
2 9 .  s z á m ú  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült a 2012. december 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete üléséről.  
 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 4 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető, 
 Kállai Zsolt Jobbágyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
  
A képviselő-testületi ülésről távol volt: Jeges Tamás és Soós Tibor Tamás képviselő. 
 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: --- fő. 
 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
 
Napirend: 
 
1. Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata 
 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
2. A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
  

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
3. Egyebek 
 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
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1./ Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy bizottsági ülésen megtárgyalták és a 
szemétszállítási díj is módosul a bizottsági ülésen elhangzottak szerint. A 
gyermekétkeztetésnél egyelőre még nem indokolt az emelés, és a többi tételnél sem. A 
díjtételek tervezett változásairól kérte a képviselők véleményét. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a díjemelést tartalmazó rendelet-
tervezetet. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet 
elfogadta és 18/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
2./ A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselők előzetesen megkapták a költségvetési rendelet 
módosítását célzó rendelet-tervezetet. A Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, 
valamint az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság megtárgyalta rendelet 
módosítását. Kérte a képviselők észrevételét, hozzászólását. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének módosításáról. 
 
 
A képviselő-testület 5 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 19/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
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3./ Egyebek  
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Megállapodás a köznevelési intézmény állami fenntartásba vételéről  
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy megállapodást szükséges kötni az iskola 
állami fenntartásba vételéről, ezzel kapcsolatban a képviselő-testület ülését megelőzően 
volt itt a pásztói tankerület vezetője. A képviselők által megismert megállapodás-
tervezettel kapcsolatban van-e felmerült kérdés, vagy vélemény? 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a megállapodást a köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételéről. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
148/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, 
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás tervezetet megismerte. Az 
átadásra kerülő intézmény: Fáy András Általános Iskola Jobbágyi. 
Felhatalmazta Farkas Attila polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
b.) Pintér Angéla - Zumba tánccsoport – helyiségbérleti kérelme 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselő-testületi ülés előtt érkezett be egy kérelem, 
melyet Pintér Angéla írt. Azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy heti két 
alkalommal hétfőn és csütörtökön 19 órától 20 óráig sportolás céljából (zumba) a 
Faluház egy helyiségének használatát engedélyezze sportközösségük számára. Eddig a 
hetesben voltak, de ott most nincs fűtés és nem tudnak ott próbálni. Előbb hívta Soós 
Tibor Tamás képviselő is, aki lobbizott az ügyben, hogy amíg a Faluház felújítás előtt 
áll biztosítsa a képviselő-testület a lehetőséget, amelyért havi 5 ezer Ft-ot fizetnének.  
 
Schoblocher István képviselő: Hozzáfűzte, hogy a benyújtott kérelemben a bérleti díj 
nincs benne. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Hát ez az. Eddig is fizetettek a hetesben, nem? Mennyit 
fizettek? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Ötezret. 
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Schoblocher István képviselő: Akkor egyértelmű. 
 
Farkas Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy hétfőn és csütörtökön… 
 
Kozma Miklósné képviselő: A kulcsot… 
 
Farkas Attila polgármester: Másoltatunk. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Másoltatunk? 
 
Farkas Attila polgármester: Kettő kulcs van, és hogy legyen egy harmadik. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Aztán majd megnézhetjük… 
 
Jancsó György alpolgármester: Kérte, hogy mondja végig. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Bejárhat oda akárki. 
 
Farkas Attila polgármester: Nem akárki, ugyanúgy a hetesbe is bementek. Nem hiszi, 
hogy szórakoznának valamivel. Úgyis felújítás előtt van a Faluház. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Úgyis mindegy neki, nem? 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta, hogy sportolás céljára a Zumbázó 
közösségnek heti két alkalommal a Faluházat biztosítja, havi 5 ezer Ft-ért. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
149/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pintér Angéla jobbágyi lakos 
kérelme alapján a Faluház használatát biztosítja, heti 2 x 1 óra időtartamra, sportolási 
(zumba) célra. A helyiséghasználat díját havi 5 ezer Ft-ban állapítja meg. 
Felhatalmazza Farkas Attila polgármestert, hogy a helyiség használatára vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
c.) Vagyonbiztosítás 
 
Farkas Attila polgármester: A biztosítással a kapcsolatban elmondta, hogy a másik 
árajánlat is megérkezett a mai nap. Eddig arról volt szó, hogy alul volt biztosítva 
minden intézmény, 11 %-on. Az egyik ajánlat a Groupamától érkezett, melyben a 
negyedéves díj – attól függetlenül, hogy ugyanazok az adatok kerültek elküldésre, más 
számok jöttek ki, mivel mások a négyzetméter árak – a Groupamánál 503.820 Ft az 
éves díj, a Generálinál pedig 557.251 Ft. 
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Jeges László Lajos képviselő: Az Allianz-t nem kérdezte? 
 
