
7 .  s z á m ú  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2012. március 29-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, 
 Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, 
 Kállai Zsolt Jobbágyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
  
A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt:  Schoblocher István képviselő. 
 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: kb. 14 fő. 
 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
 
Napirend: 
 
1. A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
2.  A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosítása 
  
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
3. Egyebek 
  
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.  
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1./ A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselők a rendelet-
tervezetet megismerték, és a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az 
Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta és 
véleményezte a rendelet-tervezetet.  Kérdése a képviselőkhöz, hogy a bizottsági ülésen 
elhangzottakon kívül kívánnak-e hozzászólni a rendelet-tervezethez? 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló rendeletet-tervezetet.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi 
költségvetését megállapító 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 4/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendeletté nyilvánította.  
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
 
 
2./ A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság ülésén 
előzetesen megtárgyalta, és véleményezte a rendelet-tervezetet.  A rendelet-tervezetről 
kérdéseket, véleményeket kért. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérte, hogy bővebben ismertesse azt a polgármester. 
 
Farkas Attila polgármester:  Ismertette a rendelet-módosítás tartalmát. Szavazásra 
bocsátotta a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 5/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendeletté nyilvánította.  
 
A rendelet mellékletként csatolva. 
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3./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Farkas Attila polgármester: Szükséges a közoktatási intézmények alapító okiratának 
módosítása. A határozat javaslatokat a képviselők megismerték, az iskola és az óvoda 
alapító okiratait egyenként javasolta megszavazni. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
28/2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Fáy András Általános 
Iskola Jobbágyi Alapító Okiratának módosítását 2012. április 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint, valamint elrendeli, hogy Farkas Attila polgármester a változások törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetéséről intézkedjen. 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
1. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fáy András Általános 

Iskola Jobbágyi 3063 Jobbágyi Iskola utca 2-4. szám alatti közoktatási intézmény 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. 

2. Az alapító okirat 3. pontja a következővel egészül ki: 41/2009. (V. 28.) határozat 
3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26. §-a szerinti általános iskolai 
nevelés és oktatás tanköteles korú tanulók számára (TEÁOR 8520) 

4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
852010 Alapfokú oktatás – alapfokú művészeti oktatás kivételével 

5. Az alapító okirat 7.6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
7.6.Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatása 
Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági 
típusa:  

 tanulásban akadályozott (enyhe fokú értelmi fogyatékos, részképesség 
zavarral küzdő), 

 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége, 

 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 
6. A 7. pont az alábbi 7.9 ponttal egészül ki: 

7.9.Fejlesztő iskolai oktatás 
7. Az alapító okirat 7. pontjában a 2009. évi szakfeladatok törlésre kerülnek. 
8. Az alapító okirat 7. pontjába a 2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok törlésre 

kerülnek és helyébe az alábbi szövegrész lép: 
Alaptevékenység szakfeladatának száma és megnevezése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
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852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) 

852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8 évfolyamon) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
856013 Fejlesztő felkészítés 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

9. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
8.  Az alaptevékenységhez kapcsolódóan szabad kapacitás kihasználásának 

érdekében végezheti saját bevétel növelésére: tornaterem, egyéb helyiségek 
bérbeadását. 

10. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
10. Az alapító szerv neve: Jobbágyi Község Önkormányzata  

11. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
13. Fenntartó neve, címe: Jobbágyi Község Önkormányzata 3063 Jobbágyi 

Bencsik utca 10. 
12. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő 
13. Az alapító okiraton történő módosítások 2012. április 1. nappal lépnek hatályba. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
29/2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetben elfogadja 
a Fáy András Általános Iskola Jobbágyi Alapító Okiratát. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a és 90. §-a, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (1) és (5) bekezdése alapján 
Jobbágyi Község Önkormányzata a Fáy András Általános Iskola Jobbágyi alapító 
okiratát (egységes szerkezetben) a következők szerint határozza meg: 
1. Költségvetési szerv neve:  Fáy András Általános Iskola Jobbágyi 
2. Költségvetési szerv székhelye: 3063 Jobbágyi Iskola utca 2-4. 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat (ok): 
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23/1999. (IV. 29.) határozat 
11/2003. (X. 31.) rendelet 
16/2004. (III. 25.) határozat 
108/2005. (XII. 15.) határozat 
92/2007. (XI. 29.) határozat 
100/2007. (XII. 18.) határozat 
41/2009. (V. 28.) határozat 

4. Az intézmény típusa: általános iskola 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26. §-a szerinti általános iskolai 
nevelés és oktatás tanköteles korú tanulók számára (TEÁOR 8520) 

6. Szakágazati besorolás: 
852010 Alapfokú oktatás – alapfokú művészeti oktatás kivételével 

7.  Alaptevékenysége: 
7.1. Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
7.2. A tanköteles korú gyerekek napközi otthonos ellátása, napi háromszori 

étkeztetése. 
7.3. Felzárkóztató foglalkozás, korrepetálás a tanulók eltérő fejlettségéből eredő 

hátrányának ellensúlyozása céljából 
7.4. Gyógytestnevelés ellátása az orvosilag igazoltan rászoruló tanulók számára. 
7.5. Tehetséggondozás 
7.6. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatása 
  Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos 

fogyatékossági típusa:  
 tanulásban akadályozott (enyhe fokú értelmi fogyatékos, részképesség 

zavarral küzdő), 
 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége, 
 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége. 
7.7. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált 

oktatása-nevelése 
7.8. Logopédiai ellátás 
7.9. Fejlesztő iskolai oktatás 
Alaptevékenység szakfeladatának száma és megnevezése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyamon) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8 évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
856013 Fejlesztő felkészítés 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
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890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

8.  Az alaptevékenységhez kapcsolódóan szabad kapacitás kihasználásának érdekében 
végezheti saját bevétel növelésére: tornaterem, egyéb helyiségek bérbeadását. 

