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Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./

Jelen voltak:

Farkas Attila polgármester és 6 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 távol volt: Kállai Zsolt Jobbágyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.

Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 10 fő.

Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes.

Napirend:
1. A 2011. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Beszámolás a belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

1./ A 2011. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila polgármester: A bizottsági ülésen kedden a napirendi pont megtárgyalásra
került. Kérdése, hogy a képviselőhöz, hogy az óta újabb vélemény, hozzászólás van-e.
Soós Tibor Tamás képviselő: Elmondta, hogy tudja, hogy a Gondozási Központ a
vesszőparipája, de annyit szeretne kérni a polgármester úrtól, hogyha a zárszámadás
elfogadása Pásztón megtörténik, akkor a 2011. évről kérjen elszámolást, hogy hová
tették a pénzt, hogy utána tudjanak nézni.
Farkas Attila polgármester: Jó. Kérdése, hogy egyéb hozzászólás?
Schoblocher István képviselő, Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnöke: Röviden
összefoglalta a zárszámadással kapcsolatos dolgokat, amint a polgármester úr is már
említette a bizottsági ülésen részletesen végigmentek a zárszámadás mellékletein,
amelyben olyat észleltek, tapasztaltak, hogy bizonyos eltéréseket mutatnak a tervhez
képest azokat kielemezték, illetve megbeszélték, hogy azok minek a következményei
voltak. Összességében el lehet mondani, hogy a zárszámadást természetesen elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek. Sajnos az elmúlt évben már jelentkeztek olyan
problémák, hogy a normatívák csökkentek, mely csökkenés ebben az évben növekedett,
ennek következménye az, hogy összességében az elmúlt év pénzmaradványa 55 millió
Ft volt – mely nagyon jó dolog -, de mindenki tudja azt is, hogy a 2012-es
költségvetéshez hozzá kellett tenni 37 millió Ft-ot, hogy nullszaldós legyen, ez nem egy
jó dolog. Megköszönte az intézmények vezetőinek, illetve akik ebbe a költségvetésben
szervesen részt vesznek, hogy megpróbáltak spórolni és a lehetőségekhez mérten
mindenki csak annyit használt fel, amennyit fel kellett használnia a szükségletek
mértékében. Ennek következménye az, hogy az ez évi pénzmaradvány összességben
csak 17 millió Ft, de sajnos 37 millió Ft-ot hozzá kellett rakni a költségvetéshez, hogy
az önkormányzat gazdaságossága továbbra is fennálljon. Javasolta a zárszámadás
elfogadását. Bízik benne, hogy ez az év is hasonlóan fog teljesülni, és akkor tudnak
fejlesztésekre is fordítani, illetve ebben az évben is a megmaradt 16 millió Ft és az
általános tartalék, összesen durván 27 millió Ft-tal rendelkezik az önkormányzat, melyet
működéséhez fel tud használni, működésnél az általános tartalékra gondol, illetve a
fejlesztési tartalékot a jelenleg beadott pályázatokhoz, és bízik benne, hogy ezeket az
önkormányzat meg is fogja nyerni.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az önkormányzat
2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 6/2012. (V.
7.) önkormányzati rendeletté nyilvánította.
A rendelet mellékletként csatolva.
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2./ Beszámolás a belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila polgármester: A bizottsági ülésen egy kérdés merült fel az anyaggal
kapcsolatban, melyre Soós Tibor képviselő megkapta a választ. Kérte a képviselőket,
hogy a belső ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseiket tegyék meg.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a 2011. évi belső ellenőrzésről
készült beszámolót.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló éves (összefoglaló) jelentés tartalmát megismerte és elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Attila polgármester
A beszámoló mellékletként csatolva.

3./ A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila polgármester: A rendelet-tervezetet tényeket tartalmaz. Kérte a képviselők
hozzászólását, véleményeit.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosításáról.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetést megállapító
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezetet elfogadta és 7/2012. (V. 7.) önkormányzati rendeletté
nyilvánította.
A rendelet mellékletként csatolva.
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4. / Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
a.) Közbeszerzési szabályzat
Farkas Attila polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a
szükséges új közbeszerzési szabályzat megalkotása. Kérte a szabályzat-tervezethez
kapcsolódó véleményeket.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési szabályzatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jobbágyi Község Önkormányzata
közbeszerzési szabályzatát elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Attila polgármester
A szabályzat mellékletként csatolva.

