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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2012. május 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 6 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Dobos Tamás rendőr őrnagy Pásztói Rendőrkapitányság, 
 Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
  
 
A képviselő-testületi ülésről távol volt: Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság tagja, Kállai Zsolt Jobbágyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
 
Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 1 fő. 
 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
 
Napirend: 
 
1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről 
  
 Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság vezetője 
 
2. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről 
  
 Előterjesztő: Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó 
 
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. 
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1./ Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről 
 
Előterjesztő: Dobos Tamás kapitányságvezető-helyettes, Pásztói Rendőrkapitányság 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a Pásztói Rendőrkapitányság képviseletében 
megjelent Dobos Tamás rendőr őrnagy urat. A község közbiztonságának helyzetéről 
szóló a Pásztói Rendőrkapitányság által készített beszámolót a képviselők előzetesen 
megkapták véleményezésre. Felkérte az írásbeli beszámoló kiegészítésére. 
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: Bemutatkozott, elmondta, 
hogy a Pásztói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője. Azt is 
elmondta, hogy a rendőrkapitány úr munkahelyén tartózkodik, elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni a testületi ülésen, a körzeti megbízottak pedig jelenleg előállítást 
foganatosítanak, egy jobbágyi lakossal szemben, akit bűncselekmény elkövetésekor 
tetten értek, ezért nem lehetnek jelen. A beszámolóban foglaltakat a képviselők 
előzetesen megismerték, azt nem kívánja újból ismertetni, a beszámolóhoz kapcsolódó 
kérdéseket várja. Szóban annyit kívánt hozzá fűzni, hogy az abban szereplő statisztikai 
adatok azt mutatják, hogy Jobbágyi viszonylatot tekintve a személyi bűncselekmények 
kivételével szinte mindegyik kategóriában növekedést mutat. Jobbágyi sajnálatos 
módon benne van a legfertőzöttebb települések között, Kálló, Szirák és Vanyarc 
községekkel egyetemben. Befolyásolja e tényt a település népesség összetételének 
aránya, népsűrűsége is.  Ezért továbbra is – mint eddig – a lehetőségeik szerint a 
lakosság szubjektív biztonságát ellenőrző programban kiemelt szerepet kap Jobbágyi, 
valamint a készenléti rendőrség munkája a községben továbbra is folyamatos, 
amennyiben nincs más fontosabb munkájuk. Az adatok azt mutatják, hogy főleg a 
vagyon elleni bűncselekmények száma a kiemelkedő, annak ellenére, hogy a 2011. évet 
elég szépen zárták. Sajnálattal mondta el, hogy ez a szám nem tartalmazza a látenciában 
maradt bűncselekményeket, mert a sértettek nem kívánnak feljelentést tenni, vagy nem 
kívánnak ezzel foglalkozni, vagy a bűncselekmény kisebb kaliberű és ezért nem tesznek 
feljelentést. Ezért ez a szám véleménye szerint kicsivel több. A vagyon elleni 
bűncselekményekkel összefüggésbe hozható, hogy a lakosságban a felnövekvő 
generáció egy kicsivel gátlástalanabb és nincsen benne semmiféle tisztelet semmi iránt.  
Másrészt, amely miatt a rendőrség „ki is vont pár személyt a forgalomból” a kábítószer 
megjelenése, illetve az ezzel kapcsolatos bűncselekmények, mellyel szintén 
összefüggésbe hozhatóak. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, hogy milyen mértékben módosították, hiszen 
változni fogy a büntető törvény, azt milyen mértékben módosították, előnyös-e az, hogy 
12 éves kortól büntethető-e az elkövető, mely véleménye szerint eredményes lenne.  
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: Szó volt arról, amikor a Btk. 
módosítását tervezték, volt olyan megfogalmazás, hogy tekintettel arra, mivel jobboldali 
kormány van, az ő feladata, hogy szigorítson. Gyakorlatban fog annak eredménye 
kiderülni. A szigorítás és az a munka, amit ebbe fektettek, látszik, a gyorsított eljárás 
mindenképpen megkönnyíti, és gyorsabbá válik az eljárás. A szabálysértések esetén a 
szigorított eljárás eredményeképp Jobbágyiban is elzárásra került 40 és 60 napra több 
személy. Példának mondta el, hogy egy falopás esetén 72 órán belül elzárásra kerülhet 
az elkövető. Ezzel szemben a bűncselekménynél teljesen más az eljárás, ott majd a 
gyakorlat mutatja meg, hogy milyen eredménnyel jár a szigorítás. 
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Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése még e változással kapcsolatban, és ez bizonyára 
sok embert érdekel, hogy a saját tulajdon védelmében mit lehet tenni, lehet-e lőfegyvert 