9. Működési köre: Jobbágyi közigazgatási területe 
10. Az alapító szerv neve: Jobbágyi Község Önkormányzata  
11. Az alapító szerv címe: 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10. 
12. Az irányító szerv neve, székhelye: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.  
13. Fenntartó neve, címe: Jobbágyi Község Önkormányzata 3063 Jobbágyi Bencsik 

utca 10. 
14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő 
15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv – nyilvános 
pályázat útján – a hatályos jogszabályok alapján bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, egyéb munkáltatói jogokat az 
irányító szerv vezetője (polgármester) gyakorolja.  

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya alapesetben 
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: A vagyonleltárban nyilvántartott eszközök. 
18. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletében 
foglaltak szerint kell eljárni. 

19. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetésével önállóan gazdálkodik, 
az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt előirányzatok) keretek között, 
melyért az intézmény vezetője felelős.  
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó 
Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján. 

20. Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam 
21. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 

1-4 évfolyam: 26 fő/osztály 
5-8 évfolyam: 30 fő/osztály 

Az iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz 
százalékkal át lehet lépni a tanítási év indításánál, ha az iskolában adott 
évfolyamon csak egy iskolai osztály indul; továbbá a tanítási év során abban az 
esetben, ha új tanuló átvétele miatt indokolt. 

Záradék: 
A Fáy András Általános Iskola Jobbágyi Alapító Okiratát Jobbágyi Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2012. (III. 29.) számú határozatával 2012. 
április 1.  hatállyal hagyta jóvá. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Kodály Zoltán Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
30/2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kodály Zoltán Óvoda 
Alapító Okiratának módosítását 2012. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint, 
valamint elrendeli, hogy Farkas Attila polgármester a változások törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetéséről intézkedjen. 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
1. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda 

Jobbágyi 3063 Jobbágyi Lakótelep alatti közoktatási intézmény alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja. 

2. Az alapító okirat 3. pontja a következővel egészül ki: 42/2009. (V. 28.) határozat 
3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerinti óvodai nevelés 
(TEÁOR 8520) 

4. Az alapító okirat 7.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
7.3.Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 
Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági 
típusa:  

 enyhe fokú értelmi fogyatékos, megkésett beszédfejlődésű, 
 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége, 
 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 

5. Az alapító okirat 7. pontjában a 2009. évi szakfeladatok törlésre kerülnek. 
6. Az alapító okirat 7. pontjába a 2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok törlésre 

kerülnek és helyébe az alábbi szövegrész lép: 
Alaptevékenység szakfeladatának száma és megnevezése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562919 Egyéb étkeztetés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás) 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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8.  Az alaptevékenységhez kapcsolódóan szabad kapacitás kihasználásának 
érdekében végezheti saját bevétel növelésére: egyéb helyiségek bérbeadását. 

8. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
10. Az alapító szerv neve: Jobbágyi Község Önkormányzata  

9. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
Fenntartó neve, címe: Jobbágyi Község Önkormányzata 3063 Jobbágyi Bencsik 
utca 10. 

10. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő 

11. Az alapító okiraton történő módosítások 2012. április 1. nappal lépnek hatályba. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
31/2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetben elfogadja 
a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi Alapító Okiratát. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a és 90. §-a, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (1) és (5) bekezdése alapján 
Jobbágyi Község Önkormányzata a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi alapító okiratát 
(egységes szerkezetben) a következők szerint határozza meg: 
 
1. Költségvetési szerv neve:  Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 
2. Költségvetési szerv székhelye: 3063 Jobbágyi Lakótelep 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat (ok): 

24/1999. (IV. 29.) határozat 
17/2004. (III. 25.) határozat 
101/2007. (XII. 18.) határozat 
61/2008. (XI. 27.) határozat 
42/2009. (V. 28.) határozat 

4. Az intézmény típusa: óvoda 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerinti óvodai nevelés 
(TEÁOR 8520) 

6. Szakágazati besorolás: 
 851020 Óvodai nevelés 
7. Alaptevékenysége: 

11.1. Óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség teljesítésének 
kezdetéig. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. 

11.2. Gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok. 
11.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 
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Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos 
fogyatékossági típusa:  
 enyhe fokú értelmi fogyatékos, megkésett beszédfejlődésű, 
 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége, 
 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége. 
11.4. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált 

oktatása-nevelése  
11.5. Logopédiai ellátás 
11.6. Főzőkonyha üzemeltetése (300 adag) 
Alaptevékenység szakfeladatának száma és megnevezése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562919 Egyéb étkeztetés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás) 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8.  Az alaptevékenységhez kapcsolódóan szabad kapacitás kihasználásának érdekében 
végezheti saját bevétel növelésére: egyéb helyiségek bérbeadását. 