Farkas Attila polgármester: Az előző pontban tárgyalt jogszabályi változások miatt
indokolt a közbeszerzés szabályairól szóló Jobbágyi Község Önkormányzata 14/2004.
(X. 1.) rendelete hatályon kívül helyezése. Felolvasta a rendelet-tervezetet.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közbeszerzés szabályairól szóló
14/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 8/2012. (V. 7.) önkormányzati
rendeletté nyilvánította.
A rendelet mellékletként csatolva.

b.) Mikrotérségi Gyermekjóléti és
költségvetésének társulási elszámolása

Családsegítő

Szolgálat

2011.

évi

Farkas Attila polgármester: A Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2011. évi költségvetésének társulási elszámolását a képviselők előzetesen megismerték.
4

Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Mikrotérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2011. évi költségvetésének társulási elszámolását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mikrotérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2011. évi költségvetésének társulási elszámolását elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester

c.) Mikrotérségi Családsegítő Szolgáltatás Szakmai programja
Farkas Attila polgármester: A Mikrotérségi Családsegítő Szolgáltatás Szakmai
programja a képviselőknek megküldésre került.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Mikrotérségi Családsegítő
Szolgáltatás Szakmai programját.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikrotérségi Családsegítő
Szolgáltatás Szakmai programját megismerte és azt, mint fenntartó jóváhagyta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Attila polgármester
d.) Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és működési
szabályzata
Farkas Attila polgármester: A Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Szervezeti és működési szabályzata a képviselőknek megküldésre került. Kérte a
képviselők hozzászólását, véleményét.
Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Mikrotérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Szervezeti és működési szabályzatát.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikrotérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és azt, mint
fenntartó jóváhagyta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Attila polgármester