Farkas Attila polgármester: Úgy volt vele, hogy szerinte két árajánlat elég. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Esetleg a Netrisken megnézni? 
 
Farkas Attila polgármester: Kérhet még árajánlatot, ha úgy felhatalmazza a képviselő-
testület, hogyha az Allianz-os olcsóbb, de a biztosítást a jövő héten mindenképpen meg 
kell kötni. Amikor szóba került, azt mondták, hogy két árajánlatot szerezzen be. Ő a 
vagyonbiztosítási területen a két piacvezetőtől kért, mert ez a kettő a piacvezető. Az 
Allianznak a gépjármű a profilja. Ha úgy gondolják, akkor ma ő még egy nagyon gyors 
árajánlatot tud még kérni, és esetleg, ha esetleg olcsóbb. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Nem valószínű. 
 
Farkas Attila polgármester: Szerinte sem olcsóbb, mert nem az a profilja, akkor nem 
olcsóbb. Az AEGON-nal megmondja őszintén, hogy nem is próbálkozott, mert szinte 
az utóbbi időben elérhetetlenek, már Pásztón fiókjuk sincs. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Mindkét biztosító ugyanazt nyújtja? 
 
Jeges László Lajos képviselő: Mi van benne, mert az a lényeg. 
 
Farkas Attila polgármester: Tűz és elemi kár, üvegkár és ingóságra betörés, de az csak 
két helyen az óvodában és a hivatalban, máshol nem. Az iskolában már nem lett volna 
értelme az ingóságok esetében. Az olcsóbb árajánlat a Groupama Garancia Biztosítóé, 
és így már 100 %-ra van a vagyon biztosítva, javasolta a velük való szerződés 
megkötését. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
150/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Groupama Garancia 
Biztosító által tett általános vagyonbiztosítási díjajánlatát, melynek éves összege 
503.820 Ft. Az ajánlatot elfogadja és felhatalmazza Farkas Attila polgármestert a 
biztosítási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
d.) Gubicskó György ajánlata víz- és fűtési rendszer karbantartására  
 
Farkas Attila polgármester: A bizottsági ülésen áttekintették és értékelték Gubicskó 
György egyéni vállalkozó ajánlatát a víz- és fűtési rendszer éves karbantartására 
vonatkozóan, havi 20 ezer Ft munkadíj ellenébe, ez az önkormányzat számára nem 
kedvező, ezért egyhangú volt a bizottsági ülésen a vélemény. Szavazásra bocsátotta a 
Gubicskó György egyéni vállalkozó ajánlatának elutasítást. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
151/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gubicskó György az 
önkormányzati épületek víz- és fűtési rendszerének éves karbantartására vonatkozó 
ajánlatát megismerte és elutasította. A döntésnél figyelembe vette, hogy az 
önkormányzat víz- és fűtési rendszer karbantartására átalánydíjas szerződést jelenleg 
nem kíván kötni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
e.) Területi Gondozási Központ – szociális ellátások - további működtetése  
 
Farkas Attila polgármester: A legfontosabb, hogy 2012. december 28-áig jelezni kell 
Pásztónak, hogy 2013. június 30-val a Pásztó Kistérségi Társulás megszűnik, ezért - 
mint ahogy a többi önkormányzat esetén is - felmerült a kérdés a társulás részéről, hogy 
Jobbágyi Község Önkormányzata kíván-e továbbiakban a társulásban részt venni? Két 
lehetőség merül fel, vagy kisebb társulások létrehozása, ahol a lakosságszámnak a 3.000 
főt meg kell haladnia, így kiegészítő normatívákhoz lehet hozzájutni, és mivel kisebb 
lesz, ez tulajdonképpen egy mikrotérségi lenne, amivel szerinte jól járnánk, vagy a 
másik az önállóság, de ezt elég lesz eldönteni a jövő év elején. Van két település 
érdeklődött irányunkban.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Június, nem január 1-jétől? 
 
Farkas Attila polgármester: Január 1-jén elvileg megszűnik, de van egy fél éves kifutási 
idő a kistérségeknek, mivel egyik napról nem megy a másikra a megszüntetése. Viszont 
Pásztó azért kéri december 28-ig minden településről, hogy mivel számoljanak. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Két érdeklődő is van, de ez mennyire konkrét? Mert 
nehogy a két szék közül a földre üljenek. 
 