9. Működési köre: Jobbágyi közigazgatási területe 
10. Az alapító szerv neve: Jobbágyi Község Önkormányzata  
11. Az alapító szerv címe: 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10. 
12. Az irányító szerv neve, székhelye: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.  
13. Fenntartó neve, címe: Jobbágyi Község Önkormányzata 3063 Jobbágyi Bencsik 

utca 10. 
14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő 
15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv – nyilvános 
pályázat útján – a hatályos jogszabályok alapján bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, egyéb munkáltatói jogokat az 
irányító szerv vezetője (polgármester) gyakorolja.  

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya alapesetben 
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: A vagyonleltárban nyilvántartott eszközök. 
18. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
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A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletében 
foglaltak szerint kell eljárni. 

19. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetésével önállóan gazdálkodik, 
az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt előirányzatok) keretek között, 
melyért az intézmény vezetője felelős.  
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó 
Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján. 

20. Az intézmény csoportjainak száma: 3 csoport 
21. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 gyermek/csoport 

Az óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz 
százalékkal át lehet lépni a nevelési év során abban az esetben, ha új gyermek 
átvétele miatt indokolt. 

Záradék: 
A Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi Alapító Okiratát Jobbágyi Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 31/2012. (III. 29.) számú határozatával 2012. április 1. hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
b.) KEOP 4.2.0 pályázat - óvoda napelemmel és napkollektorral való ellátása 
 
Farkas Attila polgármester: Beszámolt arról, hogy Belák Gábor a 2012. március 27-én 
tartott Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi, 
Környezetvédelmi és Szociális Bizottság ülésén, mint meghívott részt vett és ott 
részletes tájékoztatást nyújtott a napelemes és napkollektoros fűtési rendszer 
lehetőségeiről. Az óvodát érintő beruházás 13,9 millió Ft összköltségű lenne, melynek 
az önkormányzatot terhelő önrésze 15 %, mely ez esetben durván 2 millió Ft. A 
villamosenergia felhasználását napenergiával váltanák ki, az óvoda éves villamos 
energia felhasználását tekintve 3 év alatt térülne meg, a berendezés élettartama 20-25 
év. A képviselő testület egyhangú véleménye az volt, hogy megéri a pályázatot 
benyújtani. Kérdése a képviselőkhöz, hogy a bizottsági ülés óta van-e, vagy változott-e 
a véleményük? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Mindenképpen megéri hosszú távon az önkormányzatnak 
a pályázat benyújtása. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kiigazításul elmondta, hogy a beruházás megtérülési 
ideje a nem három év. 
 
Farkas Attila polgármester: A pályázaton elnyerhető összeg, napelemek és 
napkollektorok összesen úgy emlékszik 13,9 millió Ft. Az önrész a beruházás 15 %-a, 
mely durván 2 millió Ft. Azzal szemben, hogy az óvoda villamos-energia felhasználása 
600 ezer Ft, durván 3 év alatt térülne meg az önrésze, a rendszer élettartama 20-25 év. 
A bizottsági ülésen a képviselők egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy érdemes lenne 
a pályázatot benyújtani. Kérdése a képviselőkhöz, hogy javasolják-e a pályázat 
benyújtását vagy változott-e a véleményük? 
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Soós Tibor Tamás képviselő: Véleménye, hogy hosszú távon mindenképpen megéri. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kiegészítette azzal, hogy megtérülése a 13 millió Ft-nak 
nem 3 év, hanem az önrészé annyi. Itt beruházásról van szó, a beruházás teljes 
megtérülési ideje, akár hogy is számolják 20-25 év. Azt egyértelműen jónak ítélte meg, 
hogy így alakultak a pályázat feltételei, az önrész csak ennyi. 
 
Farkas Attila polgármester: Igazat adott Jeges László Lajos képviselőnek abban, hogy a 
maga a ráfordítás, vagyis az önrész megtérülési ideje 3 év. Annak véleménye szerint 
örülni kell, hogy Brüsszelben úgy döntöttek, hogy így is megéri a dolog, és a többi 
pénzt ők adják. Az önkormányzatnak a ráfordítás megtérülési ideje 3 év, és abban igaza 
van Jeges László Lajos képviselőnek, hogy az annyi amennyi. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Valami úton az óvodánál megoldást kell keresni, hiába 
takarít meg az önkormányzat energiát, ha az épület beázik. Az ablakon dobálják ki a 
pénzt a fűtésre. El kell dönteni, hogy ha nyer az önkormányzat épület felújításra pénzt, 
felújítás után véleménye szerint annak áthelyezése kérdéses, véleménye szerint nem 
olyan egyszerű, ahogyan ott elhangzott és erre nem kapott egyértelmű választ. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Véleménye szerint ott úgy hangzott el, hogy 100 m-ig 
biztosítható az áthelyezés. 
 