e.) Társadalmi szervezetek 2011. évi támogatásának elszámolása
Farkas Attila polgármester: Azoknak az egyesületeknek, akik a múlt évben, 2011-ben az
önkormányzattól támogatást kapta, összesen 2 millió Ft volt az eredeti, de 2.600 ezer
Ft-ot, el kellett számolniuk. Az elszámolást mindenkitől megkaptuk, hogy mire
használták fel a támogatást. Szavazásra bocsátotta a Hit és Fény Vidám Szívek
Közösségének beszámolóját.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hit és Fény Alapítvány „Vidám
Szívek” Közösségének a TSZ3/2011. számú Támogatási szerződés alapján a 2011. évi
65.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a jobbágyi Sportegyesület
beszámolóját.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi Honvéd
Sportegyesület a TSZ6/2011. és TSZ10/2011. számú Támogatási szerződések alapján a
2011. évi 1.600.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester
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Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Nyugállományúak Egyesületének
beszámolóját.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
43/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugállományúak
Egyesületének a TSZ1/2011. számú Támogatási szerződés alapján a 2011. évi 120.000
Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Polgárőrség elszámolását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
44/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi Polgárőrség
Szervezetének a TSZ8/2011. számú Támogatási szerződés alapján a 2011. évi 310.000
Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a jobbágyi Kodály Zoltán Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány beszámolóját.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
45/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szeretetkapcsolat a Jobbágyi
Kodály Zoltán Óvoda gyermekeiért” Alapítványnak a TSZ4/2011. számú Támogatási
szerződés alapján a 2011. évi 55.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Karitász beszámolóját.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
46/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Karitász
Szervezete Szent Erzsébet Karitász Csoportnak a TSZ5/2011. számú Támogatási
szerződés alapján a 2011. évi 60.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Vöröskereszt beszámolóját.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezetének a TSZ2/2011. számú Támogatási szerződés alapján a 2011. évi
15.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester
f.) Társadalmi szervezetek 2012. évi támogatása
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy több egyesület az idén is nyújtott be
kérelmet. Költségvetéskor már erről volt egy kisebb fajta vita, de akkor megállapodtak,
hogy a tavalyi 2 millió Ft helyett az idén csak 500 ezer Ft kerül kiosztásra, ez is egy
megszorítás. Bár ezen kívül a Sportegyesületnek a rezsiköltségét az önkormányzat
átvállalta, ez kb. 500-600 ezer Ft. A szétosztható keret 500 ezer Ft, melynek
szétosztásáról a bizottsági ülésen megállapodtak. Érkezett egy kérelem a jobbágyi
Dalkörtől, mely a település minden eseményén és rendezvényén fellép, hogy 30 ezer Ft
támogatást nyújtson a testület egységes ruhára. A bizottsági ülésen olyan döntés
született, hogy az egyesületek a következőképpen kapjanak támogatást, tulajdonképpen
azt lehet mondani, hogy majdnem mindenki azt kapja, amit tavaly vagy egy picivel
kevesebbet: Polgárőrség 310 ezer Ft, Nyugállományúak Egyesülete 100 ezer Ft plusz 30
ezer Ft a Dalkörnek – melyet az elszámolás miatt a Nyugállományúak Egyesülete
kapnak meg a Dalkör részére – így összesen a Nyugállományúak Egyesülete 130 ezer
Ft, Hit és Fény Vidám Szívek Közössége 45 ezer Ft, Vöröskereszt 15 ezer Ft. Más
egyesülettől kérelem nem érkezett be. Ez összesen 500 ezer Ft. Kérdés, vélemény?
Jeges Tamás képviselő: Kérdése a javaslattal kapcsolatban, hogy hozott-e a testület
határozatot, rendeletet arra vonatkozóan, hogy a társadalmi szervezetek az elszámolást
milyen határidőig nyújthatják?
Dr. Tóth Renáta jegyző: A szervezetekkel kötött támogatási szerződés tartalmazza azt,
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hogy elszámolási kötelezettségük van.
Jeges Tamás képviselő: Javasolta határozatban vagy rendeletben bizonyos határidőket
megszabni a társadalmi szervezeteknek. Pl. meddig lehet benyújtani a támogatás iránti
kérelmet, és aki azelőtt beadja az kaphat, aki nem az nem. Az lenne a lényeg, hogy meg
kellene szabni határidőt és az mindenkire vonatkozna, és nem lennének esetlegesen
félreértések. Ugyanígy az elszámolásra is javasolta a határidő meghatározását.
Schoblocher István képviselő: A törvény előírja a szervezeteknek, hogy február 28-ig
kell teljesíteni a beszámolást.
Jeges Tamás képviselő: Az önkormányzat által adott támogatást nem írja elő törvény.
Schoblocher István képviselő: Beszámolást ír elő a támogatással kapcsolatban. Arra
lehet rendeletet alkotni, hogy a non-profit szervezetek meddig adhatnak be támogatás
iránti kérelmet. Az elszámolást törvény írja elő.
Jeges László Lajos képviselő: Véleménye szerint, aki adja a pénzt, az határozza meg,
hogy meddig kell azzal elszámolni. Az egyesületeknek az éves beszámolójukat el kell
készíteni, azt törvény írja elő.
Dr. Tóth Renáta jegyző: Tájékoztatott, hogy beszámolási kötelezettségük van, a
támogató írja elő, hogy azt meddig kell teljesíteniük. A céltámogatásnál adott feladat
esetén korábbi határidő is meghatározható, az éves támogatás ésszerű a február 28-a.
Farkas Attila polgármester: Egyetértett a rendeletalkotással, mely szabályozza a
társadalmi szervezetek támogatásának rendszerét.
Soós Tibor Tamás képviselő: Véleménye szerint sok szervezet nem tudja, hogy mi a
megadott határidő.
Dr. Tóth Renáta jegyző: Jelenleg nincs rendelet, ezért nincs meghatározva a támogatási
kérelem benyújtására határidő.
Soós Tibor Tamás képviselő: Azt kellene leszabályozni, hogy meddig, mert amikor
megcsinálnak egy költségvetést, akkor utána már ne jöjjön senki, ha már eldöntötték.
Jancsó György alpolgármester: Rendkívüli akkor is lehet, eseti, mert sose lehet tudni.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a társadalmi szervezetek támogatását
az előzőekben elmondottak szerint.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
48/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésben
tervezett támogatásokat az alábbiak szerint osztja el:
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- Jobbágyi Polgárőrség Szervezete
- Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi
- Hit és Fény Alapítvány „Vidám Szívek” Közössége
- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete
Összesen:

