal 
600 ezer Ft-ot különítettek el a költségvetésben a kátyúzásra. Ennek megvalósítása első 
lépéseként kétszer járták körbe a falut, felmérés eredményeképp a lakótelepen volt a 
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kátyúk 90 %-a. Meleg aszfalttal tervezték a kátyúzást, árajánlat kérése történt, de csak 
egész autó aszfaltot szállítanak, ezért felmerült a lehetősége annak, hogy Csécse és 
Szarvasgede községekkel együtt valósítják azt meg. Akkor közbejött a pályázat 
lehetősége, és benyújtásra is került a Lakótelepi utak és járdák felújítására, ezért a 
lakótelepen megvalósításáig a kátyúzást elvetették.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ezzel egyetértett, hiszen azt, ha nem sikeres a pályázat 
utólag is el lehet végeztetni. 
 
Farkas Attila polgármester: Megvalósításra került a másik problémás területen, a 
Radnóti úton és a Partalja út elején, összesen 290 m2 hideg aszfalttal, a munkálatokkal a 
mai napon végeznek, műszaki átvétele hétfőn Laczkó Csaba szakemberrel fog 
megtörténni. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Mivel 2 fő lemondott a Jobbágyi Hírek 
szerkesztőbizottsági tagságról, új tagok választása vált szükségessé, a javasolt új 
bizottság tagjai, melyet ő is elfogadásra javasolt: Végvári Attiláné, Tóth Sándor, 
Nógrády Andor és Soós Tibor Tamás. 
 
Farkas Attila polgármester: Annyi kiegészítés, hogy ők az új tagok, de még a régiek 
közül is maradnak. Kérte a képviselők hozzászólását, véleményét. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Jobbágyi Hírek szerkesztő-
bizottságának új tagjait. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
114/2011. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi Hírek, mint az 
önkormányzati hivatalos lapja szerkesztőbizottságának tagjává Nógrády Andor Vilmost, 
Soós Tibor Tamást, Tóth Sándort és Végvári Attilánét választotta meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Jeges László Lajos képviselő: Az óvoda pályázat benyújtása megszavazásra került, a 
kivitelezőt kiválasztották, de megváltozott a véleménye, mert minőségileg erősen 
kifogásolta a kivitelezést, miután személyesen megtekintette azt. Kétsége, hogy egy 7 
millió komoly tetőszerkezet rá merjenek-e bízni, ha egy egyszerű tetőfelújítást így 
csinált meg. Nem szeretné, ha utána éveken keresztül pereskednének, vagy költenének 
rá. A továbbiakban javasolta, hogy egy rendkívüli testületi ülés alkalmával a testület 
nézze meg a szerződést, mert a rossz döntésnek komoly költségvonzata lehet az 
önkormányzatra nézve.  
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Schoblocher István képviselő: Sajnálattal közölte, hogy személyesen nem látta, ezért 
nem tud véleményt mondani. Javasolta, hogy aki tud, vegyen részt a szemlén, 
egyetértett Jeges László képviselővel. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Holnap ott lesz, megbeszélik a kivitelezővel, és ki fogja 
javítani a hibákat, de ha magától ilyen munkát végzett, ő egy 10 milliós beruházást nem 
merne rá bízni, ez az ő magán véleménye.  
 
Farkas Attila polgármester: Nem akart az ügyvédje lenni a jelen nem levőnek, ő nem 
ment fel a tetőre, de ha felment volna sem lenne bölcsebb, mert nem ért hozzá. 
Egyetértett Jeges Lászlóval, hogy szerződéskötést megelőzően hívjanak össze egy 
képviselő-testületi ülést, de ő erről a vállalkozóról csak jót hallott, és nem akármilyen 
munkákat végzett el és nemcsak a környéken, hanem tágabb környezetben is, pl. 
templomfelújítás, szomszéd településen illetve Pásztón is nagyon sok pályázatot nyert, 
és mindenhol megelégedettséggel fogadták a munkáját. Most, hogy mi történt még nem 
tudja, de azért is kérte Jeges László képviselőt és Kiss Krisztiánt, aki ács, hogy holnap 
reggel a vállalkozóval egyeztessék, mert ez lesz rá a legjobb megoldás. Viszont csak 
azért furcsállotta a dolgot, mert eddig csak jó véleményt hallott róla. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Amit mond, az tény, ki lehet menni, meg lehet nézni. 
Tekinthető ez referenciamunkának is irányukba, mert először dolgozott egy kisebb 
összegért, ilyen munkát végzett, ha ilyen referenciát csinál, akkor. 
 
Farkas Attila polgármester: Összességben arról volt szó, hogy olyan hibák vannak, hogy 
Kiss Krisztián, mint ács azt mondta, hogy gyönyörű, egyenes a tető, csak apróbb 
hiányosságok vannak, kb. 50 ezer Ft, amit rá kellene költeni. Ma egy újabb információ, 
hogy a keresztlécek nem megfelelő vastagságúak. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Most még szép egyenes lentről, de ha azt egy hónyomás 
éri, akkor a vékony tetőléc, amivel alá van támasztva, meg fog hajolni.  
 