Farkas Attila polgármester: Úgy emlékszik, hogy egyértelmű volt a válasz. Elmondta 
azt is, hogy ebben az évben biztos, hogy nem lesz  lehetőség pályázatot benyújtani az 
óvodára, mert feltétel, hogy csoportbővítés valósuljon meg, ugyanolyan projekt, mint a 
tavalyi, de a Kodály Zoltán Óvodában csökkenő gyermeklétszám mellett ez nem 
megoldható. Az idén is kiírt pályázatot a BM, most nem feltétel a csoportbővítés, de az 
a hatalmas gond, hogy ezen megint nem tud részt venni az önkormányzat, mert csak 
azokat támogatják, akik társulásban működnek. A jobbágyi óvoda nem társulásban 
működik, a pályázatnak ez egyik alapfeltétele, ezért be sem adhatják a pályázatot. 
Kapcsolódva, el kívánta mondani, hogy az önkormányzatoknál 2013. január 1-től 
gyökeres változások lesznek. Bizonyos önkormányzatokat rákényszerítik a társulások 
létrehozására – ilyen megkeresés egyébként már érkezett Jobbágyi Község 
Önkormányzatához is - elképzelhető, hogy az óvodának is lesz társult tagintézménye. 
Amíg ez nem történik meg, ebben a kérdésben lépni nem tudnak, de jelenleg szóban 
forgó pályázatnak a benyújtási határideje 2012. április, és ha a döntést elodázza az 
önkormányzat a benyújtási határidőből kicsúszik, nem lesz arra később lehetőség. 
Szavazásra bocsátotta a KEOP 4.2.0 pályázat benyújtását az óvoda napelemmel és 
napkollektorral való felszerelésére. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
32/2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a KEOP 
4.2.0. Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 
támogatásra pályázatot nyújt be. 
A pályázat keretében megvalósítani kívánt cél: Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 
napelemmel és napkollektorral való ellátása. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Farkas Attila polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye, illetve a szükséges 
nyilatkozatokat aláírja.  
 
Határidő: kiírás szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
  
c.) TÁMOP 6.1.2. pályázat - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód-
programok 
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta, hogy várjanak a döntéssel TÁMOP 6.1.2. 
egészségre nevelő és szemléletformáló életmódra programról, mert az halasztható a 
benyújtási határidőt tekintve, és véleménye szerint szükséges  részletkérdések 
tisztázása. A pályázatíróval felvette a kapcsolatot, eljön az óvodába, és közösen 
kidolgoznak egy programot, és a következő testületi ülésen dönthetnek róla. A pályázat 
100 %-ban támogatott és május 15-től nyújtható be.  
 
 
d.) Startmunka mintaprogram - vízjogi engedély beszerzése 
 
Farkas Attila polgármester: Az önkormányzat benyújtotta múlt év november végén a 
pályázatot. Célja, a település vízelvezetésének, árkainak rendbe tétele, mert ez időszerű, 
és emellett 39 embernek 8 hónapon keresztül 8 órás munkát biztosítana. Februárban 
megerősítették azt, hogy a benyújtott pályázatot elfogadták, azonban közölték azt is, 
hogy szükséges a nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat megvalósítása vízjogi 
engedély köteles-e vagy sem. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez fordulva megkapták a választ, hogy a 
megvalósítás vízjogi engedély köteles. Az önkormányzatnak 2005-ben készült 
vízelvezetési megvalósíthatósági tanulmánya. Ezt a kistérségi 2005-ben készült tervet 
nem fogadják el, az új terv költsége kb. 900 ezer Ft, és az engedélyezés átfutási ideje 
még 90 nap. A Munkaügyi Központban azt mondták, ha április közepéig nem érkezik 
meg, akkor nem tudnak segíteni, a kapott támogatást nem tudják biztosítani. A megyei 
Munkaügyi Központ segítségét kérte, és egy szakember megvizsgálja, hogy a 2005-ös 
tanulmány mennyire felel meg geodéziailag, mennyire tartalmaz megfelelő adatokat, 
akkor elkészítik nagy gyorsasággal, az ára 500-600 ezer Ft. Ha nem megfelelő 
geodéziailag, akkor az 1 millió Ft is kevés lesz a tervekre. Jól járna a település a nyert 
összeggel, és a 39 ember foglalkoztatásával is. Ha nem sikerül a szóban forgó projekt, a 
harmadik variációt, a járdaépítési programot fogják benyújtani, de sajnálattal közölte, 
hogy ennek támogatására nem sok esély van. 
 
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy az egész falura vonatkoznak a tervek, vagy a 
pályázatban szereplő területekre? 
 
Farkas Attila polgármester: Nem, csak az érintett területekre ennyi a költség, a falura 
jóval drágább, több millió Ft lenne, mert ilyen drágán dolgoznak a mérnökök.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, hogy hány fős és mennyi időre szól a program, 
és mely területeket érint? 
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Farkas Attila polgármester:  39 embernek 8 hónapon keresztül, 8 órás munkát biztosít. 
A Petőfi út, Rózsa út, Hunyadi út, stb. lenne érintett. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, a Lakótelep területét érinti? 
 
Farkas Attila polgármester: A Lakótelepet az ÉMOP pályázat foglalja magában, arról 
való döntés áprilisban esedékes. Hétfőn kap választ a kedvezőbb lehetőségek 
megvalósíthatóságáról, és nem kíván ezért rendkívüli képviselő-testületi ülést 
összehívni, szavazásra bocsátotta a vízjogi engedély beszerzését a Start munkaprogram 
által érintett területekre 500-600 ezer Ft költségen, ha annak ügyintézési idejére 
tekintettel a program még megvalósítható. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
33/2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Startmunka program 
belvíz-elvezetési projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítéséhez és a 
vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásához, amennyiben a Startmunka programra 
benyújtott belvízelvezetés 2012. évben megvalósítható. A terv elkészítéséhez a 
fejlesztési tartalék terhére 600 ezer Ft keret biztosít. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
e.) Bencsik utca 14. szám alatti ingatlan – tájház kialakítása 
 
Farkas Attila polgármester: Pintér Ferencné és Begella Lászlóné öröksége tárgyát 
képezi néhai Jancsó Gábor parasztháza, melyet tájházként lehetne működtetni. 
Felmerülhet-e azt, hogy a házat megvásárolják? Kérdés, hogy tegyen-e az irányban 
lépéseket, hogy tájház kerüljön kialakításra? 
 