310.000 Ft
130.000 Ft
45.000 Ft
15.000 Ft
500.000 Ft

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Farkas Attila polgármester

g.) Mátraszőlős Önkormányzatának megkeresése közoktatási feladatellátásra
Farkas Attila polgármester: Mátraszőlős Önkormányzat polgármesterétől érkezett
megkeresés, megállapodást szeretne kötni Jobbágyival, hogy az iskolába esetlegesen
mátraszőlősi gyermekek járjanak. A bizottsági ülésen egyhangúlag arról volt szó, hogy
ne kössenek megállapodást. 2013. január 1-jétől úgyis az állam feladata lesz az iskolai
oktatás. Aki egyetért azzal, hogy a Mátraszőlős Önkormányzata megkeresését
elutasítsák, kérte kézfeltartással szavazzon.
Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
49/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község
Önkormányzata Polgármesterének a közoktatási feladatellátással kapcsolatos
megkeresését megismerte.
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatta a mátraszőlősi
gyermekek közoktatási feladatának ellátását a jobbágyi Fáy András Általános
Iskolában, a feladatellátásra Mátraszőlős Község Önkormányzatával szerződést nem
köt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Attila polgármester

h.) Címerhasználati engedély – anyakönyvvezetői munkát segítő böngésző
programhoz
Farkas Attila polgármester: Címerhasználati engedélyt kért egy nyugalmazott
anyakönyvvezető, aki szeretne egy böngésző programot Interneten létrehozni, melyben
szerepelnének Nógrád megye települései. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Hozzászólás nem volt.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hámor Jenő salgótarjáni lakos
címerhasználatra vonatkozó kérelmét megismerte. Jobbágyi település címerének
használatát részére a „Nógrád megye anyakönyvi kerületeinek változásai 1895-től
napjainkig” böngésző programban visszavonásig engedélyezi. A címer jogszerű
felhasználásáért felelős a kérelmező.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Attila polgármester
i.) Csemer Zsolt közkút felszerelése iránti kérelme
Farkas Attila polgármester: Csemer Zsolt Jobbágyi Dózsa György úti lakos kérte, hogy
közkutat biztosítson az útra. A vízmű tanácsolta, hogy forduljon az önkormányzathoz.
Az önkormányzat ezt nem teheti meg, mert akkor előbb-utóbb minden utcába kérnének
az emberek. A törvény arról szól, hogy amelyik utca vezetékes hálózattal el van látva
ott nem kell közkútnak lenni, hanem minden embernek a saját lakásában magának kell a
vizet biztosítani, fizetni. Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy Csemer Zsolt közkút
biztosítása iránti kérelmét utasítsák el, az kézfeltartással szavazzon.
Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csemer Zsolt jobbágyi lakosnak a
Dózsa György útra vonatkozó közkút felszerelése iránti kérelmét megismerte, és
tekintettel arra a tényre, hogy az utca teljes szakaszában a vízellátás biztosított a
kérelmet elutasította.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Attila polgármester

j.) Tájékoztatások, vélemények és javaslatok
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy Pintér Norbert azt szerette volna, hogy az
önkormányzat utcájában lévő ingatlant felajánlja az önkormányzatnak, hogy belőle
faluházat csináljanak, ha van rá pénz, vagy üres telekként és cserébe a hegyoldalban
lévő önkormányzati területből kért volna földet. A házat megnézette építésügyi
szakemberrel, aki azt mondta, hogy annak helyreállítása minimum 5 millió Ft lenne, ez
iszonyatos összeg, erre lehetőség nincs. Magára a telekre igazából nincs szükség. Arra
hatalmazták fel, hogy ajánljon fel Pintér Norbertnek egy olyan lehetőséget, hogy az
önkormányzat nem ad el földterületet, de bérbe adja 10 évre, melyért átadná az
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önkormányzatnak az ingatlant, vagy a másik lehetőség, hogy nem kell az ingatlan, de
bérelhet földterületet. Pintér Norbert mindkét lehetőségre azt mondta, hogy akkor
tárgytalan a dolog. Ezt mindenképpen tájékoztatásként el akarta mondani. Pályázatokkal
kapcsolatban annyit tudott elmondani, hogy vagy jövő héten vagy az azt követő héten
jön meg a határozat a LEADER-es pályázatokról, a kamerarendszer bővítéséről és a
Falunap támogatásáról, bízik mindkettő sikerében, nettó 4 millió Ft-ról van szó. Az
ÉMOP 3.1.3. még mindig függőben van, ez a lakótelepi utak felújítása. Ott még jobban
bízik, mert az nagyon nehéz dolog lesz, hatszoros igény van Észak-magyarországon. Az
óvoda melegvízellátása napelemmel arra el lett küldve az anyag a pályázat megírásához.
A TÁMOP-os pályázattal kapcsolatban a jövő héten fognak jönni. Beszélt Kiss
Krisztiánnal, aki először kategorikusan azt mondta, hogy ő az emelővel nem mer
dolgozni, utána most már úgy áll a dologhoz, hogy megnézi, hogy milyen. Attól
függetlenül Pásztón sikerült találni egy olyan embert, aki állványbérléssel foglalkozik,
elmegy és megkérdezi, hogy milyen árat tud mondani.