Farkas Attila polgármester: Ez igaz, ebben van rizikó.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Mert az, hogy érdeklődik, az egy dolog. 
 
Farkas Attila polgármester: Úgy gondolja, hogy ha most azt mondják Pásztónak, hogy 
igen, és ezt leírják írásban, akkor mindenképpen részt kell venni. Ha azt írják le, hogy 
nem és nem Jobbágyin múlik csak – hanem legalább 8 település jelzi Pásztónak, hogy 
továbbra is vele szeretné -, akkor visszavonhatják. Ha nem lesz érdeklődés Pásztó felé, 
csak 1-2 település Pásztó felé, akkor Pásztó nem fog foglalkozni a társulással. Nem 
tudja, hogy mennyire jó a megérzése, mert mindenki hallgatott az ügyben, de úgy érzi, - 
lehet, hogy téved – nem maradnak túl sokan. Szurdokpüspöki eleve, eddig is 
elzárkózott. Végül is mondhat településeket, vannak olyan települések, akik nagyon ki 
voltak akadva, mert nem kaptak meg bizonyos, közoktatással kapcsolatos normatívát 
sem, és hát tartozott neki Pásztó már régóta, sok pénzzel, amit most kapnak meg. Azok 
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a települések szerinte nem fognak repesve újracsatlakozni, de őszintén megmondja, ezt 
ő sem tudja biztosan.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Ezeket a tartozásokat a polgármester nem sorolta fel. 
 
Farkas Attila polgármester: De el szokta mindig mondani. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Hogy Pásztó tartozik. 
 
Farkas Attila polgármester: Azt nem szokta elsorolni, elismeri, hogy körbetartoznak. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ahol a tartozást felsorolta, ott ezeket nem sorolta fel. 
 
Farkas Attila polgármester: Egyébként van tényleg egy olyan rizikó, hogyha a két 
érdeklődő – Ecseg és Csécse -, ahol csak a jövő hét elején lesz testületi ülés, egyelőre 
csak arról fognak dönteni, hogy akarnak vagy nem Pásztóval társulni. A két 
polgármesternek ismeri a véleményét, és nem akarnak, de nem tudni, hogy a képviselő-
testület hogy dönt. 
 
Jancsó György alpolgármester: Úgy. Azt a verziót támogatja, amit a polgármester 
mondott, hogy még mindig visszakozhatnak, hagyjanak maguknak annyi lehetőséget, 
Pásztóra, ha igent mondanak, akkor kész, ennyi. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A polgármester azt mondta, hogy ott a jövő héten lesz 
testületi ülés, a jövő héten még 20-a sem lesz.  
 
Farkas Attila polgármester: Jó, de utána jönnek az ünnepek. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A jövő héten még 20-a sem lesz, az ünnepek jönnek, de 
nem fog megállni az élet, nem azt mondja, hogy karácsonykor kell megírni a levelet. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Most kell dönteni. 
 
Farkas Attila polgármester: Most szükséges döntést hozni, mert addig nem lesz több 
képviselő-testületi ülés.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Igaz, mindenképpen úgy döntenek szerinte, hogy nem 
társulnak Pásztóhoz, de még ebben az évben megtudják, hogy ők hogyan döntöttek. 
 
Farkas Attila polgármester: Már sejtette, hogy erre fog gondolni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Most döntenek, de addig nem kell a levelet elküldeni, 
amíg onnan nem kapunk visszajelzést. Nem mintha megváltoztatná a lényeget. 
 
Farkas Attila polgármester: Jövő héten már csak elmondják, hogy hogyan döntöttek. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Nem is fog mindenki december 28-ig dönteni. 
 
Farkas Attila polgármester: Ez is igaz. 
 



 8 

Jeges László Lajos képviselő: És aki nem dönt 28-ig? 
 
Farkas Attila polgármester: Azt úgy veszik, hogy nem akar. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Akkor onnan már nincs visszaút? 
 
Farkas Attila polgármester: Azt mondták, hogy aki december 28-ig nem dönt úgy, hogy 
igen, azt úgy veszik, hogy nem. Ha 2-3 település jelentkezik Pásztó mellé, 
kistelepülések, ahol laknak 100-an, akkor azzal nem foglalkoznak. 
 
Jancsó György alpolgármester: Akkor önálló marad. 
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta, hogy Pásztó irányában a jövő év június 30-át 
követően a társulás lehetőségét utasítsák el. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
152/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokat 2013. 
június 30-ig a Területi Gondozási Központtal kívánja ellátni. 2013. július 1-jét követően 
a feladatellátásra vonatkozóan - mikrotérséget magába foglaló - társulás létrehozását, 
vagy ahhoz való csatlakozását tervezi, annak hiányában a feladatot önállóan kívánja 
ellátni. 
 