Jeges Tamás képviselő: Javaslata, hogy konkrét döntést ne hozzanak, de folytassák a 
tárgyalásokat addig, amíg mindkét fél számára nem születik megfelelő megállapodás. A 
tájház kialakításának lehetőségét jónak ítélte meg, de nem minden áron, az 
önkormányzatnak ne okozzon veszteséget. Minden tényadat ismeretében javasolta majd 
meghozni a döntést. 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy hívni fog egy építési szakembert, ami nem 
kerül külön költségbe, és kér egy állagmegóvási és egy teljes felújítási költségekről 
árajánlatot. Felújítás esetén fűtési rendszer nem szükséges. A helyszíni bejárásra 
meghívja Nógrády Andort is, mint néprajzi szakértőt is. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: E helyszíni szemlére javasolta meghívni Pintér Norbertet 
is.  
 
Navratil Attila jobbágyi lakos: Kérdése, hogy milyen költséget takar az árajánlat? 
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Farkas Attila polgármester: A pontos költségeket nem tudják még, szóbeli árajánlatot 
adott, és 400 ezer Ft-ot jelölt meg előzetes árként. Több lehetőség merült fel. Az 
állagmegóvás vagy teljes felújítás elvégzése. Volt olyan felvetése Pintér Norbertnek, 
hogy cserében a hegyen önkormányzati tulajdonú ingatlanokat kér. Nem ismeretes 
azonban, hogy mennyi az értéke az önkormányzati ingatlanoknak, ezért nem tudnak 
pontos árat. Még olyan lehetőség is felmerült, hogy amennyi a felújítás költsége, azon 
az áron vásárolna meg önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, így tulajdonképpen 
költségbe nem kerül. Erről tehát most nem tud az önkormányzat dönteni.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az elvi lehetőséget tájház kialakítása 
céljából a Jobbágyi Bencsik utca 14. számú ingatlanban. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
34/2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulást nyújt a 
Jobbágyi Bencsik utca 14. szám alatti ingatlan tájházzá történő kialakításához. A 
képviselő-testület felhatalmazza Farkas Attila polgármestert, hogy az ingatlan műszaki 
állapotát – a tulajdonossal egyeztetve – felméresse, az állagmegóváshoz vagy teljes 
felújításhoz szükséges költségvetéseket beszerezze, illetve egyeztetést folytasson az 
ingatlan tulajdonosával az ingatlan értékével kapcsolatban. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
f.) Tájékoztatások, hozzászólások, vélemények 
 
Farkas Attila polgármester: A búcsú a településen április 22-én lesz, a vállalkozó 
egyeztetésre érkezik, előzetes bejelentés alapján az a vállalkozó jön, aki több mint 30 
éve foglalja a körhintáinak a területet. A Falunap június 2-án kerül megrendezésre, a 
testvértelepülések vendéglátása miatt a májusi képviselő-testületi ülés időpontja 
módosul, várhatóan május 24-én lesz, a bizottsági ülés napja is előbbre kerül, a 
megelőző keddre. 
 
Jancsó György alpolgármester: Felvilágosítást kért, mert olyan híreket hallott, hogy 
Bakos Sándor egyéni vállalkozó a telephelyét, vagy a telephelye egy részét átviszi 
Szarvasgedére. A tisztánlátás kedvéért kért felvilágosítást. 
 
Farkas Attila polgármester: Válaszolva az alpolgármester kérésére elmondta, hogy tud 
erről a dologról, kétszer is beszélt ezzel kapcsolatban Bakos Sándor vállalkozóval. 
Bakos Sándor jelezte feléjük, hogy több támadás érte a lakosság egy részéről, illetve az 
Interneten különböző dolgok jelentek meg vele kapcsolatban, négy feljelentés is van 
ellene. Bakos Sándor úgy látja, és tény, hogy a település két, jelentősebb vállalkozóját 
az utóbbi 10-15 évben több környékbeli településről is megkeresték, próbálták 
elcsábítani őket, azt kérve, hogy a székhelyüket vagy telephelyüket tegyék át. Eddig ezt 
a kérést visszautasították, de az őt ért támadások végett döntöttek, hogy más települések 
örömmel fogadnák őket. Az önkormányzatnak ez 700-800 ezer Ft bevétel kiesést jelent.  
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Bakos Sándor kérte, hogy ha szóba kerül a testületi-ülésen, tegye fel a kérdést, akik a 
támadásokat indítják ellene elgondolkodtak-e azon, hogy az önkormányzatnak kieső 
700-800 ezer Ft-ot tudják-e pótolni, vagy tudnak-e új vállalkozókat hozni, hogy az az 
összeg ne hiányozzon az önkormányzat költségvetéséből. Minden település arra 
törekszik, hogy a vállalkozókat csábítsa magához, a Jobbágyi Önkormányzat pedig 
lassan abba a helyzetbe kerül, hogy a vállalkozóik elmennek. Elmondásuk szerint, 
olyan hadjárat folyik ellenük, hogy „elszakadt náluk a cérna”. Elmondta, hogy 
folyamatban lévő bírósági ügyekben nem fog állást foglalni, mert nem az ő hatásköre, 
és nem bíró, de ha vállalkozó lenne, és folyamatos támadások érnék elgondolkodna 
azon, hogy a településen érdemes-e azon a településen a vállalkozást működtetni. 
Megdöbbentette ez a dolog, és fennáll a veszélye, hogy ennek folytatása lesz. Ezt 
kötelessége volt elmondani, mint polgármesternek, az az érdeke – úgy, mint 
mindenkinek -, hogy a vállalkozók itt maradjanak a községben, itt fizessék az iparűzési 
adót. Ebből komolyabb problémák is lehetnek, ha több millió forint elmegy a faluból, 
nem itt fizetik az iparűzési adót. A támadásokhoz kívánta hozzáfűzni, hogy nem ismeri 
a szóban forgó feljelentések tárgyát, de a községben régóta nem voltak olyan bírósági 
ügyek, vagy egyiknek sem volt olyan fejleménye, melyben elmarasztalták a 
vállalkozókat. A szemétszállításról és hulladék gazdálkodásról el kívánta mondani, 
hogy az azt szabályzó törvénymódosítás tartalma még nem ismeretes, de május végétől 
lép hatályba, ha jövőben idegen vállalkozó fogja szállítani a szemetet, az háromszoros 
áremelkedést is eredményezhet a szemétszállítási díjban, mely senkinek sem érdeke. 
Nem lehet tudni, hogy májusban milyen változások lesznek, de az biztos, hogy pályázat 
fog kiírásra kerülni, mert júniusban lejár a hatályos szerződés. Teljesen szabályosan 
közbeszerzési eljárás formájában fog zajlani, az előkészületek megtörténtek erre. 
 