k.) Nyári gyermekétkeztetés
Farkas Attila polgármester: Idén is szavazni kell, arról amiről tavaly is szavaztak, ez a
szociális nyári gyermekétkeztetés. Tavaly is azt mondták, hogy nem. Több oka is van a
dolognak három évvel ezelőtt volt olyan nap, hogy alig mentek be a gyerekek. Tavaly
sem ingyen volt már, most is csak az összköltségnek a 25 %-át állná csak az állam, 75
%-át az önkormányzatnak kellene fizetni, ami nem kis pénz. A szociális nyári
gyermekétkeztetést nem tudja állni és nem tudja biztosítani az önkormányzat.
Hozzászólás, vélemény?
Hozzászólás nem volt.
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta, hogy az önkormányzat 2012. évben a
nyári gyermekétkeztetésben nem kíván részt venni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012.
(IV. 18.) NEFMI rendelet alapján nyári gyermekétkezetést nem igényel. Tekintettel arra
a tényre, hogy az önkormányzati forrás a 2012. évi költségvetésében nem került
biztosításra.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Attila polgármester
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l.) „Zebra” támogatások visszafizetése
Farkas Attila polgármester: Megjelent az újságban a zebrával kapcsolatos gyűjtés,
sajnos csak 24 ezer Ft érkezett meg, ezért úgy döntöttek már a bizottsági ülésen, hogy
visszautalják a pénzt. Szavazásra bocsátotta a javaslatot.
Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a templom előtti gyalogos átkelés
biztonságosabbá tétele érdekében – tekintettel a lakossági aláírásgyűjtésre – a Jobbágyi
Hírek 2011. decemberi számában felhívást tett közzé az általános iskola és a templom
közötti biztonságos átkelés megvalósítása érdekében. A felhívást követően az
önkormányzat számlájára összesen 23.000 Ft támogatás került befizetésre. Tekintettel
az összegyűlt támogatás és a megvalósítás költségének nagyságrenddel való
különbségére döntött a felajánlott támogatások visszafizetéséről a támogatók részére.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Farkas Attila polgármester