Határidő: 2012. december 28. 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
f.) Pásztó Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet továbbműködtetése  
 
Farkas Attila polgármester: Pásztó Kistérségi Társulás Munkaszervezetének 
működtetésének kérdése, a belső ellenőrzést meg kell oldani, az a lapot mutatta, mely 
szerint a munkaszervezet jövőre négy fővel állna fel, az összkiadás, a munkaszervezeti 
költségek 19.251 ezer Ft lenne, az kérdés, hogy egy településre mennyi jutna, mivel 
nem tudni, hogy hány csatlakozik. 
 
Schoblocher István képviselő: Ha létszámarányos, akkor megint Jobbágyinak kellene a 
legtöbbet fizetni. 
 
Farkas Attila polgármester: Igen, így van. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Egy független belső ellenőrt, ezért az összegért meg lehet 
bízni. 
 
Farkas Attila polgármester: Nem tudja, hogy mennyibe kerülhet egy független, de 
szerinte nem lehet drágább. 
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Schoblocher István képviselő: Biztos, hogy olcsóbb, mint egy apparátust fenntartani. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Pásztó Kistérségi Társulás 
Munkaszervezetében való részvételt, és elutasítását javasolta. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
153/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pásztó Kistérség Többcélú 
Társulás munkaszervezeti feladatellátását és belső ellenőrzési tevékenységének 
társulásban történő ellátását nem látja indokoltnak, abban a továbbiakban nem kíván 
részt venni. 
 
Határidő: 2012. december 28. 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
g.) Orvosi ügyelet elszámolása 
 
Farkas Attila polgármester: Választ kapott arra, amire még hétfőn nem tudtak a 
kistérségi ülésen válasz adni. Most ott volt dr. Boczek Tibor kórházigazgató úr is, aki 
elmondta, hogy eleve 833 ezer Ft tartozás, hat település tartozik az ügyeletnek. 
Csécsének abban igaza volt, hogy igaz, hogy tartozik az ügyeletnek 445 ezer Ft-tal, de 
több millió Ft-tal tartozott neki Pásztó az iskoláztatással kapcsolatosan. Ezen felül 
viszont kijött 1.874.266 Ft veszteség, ezt az összes település között szétdobták 
lakosságszám arányában, Jobbágyinak 209.786 Ft. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ez miből adódott? 
 
Kozma Miklósné képviselő: Miből adódott? 
 
Farkas Attila polgármester: Ezt múltkor Sisák Imre sem tudta megmondani. Átkerült 
májusban az IPESZ-hez az ügyelet, mert addig a Pásztói Kórház látta el. Itt kezdődött a 
gond, hogy már tavaly is volt, több mint 400 ezer Ft veszteség az orvosi ügyeletből, 
csak akkor a kórház tolta maga előtt. Most, hogy átkerült az IPESZ-hez az ügyelet 
végelszámolást kellett csinálni, mert a kórházat is ellenőrizte a felügyeleti szerve. A 
kórházat is kötelezték, hogy a veszteséget hajtsa be. A veszteség oka, hogy csökken a 
lakosságszám, ami után kapják a normatívát, mert az ügyelet két részből van fenntartva, 
a TB ad normatívát, meg az önkormányzatok a különbözetet kifizetik. Csak itt az volt a 
nagy gond, hogy itt azzal senki sem foglalkozott, hogy mivel a lakosság létszáma 
csökkent a TB egyre kevesebb pénzt adott, egyre kevesebb normatíva jött be, az 
önkormányzatoknak pedig nem növelték a hozzájárulást. Egyébként most sem jött volna 
ki ez a veszteség, ha marad volna a kórház kezelésében, mert göngyölítették volna, de 
egyszer még több összeg bukott volna ki. Határozottan visszautasította az IPESZ 
vezetője is, hogy ez nem az az összeg, hogy a volt fogorvosi rendelő helyére bekerült az 
ügyelet, mert tényleg ott kellett 1,5 millió Ft-ot rákölteni a fűtési rendszer kialakítására. 
Az mondta erre a pásztói polgármester úr, hogy eszébe nem jutott volna, hogy ezt is 
szétosztja a települések között, bár szerinte jogos lett volna, mert tudja, hogy úgysem 



 10 

fizették volna ki a települések, mert Pásztó Önkormányzaté az ingatlan. Viszont ott 
határozottan kérték minden önkormányzatot, hogy ezt a tartozást fizesse ki, különben 
mindenki gondolkodjon el, hogy hogyan oldja meg az ügyeletet. Felszólalt dr. 
Langmayer Balázs is, mert ott felvetődött a kérdés, hogy megoldható-e ez másképpen, 
de igazság szerint nem nagyon oldható meg, mert nem kötelezhető a háziorvos, hogy az 
év 365 napján ügyeljen, más megoldás meg nincs, csak az, hogy tartoznak valamelyik 
ügyeleti rendszerhez. 
 