Mónus Angéla: A szemétszállítási díjhoz kívánta hozzáfűzni, hogy az hatósági áras 
lesz. Semmiféle helyi probléma miatt nem fog az emelkedni a szemétszállítás. 
Kiemelte, hogy jelenleg hatósági áras lesz. Kérdése, hogy Bakos Sándor egyéni 
vállalkozó, vagy a SZUHA Kft.-ről beszélnek, kérte, hogy konkretizálják az egészet, 
mert az iparűzési adó szempontjából nem mindegy. A feljelentésről el kívánta mondani, 
hogy nem ide tartozik a feljelentés. Az, hogy ez a rendőrségen kötött ki annak 
köszönhetik, hogy a településen ide fele jövet is követték, mely már véleménye szerint 
a zaklatás fogalmát kimeríti, de ezt sem akarja belekeverni. Az a véleménye, hogy 
védjék meg magukat, ott van a bíróság, ott van rendőrség, ha úgy érzik, hogy bármi 
valótlant állított, feljelentést kell tenni rágalmazásért, bármi miatt. Az a véleménye, 
hogy nem zsarolni kell egy település, hogy ha nem állítják őt le, akkor el fognak menni 
a településről. Annak idején nem biztos, hogy másik település szívesen fogadta volna 
pl. a Klein-Metals Kft.-t, mert volt olyan település - szomszédos településről van szó – 
aki hat helyre adta be az ügyféljogát a felügyelőséghez, és mégis valamilyen kiskapun 
keresztül, nem fogadták be. Ez a szomszédos település, előző vezetés próbált 
ügyfélként, mivel tudta milyen veszélyekkel jár ez a gyár. Munkahelyteremtés miatt 
egészen biztos, hogy szívesen fogadták volna, és a bevételnél. A bevételre visszatérve, 
a képviselők tudják a legjobban, hogy ez azért faramuci kijelentés, mert tavaly olyan 
helyzetbe került - nem önhibáján kívül – a legnagyobb cég, hogy zárolták és nem is 
fizetett iparűzési adót, vagy pár százezer forintot fizetett ki. Ha az idén is így alakul a 
dolog költségvetési szempontból meg fogja a település érezni, mivel még a tavalyit sem 
fizették ki. Kérdése így van-e? Ne haragudjanak, hogy rébuszokban beszél, de 
mindenki tudja, hogy miről van szó. Érzékelhető volt, hogy mit akar mondani? 
 
Farkas Attila polgármester: Nem tudja. 
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Jancsó György alpolgármester:  Nem tudják, nem haragudjon. 
 
Mónus Angéla: Először, ha a tavalyi iparűzési adót nem fizette ki, ezt kellene pótolni és 
utána kellene csak olyan kijelentést tenni, hogy az önkormányzatnak bevételkiesést fog  
jelenteni.  
 
Farkas Attila polgármester: Válaszában elmondta a kérdést feltevő Mónus Angélának, 
hogy egyértelmű a bevételkiesés - és mindegy, hogy Bakos Sándor egyéni vállalkozó 
vagy a Szuha Kft., hogy melyik vállalkozásnál fog kevesebb bevétel befolyni. Másrészt 
elmondta, hogy minden tisztelete a zöldek mozgalma iránt megvan, a helyi és országos 
szervezeteket tekintve is, de ha így nézik a dolgot a világon nem lenne ipar. Térjenek 
akkor vissza a középkor elejére, ahol csak mezőgazdaság volt. Annak idején Jobbágyi 
településnek haszna származott abból, hogy itt alakult a cég, hozzávetőleg a 
rendszerváltás óta működik és nagyon sok embernek biztosított munkát és kenyeret, és 
mellette nagyon sok iparűzési adót fizetett be. Nagyon sok település örülne neki, ha ott 
működne a Mónus Angéla által is említett cég. A szemétszállítási díjjal kapcsolatban, 
csak tervezetekről beszéltek, a jelenlegi törvények alapján biztos, hogy rosszabbul 
járnának, ha idegen cégnek fizetnének, senki sem tudja biztosan, hogy valóban hogyan 
alakulnak a dolgok, hiszen hetente változnak. Ahogyan Mónus Angéla mondta, 
valószínűleg hatósági áras lesz.  
 