m.) Tájékoztatások, vélemények és javaslatok
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy megérkeztek a komposztáló ládák, kedden
jött meg az utolsó része. Felhívta a pályázatot intézőt, ahol annyit mondtak, hogy
tájékoztatni fogják a lakossági fórum időpontjáról, mely a Művelődési Házban lesz, kb.
egy hónap múlva. A tavaly megkapott listák alapján várhatóan egy hónap múlva
kerülnek kiszállításra a komposztáló ládák. Természetesen, ha van újabb igény, akkor
még lehet jelezni, mert 220 igény érkezett a 300-zal szemben. Falunap június 2-án lesz
a sportpályán, szokás szerint. Sajnos a fellépőkben nagyon sok változott a Jobbágyi
Hírekben megjelenthez képes. Mindenféle korosztálynak szeretett volna kedvezni, az
eredeti elképzelések szerint, de azok február végi, márciusi elképzelések voltak.
Megkérdezte az idősebb korosztályt, akik Aradszky Lászlót kérték, ő lesz fél ötkor. Hat
órakor az volt az eredeti terv, hogy a középkorosztálynak szólt volna Demjén Ferenc, és
a fiataloknak, tiniknek is legyen kedvezés Vastag Csabát gondolta. Egészen a múlt hét
hétfőig semmi gond nem volt a fellépőkkel, a múlt héten hétfőn Demjén menedzsere
hívta, hogy mégsem tud jönni, - egyébként 10 nappal előtte bármelyik fél felmondhatja
-, mert Révkomáromba kapott aznapra élő koncert fellépést, ami két és félszeres pénzt
jelent neki. Másnap jött a nagyobb tragédia, hogy kiment az országba, hogy az RTL
Klub-tól a fellépőkhöz egy körlevél, hogy minden egyes X-Faktoros fellépőnek a június
2-ai, 3-ai fellépését le kellett mondani, mert az RTL Klub Bravo-Otto gálát szervez
Budapesten. Nagyon gyorsan kellett dönteni, nyolc fellépőből választhatott, ők voltak
már csak szabadok. Így a program annyiban változott, hogy Vastag Csaba helyett a
Fresh lányok jönnek, Demjén helyett először Fenyő Miklóst szerette volna, de mégsem
tudta elvállalni, így élő koncert lesz helyette, az Exotic együttes, Sipos F. Tamás fog
fellépni.
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Schoblocher István képviselő: Elmondta, hogy négy órakor volt megbeszélés, mert
szeretné azt, illetve a képviselő-testület is, hogy a sportpályát átadnák ünnepélyes
keretek között és egy sportnapot szeretne szervezni. A megbeszélésen itt voltak az
intézmények vezetői, illetve a meghívott egyesületek vezetői, és abban maradtak, hogy
mindenki elkészíti a saját maga programját. A programot május 26-ra szervezik, ez egy
nyitott rendezvény, bárki részt vehet. A sportprogramként kimondottan atlétikára
gondolt, amelyre lehet majd jelentkezni. Idősebb korosztályra is gondolt, illetve van
arra lehetőség, hogy családok is részt vegyenek különböző sportrendezvényen. A tervek
szerint az SBTC fog a jobbágyi öregfiúkkal játszani délután, illetve még elképzelhető az
is, hogy a megye II. osztályban futballozó csapat is ezen a napon fog játszani, de ez még
képlékeny dolog, illetve az is, hogyha ez nem jön össze, akkor a serdülő csapat játszana
ezen a napon. Az a lényeg, hogy szeretné kitölteni reggel 10 órától este 6-8 óráig az
egész napot, természetesen emellett lenne kézilabda, lennének különböző bemutatók
aerobiktól kezdve egyéb versenyekkel fűszerezve, illetve a teniszpálya is el fog
készülni, azt is ki lehet próbálni. Minden olyan fórumot, honlapoktól kezdve ki kíván
használni – megkérte Navratil Attilát, hogy ő is a megküldött plakátot tegye majd fel -,
lesznek plakátok is. Lényeg az, hogy gyereknappal össze lesz kötve, illetve az óvodával
is közös programot szerveznek, megpróbálnak egy egész napos programot a falu részére
biztosítani.
Ifj. Kozma Miklós jobbágyi lakos: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Pintér Norberttel kapcsolatban szeretne kérdést feltenni. Nem tudja, hogy a testület
mennyire van előrehaladott állapotban ezzel a kérdéssel.
Farkas Attila polgármester: Az előbb már célzott rá, hogy a Pintér Norbert már
benyújtott egy olyan igényt kb. másfél hónappal ezelőtt, hogy a Bencsik utcai ingatlant