Jancsó György alpolgármester: Akkor megvan a válasz. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Hogy van szétosztva ez? 
 
Farkas Attila polgármester: Lakosságarányosan. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Mi kifizetjük lakosságarányosan. 
 
Farkas Attila polgármester: Csak kevesebbet fizettünk, mint amennyit kellett volna az 
utóbbi időben. Most ígéretet tett az IPESZ vezetője, hogy jövőre pontos költségvetést 
mutatnak ki, hogy mi mennyibe kerül. Egy dologra felhívták az önkormányzatok 
figyelmét, hogy készüljenek fel arra, hogy jövőre az ügyeleti autóval valamit csinálni 
kell, mert irtózatosan rossz állapotban van, és nagyon sok kilométer van benne. Ebben 
az évben csak a szerviz-költsége több mint 600 ezer Ft volt az autónak. Ha új autót kell 
venni és nem lesz rá pályázati lehetőség, akkor azt az önkormányzatoknak kell 
összedobni, különben nem fog kijönni az orvos. 
 
Jancsó György alpolgármester: Kulcsmondat. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Erdélyt hozta fel jó példaként, ott a háziorvos teljesíti az 
ügyeleti ellátást hétvégén. 
 
Farkas Attila polgármester: Erre nem kötelezhető egy háziorvos sem Magyarországon. 
Hétköznap hiába csak, hogy délig rendel, délután négyig kötelező neki készenlétben 
lenni, de négy után nem. Akkor nem mehetne el sehová. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ő is ember, nem lehet elvárni, hogy állandó készenlétben 
legyen. 
 
Schoblocher István képviselő: Javasolta, hogy az önkormányzat fizesse ki a rá eső 
tartozást.  
 
Farkas Attila polgármester: Volt olyan település, aki elmondta, hogy jelen pillanatban 
10 Ft van a számláján. 
 
Schoblocher István képviselő: Mi fizessük ki, a többiek meg majd csinálnak, amit 
akarnak. Most az adósságokat minden önkormányzatnak kifizetik, 12-e volt a zárónap, 
ki lesz nekik fizetve, akkor lesz pénzük. 
 
Farkas Attila polgármester: Másik, hogy jelen pillanatban az ügyelet úgy áll, hogy az 
autóba nem nagyon tudnak tankolni. 
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Jeges László Lajos képviselő: Előzetesen arról volt szó, hogy csak a banki tartozásokat 
fizetik ki, de ma reggel hallotta a rádióban, hogy a szállítói tartozásokat, közüzemi 
számlákat is. Egy összegben 17-én utalják a pénzt az önkormányzatoknak.  
 
Farkas Attila polgármester: Azért csodálkozik a dolgon, mert most több önkormányzat 
nyújtott be Önhiki-t, mert pl. a kistérség felé fennálló tartozásokat nem rendezi az 
állam. Ez sem banki tartozás volt, mely a kistérség felé állt fenn. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ő is azon lepődött meg, hogy korábban mindenki azt 
mondta, hogy a banki tartozásokat, a hiteleket rendezi, de most ma mondták, hogy a 
közüzemi számlákat is átutalják az önkormányzatoknak és ki tudják fizetni. 
 
Farkas Attila polgármester: Nem az Önhiki-t, mert pont tegnap volt erről kormányülés, 
ezt várták ott a többiek már nagyon. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos 
végelszámolást, és annak kifizetését. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
154/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
Kórház Központi Háziorvosi Ügyelettel kapcsolatos pénzügyi végelszámolását és azt 
elfogadja. Intézkedik Jobbágyi Község Önkormányzatára létszámarányosan jutó 
209.786 Ft hiány kifizetéséről 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
h.) Idősek karácsonyi csomagja 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdése a képviselőkhöz, hogy vállalják-e a képviselők az 
Idősek karácsonyi csomagjának kiszállítását, és ha igen mikortól tudják ezt megtenni? 
 
Jancsó György alpolgármester: Hétfőn el tudja vinni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ő is a jövő héten tudja vállalni a kiszállítást. 
 