Mónus Angéla: Nem biztos, hogy Jobbágyi igen, de a tervezet szerint a települések 80 
%-a jobban jár, hogy hatósági áras lesz a szemétszállítás. 
 
Farkas Attila polgármester: Arra kellene törekedni, hogy vállalkozók nem vigyék el a 
telephelyüket és ne osszák meg a tevékenységüket több település között, mert rá fog 
fázni az önkormányzat. A bírósági ügyekkel kapcsolatban nem kívánt véleményt 
mondani, nem is teheti azt. 
 
Mónus Angéla: Ki szeretné javítani, hogy nem az Alkotmánybíróság felé, hanem a 
törvényszék felé kell fordulni, ha bármilyen panasz van. A polgármester úrnak 
elmondta, mivel azt mondta, nem olvassa az Internetet, és a képviselők nagy része sem, 
bevételkiesésre ajánlja, hogy a legnagyobb adófizető ellen eljárás indult. A törvény ad 
egy olyan jogkeretet, mivel ők nem a valós jövedelmük után, hanem csökkentett 
jövedelmük után fizettek iparűzési adót, a jegyző kérelmezheti az APEH-tól, hogy 
valós jövedelem után, 5 évre visszamenőleg kiszámolják, hogy mennyi valójában az 
iparűzési adó, amivel tartozik. Erről már beszéltek, kérdése, hogy áll-e szándékukban 
ilyen lépés, áll-e szándékában a valós összeget követelni, vagy állandóan szemet 
hunynak ezek fölött. Azért mert némely ügyet támogat, de tavaly nem fizetett be több 
millió Ft-ot, és ebből nem lehet Rózsa utcát felépíteni, nem lehet pályázati önrészt 
biztosítani, semmit csinálni. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ő sem olvassa. 
 
Jancsó György alpolgármester: Ő sem szokta.  
 
Farkas Attila polgármester: Nevesítsék a dolgot, mert mindenki tudja melyik cégről van 
szó. Amíg a magyar bíróság nem tesz pontot az ügy végére, addig az ártatlanság 
vélelme mindenkit megillet. Nem megyei ügyész, nem is Kis úrnak a védőügyvédje, és 
nem ismeri az ügy és eljárás pontos részleteit, de tudomása szerint, ami folyik eljárás, 
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van vita Kis úr és az APEH, most már NAV között, az az ÁFA. Az ÁFA után pedig 
tudomása szerint nem kell iparűzési adót fizetni. Ha a magyar bíróság úgy dönt, hogy 
nem Kis úrnak, hanem a NAV-nak van igaza, akkor teljesen más helyzet fog előállni. 
 
Mónus Angéla:  A NAV-val van vitája társasági adó ügyében. Ha ennyit tárt fel, az már 
egy megállapított összeg. A jegyzőnek kellene kezdeményeznie a NAV-nál, azt hogy 
vizsgálja felül a valós bevételt. Ez már egy megállapított összeg, amiről a polgármester 
beszél, egy büntető ügy, amiért vagy megkapják a büntetésüket, a vagy nem. A büntető 
ügynek semmi köze a termelésnek, attól még fog menni a gyár. Itt a bevételről van szó. 
 
Jancsó György alpolgármester: Csöndben szokott általában lenni az üléseken, mert a 
polgármester úrral általában egyeztetnek. Ő sem olvassa az Internetet, mert ott 
mindenki azt rak fel megvágva, össze-vissza, ahogyan akarja. Volt ő is polgármester, 
ezért el kívánta mondani, hogy a két cég, - bár most csak Bakos úr felesége van itt – 
nagyon sokat segítette őket annak idején. Esőzés utáni helyreállítási munkálatoknál, a 
hó-eltakarításnál, a temető melletti parkolónál, munkahelyek teremtésénél, ő csak 
megköszönni tudja ezeket Bakos Sándornak. Azt mondta, el fogunk menni feljebb?  Ön 
egyedül van, vagy kicsoda ön, vagy kit képvisel? Kik vannak önök mögött? Mit takar, 
hogy el fogunk menni feljebb? Ahonnan jöttek, ott mit tettek? Mert ők letett valami a 
faluban. Olyanokat is kellene mondaniuk, hogy milyen javaslataik lennének, amivel 
segítik a falut, amivel előbbre haladunk. Önöknek gondja van, legelőször velem volt. 
Egyik este, úgy 8 óra körül felhívtak, hogy kikérték a telekkönyvi szemlémet, - nem 
tudom, hogy mi közük volt akkor is hozzá - hogy mertem engedélyt adni, hogy Kis 
Zoltán ott letelepedjen. Egyrészt Kis Zoltán a gyermekkori barátom, másrészt 
elmondtam, tisztáztuk, nem én vagyok az a Jancsó György, akit keres. Utána kellene 
járni bizonyos dolgoknak, utána kellene felkavarni a nyugodt falut. Itt nagyon sok 
ember dolgozott, ezek a cégek 80–100 ember családját tartották el. Ellenük ítélet nem 
volt.  
 