felajánlotta az önkormányzatnak, cserébe kért volna kint a hegyoldalba területet, több
hektár földet. Úgy gondolta, hogy kb. 400 ezer Ft-ot ér a ház telekkel együtt. Ez az ügy
a testület elé került. A testületben megfogalmazódott, hogy mire tudnák hasznosítani ezt
a területet, egyre tudták volna hasznosítani, ha azt a házat meg tudják menteni, és egy
faluházat kialakítani belőle. Felmerült egy olyan, hogy átveszik jelenlegi állapotában,
vagy Pintér Norbert felújítja, viszont akkor több földet kér cserébe. A felújítás költsége
olyan magas lenne, hogy azért az önkormányzatnak az összes földjét el kellene adni,
amilyen ára van most a földnek. Azt nem teheti meg az önkormányzat sem, hogy az
összes földjét eladja. Megnézette, aki ért hozzá és ő azt mondta – teljesen pártatlan -,
hogy az épületnek nincs alapozása, csak a földre van a vályog felépítve, és felújítása
több, mint 5 millió Ft-ba kerülne.
Ifj. Kozma Miklós jobbágyi lakos: Igazából ő sem arra gondolt, hogy fel kellene újítani.
Úgy gondolja, hogy bérbe lehetne adni területet, igazából azt nem használja senki.
Tudomása van róla, hogy a faluban vannak olyan területek, amelyek úgy vannak
potyára odaadva embereknek, családoknak, amely kicsúszott az önkormányzatnak a
kezéből. A földhivatalban ennek utána lehet nézni. Konkrétumot nem tud mondani. Úgy
gondolja, hogyha Pintér Norbertnek van egy ilyen kérése, akkor az önkormányzat ezzel
nem veszít, pl. három hónapra bérbe adja, és utólag, hogyha az önkormányzatnak lenne
ötlete, hogy fűzfát vagy akármit készít, akkor tőle azt visszaveszi. Szerinte az
önkormányzat jól járna, ez egy plusz bevétel lenne.
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy Pintér Norberttől megkérdezte tegnap és ő
azt mondta, hogy bérleti formában őt nem érdekli.
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Ifj. Kozma Miklós jobbágyi lakos: Azt nem tudta, hogy Pintér Norbert ettől elzárkózik.
Farkas Attila polgármester: Mondta, hogy elzárkózott teljesen, úgy is, hogy 10 évre
odaadták volna neki és éves szinten 40 ezer Ft lett volna a bérlemény ára és átadta volna
az ingatlant, a telket, és letudta volna 10 év bérleti díjjal, így sem ment bele. A másik
amit Kozma Miklós mondott, arra konkrétumot kért.
Ifj. Kozma Miklós jobbágyi lakos: Szívesen hoz a következő testületi ülésre, akár
édesanyján keresztül is az megoldható, de tud olyan dolgot, hogy vannak azok a
bérletek, amik csak úgy oda vannak adva, aztán építkezzen rá, vagy akármit csináljon.
Farkas Attila polgármester: Ő nem tud ilyet, de megköszönte a hozzászólást.
Navratil Attila jobbágyi lakos: A zebrával kapcsolatban azt gondolja, hogy tavaly
novemberben 580 aláírás gyűlt össze, ez nem kis szám. Akkor novemberben hangzott el
a testület részéről, hogy mindenképpen támogatják. Kért és három cégtől kapott
árajánlatot, két sebességtúllépést jelző tábla 1,8 millió Ft lett volna. 580 ember kérését
így lesöpörni az asztalról, szerinte nem tisztességes. A Falunapra elkölteni 6,5 millió Ftot – jó az pályázat -, ezzel szemben ez 580 ember kérése.
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: 580 ember kérése, de csak
24 ezer Ft jött be.
Farkas Attila polgármester: Nem akar senki megbántani, de ez a dolog több tíz éves
probléma. 1999-ben, mikor odakerült az iskolába ő is meglepődött, hogy hogyan járnak
át ott a gyerekek. 2001. körül megkérdezte a polgármester urat, hogy ezzel lehet-e
valamit csinálni, azt mondta, hogy nem lehet. 2010-ben is megkérdezte, és akkor azt
mondta, hogy azt mondták a közútnál, hogy nem megoldható, ott nem lehet zebrát
csinálni. Ne sértődjön meg senki, de mielőtt az aláírásgyűjtés megkezdődött volna
tájékozódni kellett volna a dologban, hogy ott egyáltalán nem lehet zebrát kialakítani.
Először erről volt szó, ezt Navratil Attila is tudja. Utána jött az a dolog, hogy amikor
kijöttek Salgótarjánból megnézni, és határozottan megmondták, hogy ott nem lehet, és
elmondták, hogy két zebrával lehetne valamit javítani, szerintük az lenne az ideális