Kállai Zsolt JRNÖ elnöke: Felajánlotta a segítségét.  
 
 
i.) Ebrendész ajánlata 
 
Farkas Attila polgármester: Volt ma a településen az ebrendész, megbeszélték, hogy 
januárban az esetit megoldják, utána pedig valószínűleg átalányos szerződés lesz. 
Elmondta, hogy ő nem gyepmester, hanem neki olyan kutyamenhelye van kialakítva, 
ahol a 14 napos őrzés megoldott, és mindennek megfelel, lecsempézett, padlófűtés is 
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van. Ő ebrendész, nemcsak gyepmester neki arra is lesz jogosítványa, hogyha az utcán 
chipes kutya fog szaladgálni, az autója úgy van felszerelve, hogy a chip alapján tudni 
fogja, hogy ki a gazda és a bírságolás elindításáról ő fog intézkedni. Ha elkap kutyát és 
kiderül, hogy ki a gazdája, de az eb nem volt chippel ellátva – mert az állatorvos most 
már nem fog oltást adni, ha nincs chip – akkor ő a kormányhivatalnak jelenti az ügyet. 
Azt garantálta, hogy Turán is három hónap alatt megoldotta a problémákat, egy kutya 
sincs az utcán. Kállón 80 valamennyi kutyát szedett össze. 
 
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy január 2-ától jön a községbe? 
 
Farkas Attila polgármester: Szerződésben kell rögzíteni. Javasolta, hogy januárban egy 
eseti megbízást adjanak, utána átalányban. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Januárban miért eseti? 
 
Farkas Attila polgármester: Megvárjuk a költségvetést. Jövőre egyébként még több 
kóbor kutya lesz mint eddig. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Mennyi lesz a havi költség? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Kb. 80 ezer Ft. 
 
Farkas Attila polgármester: 70-80 ezer Ft-ot mondott. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Mennyi egy eseti kiszállás? 
 
Farkas Attila polgármester: 25 ezer Ft plusz 15 ezer Ft kutyánként. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Lehet, hogy első alkalommal összejön 150 ezer Ft. Ha 
megkötik a szerződést, akkor ez kéthavi általány. 
 
Farkas Attila polgármester: Azt mondta, hogy havi átalány fizetése esetén lakossági 
bejelentésre 24 órán belül kijön, illetve önkormányzati bejelentésre, pl. iskolai jelzésre 
akár azonnal. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Egy hónapra nem fog szerződést kötni, az ajánlat szerint 3 havi 
összeget egyben kell megfizetni. 
 
Farkas Attila polgármester: Azt mondta, hogy a többi településen is úgy van, ha éves 
átalány van, akkor március 31-ig az éves díjat kifizetik. Ez kb. 900 ezer Ft. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Most javasolta az eseti megbízást, és félév alatt kiderül. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Értette, hogy 300 ezer Ft, de havonta lebontva 80 ezer Ft, 
és véleménye szerint így költségtakarékosabb. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Véleménye szerint azért jobb az éves szerződés, mert az első 
időszakban lesz sok kóbor eb, azért nem jó az elején az eseti. 
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Farkas Attila polgármester: Példának okáért számolta, ha Kálló községben 80 ebet 
fogtak be, 15 ezer Ft-tal számolva, az lényegesen több a 900 ezertől, 1.200 ezer Ft. 
 
Schoblocher István képviselő: Annyi azért nincs itt, véleménye szerint 10-15. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Véleménye szerint 50 biztos van. 
 
Jancsó György alpolgármester: Fáy András úton van minimum 10. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Petőfi Sándor úton is van. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Csak nehogy az legyen, hogy átalányt fizetünk és nem 
szedi össze a kutyákat, így meg muszáj neki gyűjtögetni a kutyákat. 
 
Farkas Attila polgármester: Olyan nincsen, mert bármilyen bejelentésre jönnie kell, azt 
viszont elmondta, hogy az első pár hónapban szokták meghajtani, és akkor nem is 
hetente jön, hanem hetente többször. Utána már az csak egy visszatartó erő, hogy 
megjelenik a településen az autójával. Egyébként volt rendőrtiszt, kutyakiképző 
képesítéssel rendelkezik. Kállón és Tarcsán elégedettek voltak a munkájával. Eddig 
Heves és Pest megyében dolgozott. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Vácszentlászlói, eddig Aszód, Kartal és környékén dolgozott. 
 
Farkas Attila polgármester: Itt a közelben, Lőrinciben is ő csinálja. Sipos Józsefnek 
hívják, a keresőbe beütve az ebfarmot megtalálható. 
 