Mónus Angéla: Válaszul elmondta, hogy a Levegő Munkacsoport. 
 
Jancsó György alpolgármester: Kérdése, hogy mi a céljuk? Honnan jöttek, és mit 
csinálnak ott vagy itt? Mi a céljuk? A Jobbágyi Kilátóról nem hallott semmit. Ő falusi 
ember, ha valakivel gondja van, megkérdezi. Önöknek gondjuk volt, az előző 
polgármesterrel, Majoros Lászlóval, utána Jeges Lászlóval, utána Kis Zoltánnal, aztán a 
polgármesterrel, utána a Kínai Áruházban, Yennel. Aztán a kisebbséggel is, mint 
mondják. Önt valaki megbízta? Nem lenne az jobb, ha próbálnának segíteni? 
 
Mónus Angéla: Ajánlást tett, hogy hogyan lehetne bevételt szerezni. Ajánlást tette a 
valós konténerszállítás utáni kifizetésekre. 
 
Jancsó György alpolgármester: De ő azt kérdezte, hogy honnan jöttek és mit csinálnak? 
 
Mónus Angéla: Jelen pillanatban, mint Mónus Angéla van itt.  
 
Jancsó György alpolgármester:  Ne haragudjon, de ő csak akkor szokott, ha valamit 
letett… 
 
Mónus Angéla: Elmondja miről van szó, ha nem emlékszik az alpolgármester a 
telefonbeszélgetésre. A telephelybe évekig be volt építve egy családi ház, ez nem volt 
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feltüntetve bizonyos helyeken, csak néha. Volt egy hatósági szemle, ahol szerepelt 
Jancsó György. Ott nem volt feltüntetve se utca, semmi, még akkor nem tudta, hogy 
abba a házba ők laknak. Érdeklődött a településen hogy ki itt a Jancsó György és azt a 
választ adta, hogy sok van a településen. Ezért telefonon felhívta őket, az ötödik a 
jegyző volt, tőle kapott segítséget, hogy melyik Jancsó György volt ott. Csak úgy 
tudhatta meg, hogy ki volt ott, ha beszél a Jancsó Györgyökkel. Erre reagálnom kellett, 
mert szóba hozta az alpolgármester.  
 
Farkas Attila polgármester: Fontosabb dolgokra is kell reagálni.  
 
Jancsó György alpolgármester: Ez rendben van, de arra nem reagált amit kérdeztem. 
Kicsoda ön és honnan jött? Szervezett támadás van azok ellen, akik segítik a falut? 
 
Mónus Angéla: Számtalanszor elmondta és leírta, hogy miért. Aki akarja, elolvassa. 
Aki olvassa az írásait, tudja nagyon jól, hogy neveket nem ír, ha valamiről ír azt 
dokumentálja és felrakja.  Ő soha nem célzott senki magánéletére, semmire, nem írt 
senkiről, vagy a testületi ülésekről, vagy hatósági dolgokról írt. Magánemberekről nem 
ír, ha valaki akar vele valamiről beszélni, megtalálja, leül vele szembe. Vannak olyan 
megoldások a faluban, melyek számára furcsák.  
 
Farkas Attila polgármester: Számukra is vannak, amik a Mónus Angéla részéről furcsa. 
 
Kállai Zsolt JCKÖ elnök: Mónus Angéla a Jobbágyi Kilátó Egyesülethez tartozik? 
Olyanokat irkál az Interneten,- és név nélkül ír - ha a kisebbséggel bármi történik, ami 
nem igaz, nemrég például egy balesetről, ahol meghalt valaki. Vagy ha egy roma 
gyereket bevisznek a rendőrségre, egyből ítélkezik, és olyan dolgokat tesz fel, ami nem 
fedi a valóságot. A faluban azért van a kisebbség, és a polgármester , hogy a falut jóvá 
tegyék szépítsék. Azt veszi észre, ahogy mondta Jancsó György úr is, hogy csak 
kritizál. Főleg azt nem szabad írni, ami nem igaz, ami nem fedi a valóságot, mint pl. 
arról írt, ahol nincs ítélet. 
 
Mónus Angéla: Igen volt ilyen szóbeszéd, de a Jobbágyi Kilátó hozzászólásait nem ő 
írja, erről már volt szó. A kápolnát pedig folyamatosan dicséri. Két olyan emberrel 
beszélt most, aki nem olvasta azt, amit ő írt.  
 
Farkas Attila polgármester: Lezárta a vitát, de két gondolatot még el kívánt mondani, 
annak idején volt olyan „hülye”, hogy felment ezekre az oldalakra, és megnézte. Annak 
hitelességéhez két példát hozott, amikor a Kínai Áruházról jelentek meg hiteltelenül 
olyan jelent meg az Interneten, hogy műemlék jellegű, hogy védelem alatt áll, ami nem 
volt az. A kápolna felújításnál pedig olyanok jelentek meg, hogy „köszönjük neked 
Angi, a te érdemed, hogy ez a kápolna megújult”.  Nem tudja, hogy milyen 
tevékenysége volt a Kápolnával kapcsolatban Angélának, hiszen azért köszönetet tud 
mondani Schoblocher István képviselőnek, aki a tiszteletdíja jelentős részét felajánlotta, 
Kecskés Attila plébánosnak a cserépért, Kis Krisztiánnak és közmunkásoknak, a 
Kisebbségi Önkormányzatnak, és az önkéntes, aktív segítőknek. Ezzel az ülést bezárta. 
 

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