megoldás, egyik a Kossuth út végén, másik az Arany János út végén. Azt is elmondták,
hogy ez nem lesz egy olcsó dolog. Utána szóba került a fényjelző, hogy hátha olcsóbb
lesz, de mindenki mást mond, az egyik ember azt mondta, hogy a zebra lenne jó
megoldás, a másik pedig azt mondta, hogy ez a fényvillogó. Eleve felmerült ez a dolog
és az önkormányzat úgy állt hozzá, hogy mennyi pénz fog befolyni. Ez még akkor volt,
amikor még nem tudták, hogy februárban 37 millió Ft-ot kell hozzátenni a
költségvetéshez. A Falunapos dolgot belekeverni – igaza van -, de azt a pénzt nem arra
adták, a pályázati pénz, abból nem mondhatja, hogy ezt csinálják, azt kell abból
megcsinálni, ami a pályázatban szerepel. Van Magyarországon 600 olyan európai uniós
pályázat, aminek megmondja őszintén ő személy szerint sok értelmét nem látja, de ezt
támogatják. Egy másik, hogy van egy olyan félelem is az emberben, hogy ha most
megszüntetik a templomnál az átjárást, eddig 40 év alatt nem volt egy baleset sem,
viszont most mivel ott kelnének át lehet, hogy lenne. Egyhangúlag az volt mindenkinek
a véleménye, hogy 1,8 millió Ft-ot nem tudnak kifizetni. Mert ha legalább a fele
összejött volna, és lehet, hogy most nagyon népszerűtlen lesz, amit mond, de ha minden
ember csak 1.000 Ft-ot befizetett volna, aki aláírta, akkor teljesen más lenne a helyzet,
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mert az önkormányzatnak, a testületnek „nem lett volna bőr a képén”, hogy
visszautasítsa ezt a dolgot, szerinte.
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: Nem a zebrás dolgot akarja
támadni, mert az ő gyerekei is ott járnak át, de arányában véve az 580 aláírás és a 24
ezer Ft…
Navratil Attila jobbágyi lakos: Nagyon sok családnak az is gondot okoz, hogy 1.000 Ftot befizessen. Ez önkormányzati feladat, két évvel ezelőtt is, húsz évvel ez előtt is, az
más kérdés, hogy elbeszélnek egymás mellett, a közútkezelő és az önkormányzat
egymásra mutogat.
Farkas Attila polgármester: Ez egy 20-25 éves probléma, és akkor tegyük hozzá, hogy
pont a legnehezebb gazdasági évben kell ezzel előjönni. Egyébként ő maga is
támogatta volna. Azt mindenki tudta eddig is, hogy ezt meg kell csinálni, de nagyon
érdekes, hogy 20 évvel ezelőtt senkinek nem jutott eszébe gyűjteni aláírást, de még öt
évvel ezelőtt sem, kettő évvel ezelőtt sem. Senki nem volt hülyítve soha, mert annak
idején amikor felmerült az igény, hogy zebra legyen, megmondták a közútnál, és erre
törvény van, hogy ott zebrát nem lehet csinálni, mert nem belátható szakasz. Ott
maximum úgy lehetne zebrát csinálni, ha a templom arrébb lenne tolva, és a kanyar
megszűnne, akkor lehetne zebrát csinálni. A lezárásokkal kapcsolatban mond egy
példát, az iskolában csinálják a tetőt és nem fog neveket mondani és nem gyerekekről
van szó, hanem középkorosztályú és idős emberekről, akik attól függetlenül, hogy a
tetőn dolgoztak, átmásztak a védőszalag alatt.
Navratil Attila jobbágyi lakos: Tudomásul veszik, mert mást nem tudnak tenni…
Farkas Attila polgármester: A 37 millió Ft-ot februárban nem tudták, hogy hozzá kell
tenni a költségvetéshez, ez érzékenyen érintette a testületet. Ha tényleg összejött volna
500 ezer Ft, akkor még lehet, de ebben a gazdasági helyzetben ezt egyszerűen nem
tudták megengedni. Mellette még ott van az útpályázat, melynek az önrésze 3-4 millió
Ft. Ha bejön a kamerás pályázat, mely valószínűleg bejön, nyer az önkormányzat 3,2
millió Ft-ot, de az csak nettó, az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell kifizetni. És akkor
felmerül az, hogy lehet, hogy villogónk lenne, de az iskolában vagy az óvodában meg
nem lenne télen fűtés. Abban teljesen igazat adott Navratil Attilának, hogy szükség
lenne rá, csak az önkormányzatnak nagyon nehéz erre a megoldás. Egyéb vélemény
hozzászólás hiányában, megköszönte a képviselők és a megjelentek részvételét és az
ülést bezárta.
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