Jancsó György alpolgármester: Gazdaságosabb lenne a szerződés. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ő mindenféleképpen azt javasolja, hogy szerződést kell 
kötni. 
 
Schoblocher István képviselő: Egyetértett. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Hozzáfűzte még, hogy bármilyen veszélyes állat befogását 
vállalja. 
 
Farkas Attila polgármester: Egyébként még bejelentés esetén patkányt is befogja, ha 
esetleg intézményben közegészségügyi gond van. Ha róka, vagy esetleg más faluból jön 
kóbor kutya akkor kitesznek GPS-szel ellátott ketrecet, ami valami hangot is kiad, hogy 
a kutyát odacsábítja. Szavazásra bocsátotta Sipos József ebrendész ajánlatát. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
155/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízási szerződést köt egy év 
időtartamra a gyepmesteri feladatok ellátására az Ebmentés Kft.-vel (2115 
Vácszentlászló Erdő u. 75.). Felhatalmazza Farkas Attila polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
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Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
j.) Közvilágítás korszerűsítése - ajánlat 
 
Farkas Attila polgármester: Beszámolt arról, hogy ajánlat érkezett Jobbágyi Község 
Önkormányzatához, mely a közvilágítás kiváltását célozva napelemmel. Állítólag 
januárban lesz pályázat. Felolvasta az e-mailben megküldött tájékoztatást: „Jobbágyi 
község közvilágításának számlája átlagosan havi 250 és 300 ezer forint között van 
/hónap. Ezen költségek csökkentésére kínálunk egy 50 kWh rendszerteljesítményű 
napelem rendszer telepítését, amely nagyságrendileg 180-200 ezer forinttal tudja havi 
szinten csökkenteni a közvilágítás energiaszámláját. A talajra vagy tetőre telepített 
rendszer villamos energiát termel, mely átvételre kerül a helyi energiaszolgáltató 
részéről, így a megtermelt 180-200 ezer forintnyi villamos-energia összegével csökken 
a havi számlájuk. A beruházás bruttó bekerülési értéke kb. 58 millió forint, ebből 85 %-
os a vissza nem térítendő pályázati pénz, a maradék 15 % fele, vagyis 7,5 % lehívható 
az önerő alapból. A ténylegesen szükséges 7,5 % (vagyis kb. 4,5 millió forint) 
rendelkezésre állására kínálunk az Önkormányzat részére olyan konstrukciót, hogy a 
már megtermelt energia számlában való megjelenésének mértékéig, visszatörleszthető a 
megelőlegezett önerő a kivitelező részére, kb. 2 év alatt, ezután 20-25 évig élvezi az 
önkormányzat a beruházás hasznát. Vállaljuk a projekt teljes körű bonyolítását a 
tervezéstől a csatlakozási szerződésig. Előzetes (később elszámolható) költségek 75 
ezer + ÁFA mérnöki díj, valamint kb. 100 ezer forint elő-közbeszerzési díj.” Ha ezt 
megcsinálnák, akkor a 4,5 millió Ft önrészt a megtermelt és visszaadott áram adná, 
tulajdonképpen a kivitelező megelőlegezné az önrészt is. Van egy nagy gond, leírni sok 
mindent lehet. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, honnan vették a 250 ezer Ft áramszámlát? 
 
Farkas Attila polgármester: Itt voltak és meg lett nézve, hogy mennyit fizet az 
önkormányzat. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ennyit fizet az önkormányzat, de ebből már volt 
közvilágítás korszerűsítés. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Nem, ez a sima közvilágítási áramszámla. Az más az a 20 ezer 
Ft többlet. 
 
Farkas Attila polgármester: A Caminusra gondol? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Nem, az más, ez a 20 ezer Ft többletüzemeltetés a közvilágítás 
korszerűsítésért fizeti az önkormányzat. Lámpatestek cseréje volt. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy az csak 20 ezer Ft? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A belső világítás, a Caminus az, ami 170 ezer Ft havonta. 
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Jeges László Lajos képviselő: Ha most 250 ezer Ft a villanyszámla, ebből mennyi a 
korszerűsítésért fizetett összeg? 
 
Farkas Attila polgármester: 20 ezer Ft. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A közvilágításnál most mindenhol energiatakarékos 
lámpák vannak. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Így havi 250 ezer Ft az áramszámla. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Előtte még nem volt korszerűsítve, akkor mennyit 
fizettek? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Nem tudja. 
 
Farkas Attila polgármester: Azóta még nem volt korszerűsítve a villany ára is 
emelkedett, nem is kicsit. Egyébként nagyon jól hangzik, és tényleg ennyit fizetünk, de 
ők azt mondják, hogy 180-200 ezer Ft-tal tudná havi szinten csökkenteni. 
 