Farkas Attila polgármester: Ez holnap kiderül, kérte a többi képviselőt, aki el tud menni, 
legyen jelen.  
 
Jancsó György alpolgármester: Mint szervező bejelentette, hogy a 15. Szabó Imre 
emléktorna kerül megrendezésre. Köszönetét fejezte ki a képviselő-testületnek, hogy 
hozzájárult a sportegyesületen keresztül, és Schoblocher István képviselőnek, hogy a 
legjobb kapus díjának egy csodálatos serleget ajánlott fel, valamint Ruga Zsoltnak a 
vendéglátást, és Váradi Zoltánnak a részvételt és a segítségét.  
 
Shvella Tamás jobbágyi lakos: Tájékoztatta a képviselőket és be is mutatta, hogy 
jobbágyiban 580 aláírást gyűjtöttek annak az ügynek a támogatására, hogy bármilyen 
forgalom lassító eszköz kerüljön az Általános Iskola elé a Felszabadulás útra. Az átkelő 
a templom előtt a gyermekek és mindenki számár életveszélyes. Telefonon felvette a 
kapcsolatot a közútkezelővel, megpróbálták úgymond lerázni, azonban innentől a 
testület együttes erejével próbálja meg célját elérni. 
 
Farkas Attila polgármester: Átvette az aláírásokat. Elmondta, hogy 99-től tanított az 
általános iskolában és amikor meglátta, hogy milyen állapot van ott, megdöbbent, mert 
tényleg nagyon veszélyes az iskolánál az átkelés. Az sem megoldás, hogy a gyermekek 
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ügyelet tartásával próbálják meg a baleseteket elkerülni, a gyerek nem is vállalhat érte 
felelősséget. Ez azonban nem lesz egy egyszerű dolog, mert voltak kint a közúttól 
tavasszal. Nagyon jó lenne oda egy zebra, de azt nem engedélyezi a jogszabály, 
mégpedig azért nem, mert a templom mellett az nem átkelő hely, ott nincs járda. A 
jogszabály szerint zebrát csak járda és járda közé lehet elhelyezni, a másik oldalon 
viszont nincs járda. A templom előtt elvileg nem szabadna átmenni. Igazából a 
megoldás az lenne, ha valamivel ott elzárnák az utat, hogy senki se tudjon ott átmenni. 
Oda sosem fognak zebrát engedélyezni, mert nincs a túloldalon járda. Maximum 
sebességkorlátozás 40-es táblát lehet kihelyezni. 
 
Hegedüsné Simon Tímea jobbágyi lakos: Van más megoldás is, említette pl. Lőrincin a 
főútra kihelyezett villogó, forgalom-lassító figyelmeztető táblát.  
 
Farkas Attila polgármester: Fekvőrendőrt nem engedélyeznek, mert ez Galgaguta 
irányában magasabb rendű út. Járda az Arany János út végén van, hátha ott lenne zebra, 
akkor rá lehetne szoktatni a gyerekeket, hogy ne a templomnál jöjjenek le. Ott meg 
azért nem lehet zebrát felfesteni, mert ott a villanyoszlopok távolsága nem megfelelő, 
hacsak újabb oszlopot nem állíttat be az önkormányzat. A megszokott útvonal miatt az 
emberek 80-90 %-a, akkor is a megszokott templom előtti úton járna, a gyakorlat azt 
mutatja. Esetleg, ha a fogalmat teljesen elzárnák a gyalogos fogalom elől a templomnál, 
az pedig bizonyosan másoknak lenne ellenére. Ez óriási felelősség, a jó példa mutatása 
a felnőttek részéről lenne a legcélravezetőbb, és egy 30-40 éve rossz beidegződést 
nagyon nehéz megváltoztatni. Attól függetlenül az aláírásokat mindenképpen eljuttatja 
az illetékes hatóságnak. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Véleménye szerint meg kell az engedélyt kérni, mert a 
Felszabadulás úti rózsakert mellett járda halad végig, az iskola előtt szintén járdával 
kötné össze. 
 
Farkas Attila polgármester: Megpróbálta ezt a lehetőséget, azt a választ kapta, hogy 
közvetlenül kell kapcsolatot teremteni. 
 
Schoblocher István képviselő: Fontos az, hogy az összegyűjtött aláírásokat megküldjék 
a megfelelő szervnek, azután meglátják, hogy mit léphet a testület ez ügyben. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Egyetértett ezzel. 
 
Hegedüs Zsolt jobbágyi lakos: Elmondta azt a véleményét, hogy nem mindenképpen 
gyalogátkelő az egyetlen megoldás, más alternatíva is létezik, prizmák aszfaltba 
helyezése, sárga villogók felszerelése. El lehet érni, hogy erre a gócpontra az autósok 
figyeljenek. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A polgárőröknek javasolta, hogy teljesítsenek szolgálatot 
reggel 7 és 8 óra között az általános iskola előtt. 
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Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy a polgárőrök kérés nélkül is szolgálatot 
teljesítettek több reggelen. Majd megköszönte a képviselők részvételét, hozzászólásait, 
és a nyílt képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
 
 
 

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