Schoblocher István képviselő: Ő nem támogatja, mert különböző olyan méréseket 
kellene végezni, hogy a településen van-e annyi napfényes óra, stb., hogy ezt tényleg ki 
lehet használni. Nem beszélve arról, hogy ki tudja, hogy jövő évben milyen 
támogatásokat fogunk kapni az államtól, mert azt mondták, hogy ami feladat, ahhoz oda 
kell adni az államnak a pénzt. Az más dolog, ha az állam úgy dönt, hogy ezt 
megfinanszírozza, mert neki meg fogja érni, akkor majd valószínűleg megcsinálja. 
 
Farkas Attila polgármester: Igazat adott a képviselőnek, ne foglalkozzanak az ajánlattal. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A papír sok mindent elbír, a 4,5 millió Ft-os önrész lenne 
még a duplája is mikorra odakerül. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Hozzáfűzte, hogy „Szemünk fénye” programmal sem járt túl 
jól az önkormányzat, mert most az iskola működtetését viszi az állam és az ott keletkező 
megtakarítást az önkormányzat elveszti. 
 
 
k.) Tájékoztatások, hozzászólások 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte Sándor Szilviának a képviselő-testület 
nevében a képviselő-testületi üléseken végzett aktív tevékenységét. 
 
Kállai Zsolt jobbágyi lakos: Halaszthatatlan problémájáról adott tájékoztatást, nem volt 
ideje leírni sem. Rendelkezik egy üzlethelyiséggel a Felszabadulás úton. A működő 
üzlethelyiség lebetonozott oldalsó bejárati részét könnyű szerkezeti elemekkel 
beépítette, nyílászárókat rakott bele, szigetelését is megoldotta, sok pénzt fektetett bele. 
Nem tudta viszont, hogy építési engedély köteles, és most az építésügyi hatóság 
felszólította annak elbontására, büntetéssel fenyegeti. Azzal indokolják, hogy a tűzoltó 
autó nem tuja megközelíteni az ingatlant tűz esetén. Kérdése, hogy meg lehet-e 
közelíteni az épületet az önkormányzata beleegyezésével? Két úton lehetséges, a nem 
sokkal messzebb lévő önkormányzati parkolón keresztül, vagy a Hunyadi útról a 
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szomszédos telek felől, itt a piactér feletti telken keresztül. Ez utóbbit nem dolgozza 
senki, régen kert volt, most gazos terület. Ha valamelyik megoldható lenne, az épületet 
meg tudnák tűzoltó autóval is közelíteni, ezért azt javasolta, hogy a képviselők a 
helyszínen nézzék meg a lehetőségeket. Információt kért a lehetőségeiről, csak úgy 
lehetséges a szóban forgó területet megveszi és saját tulajdonába kerül, mert ha 
bérlemény a szerződés a bármikor felmondható. Kérdése, hogy előre láthatólag van-e 
megoldás? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Nincs, mert közlekedési út kell a tűzoltó autónak, és a szóban 
fogó terület építési telek. Módosítani kell hozzá a rendezési tervet is, hogy ott 
közlekedési utak legyenek. 
 
Kállai Zsolt jobbágyi lakos: A másik Felszabadulás úti parkolón keresztül? Az parkoló. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Jelenleg parkoló, de beépíthető terület, akármikor beépíthető. 
 
Kállai Zsolt jobbágyi lakos: Véleménye szerint nem kell útnak lennie, hogy 
megközelíthető legyen. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Vannak beépítési távolságot, védőtávolságok a beépített részt 
nem fogják engedélyezni. 
 
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy miért nem járt utána ezeknek Kállai Zsolt? 
 
Kállai Zsolt jobbágyi lakos: Idáig engedély volt rá, a kapubejárót építette be. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Kapubejáró volt. 
 
Kállai Zsolt jobbágyi lakos: Rengeteg pénzt rá fordított, valószínűleg bejelentették, a 
hatóság kijött, lebontásra kötelezték, nagy büntetést ígértek, 170 ezer Ft 
/négyzetméterről beszéltek, ezért próbálja meg, hogy megveszi a piactér feletti hátsó 
részt. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Megbüntetni mindenképpen megfogják. Nem biztos, hogy a 
képviselő-testület el akarja adni a szóban forgó ingatlant. 
 
Schoblocher István képviselő: Az frekventált helyen van.  
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta Kállai Zsoltnak, hogy kérelmét mindenképpen 
nyújtsa be írásban, pontosan megfogalmazva, hogy a testület arról dönteni tudjon. 
Megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
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