használni, ha az élet kioltására irányul a tevékenysége? A védekezőt milyen szankció 
sújthatja? 
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: A változással kapcsolatban 
még nem tud beszámolni, azt hogyan fogja tartalmazni az új Btk. A jelenlegi 
szabályozásról tud beszámolni. A demokrácia alapja a jogos védelem és a 
magántulajdon védelme is. Engedéllyel tartott lőfegyvert is lehet használni, amennyiben 
van ideje azt elővenni a törvényben szabályozott feltételeknek megfelelően tárolt, zárt 
szekrényből, és mindenképp az arányosság elvét figyelembe véve. Példának okáért 
elmondott egy esetet, ha 12 éves az elkövető, kés van nála, azzal fenyeget is, s ha a 
megtámadott megüti, és a támadó maradandó sérülést szenved, nem biztos, hogy a 
megtámadott jön ki jól a helyzetből. Az igazságszolgáltatás lényegi részét a bírák és az 
ügyészek végzik, ők függetlenek, a hozott ítéletek relatívak. Példának említette a 
Kozma-gyilkosságot, és az idős embert, aki áramot vezetett a kerítésébe.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy hogyan lehetséges az, hogy ha egy 
elkövető ugyanazon a bűncselekmény során tetten érik a hatvani és a pásztói körzetben, 
míg Pásztóra beviszik a rendőrök az elkövetőt délelőtt, és még aznap délben, vagy 
délután szabadon van, ha a hatvani rendőrség viszi be, 3 hónapra lecsukják?  
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: A rendőrség a törvény alapján 
dolgozik, a törtvény előírja, hogy az őrizetbe vételt és az előzetes letartóztatást hogyan 
lehet végrehajtani, milyen szabályoknak kell eleget tenni. Újra egy példával tudott 
szemléltetni: bűncselekmény esetén tetten érik az elkövetőt, beismerő vallomást tesz, 
feltáró jellegűt mond, együttműködik a hatósággal, így minden tárgyi bizonyíték 
megvan, minden kár meg fog térülni, a jogszabály alapján az őrizetbe vételre nincsen 
lehetőség. Tekintettel arra, hogy az eljárás a célját elérte. Amennyiben nem működik 
együtt, tagad, társai vannak ez esetben, őrizetbe vétel megáll, az elkövető 72 órára 
őrizetbe lehet helyezni, a rendőrségnek 36 órán belül el kell döntenie, mi fog történni, 
olyan bizonyítékokat tár elő, hogy 72 órára újra bent tartja, vagy előterjesztést terjeszt 
előzetes letartóztatására. Előterjesztést az ügyészség fogadja, az hogy melyik ügyész 
hogyan értékeli, nem a rendőrségen múlik. A rendőrhatóság begyűjti a bizonyítékokat, 
és minden egyes olyan cselekmény előtt, ami valakinek a személyi szabadságának 
korlátozásával jár, a nyomozást felügyelő ügyészhez terjeszti elő.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Ezzel egyetértett, kérdése: hogyan lehet ennyire eltérő az 
ügyész döntése? Ha van egy törvény, hogyan értelmezheti az egyik ember így, a másik 
úgy. A törvény egyformán vonatkozik mindenkire. 
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: A bizonyítékok értékelése, a 
jogértelmezés más kérdés. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Például a Kozma gyilkosságot tekintve az első fokú 
ítéletet nem hagyta helyben a másodfok. Nem érti, hogy ez miért történhet meg.  
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: A rendőrnek a legrosszabb, 
amikor még le sem írták a jelentés, több óra munkája van az elkövetővel, 
dokumentációk elkészítése a feladatuk, az elkövető meg mosolyogva távozik. A 
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jogrendszert bírálni nincsen joguk, lehetőségük. Magyarországon nem az angolszász 
jogrendszer a gyakorlat, amelyben precedens értékű perek vannak, ott, ha azt mondják, 
hogy 1870-ben valakit, ezért ekkor erre elítélték, akkor más esetben ugyan így fognak 
dönteni. Magyarországon egyéni elbírálás van, és fokonként eltérő. Ez a probléma nekik 
is stresszt okoz. 
 
Farkas Attila polgármester: Azt látni a beszámolóban szereplő diagrammon, hogy 
második helyen áll Jobbágyi, de a lakosság összetételét, arányát itt nem vették 
figyelembe, ha azt is tekintik nem második helyen áll Jobbágyi.  
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: Valóban így van, hogy a 
lakosság összetételét is figyelembe kell venni, mind a kor szerint, mint egyebek szerint, 
és ehhez képest kell értékelni, de tény, hogy Jobbágyi az első négyben benne van. 
 
Schoblocher István képviselő: Az elmúlt évben szenvedő alanya volt vagyon elleni 
bűncselekményeknek. Egyik ügyben folytatott nyomozás már lezárult, ismertetlen tettes 
miatt azt lezárták, a másik még folyamatban van. Akkor, abban az időben nagyon sok 
volt a vagyon elleni bűncselekmény. Akkor a polgármester úrnak, és más 
köztiszteletben álló embereknek köszönhetően a megyei rendőrfőkapitány úr is eljött 
Jobbágyiba és nagy csinnadrattával bejelentette, hogy itt két állandó KMB-s lesz. Igaz 
akkor is úgy volt, hogy egyikőjük tartózkodik itt állandóan, a másik szolgálati beosztása 
szerint. Arról volt szó, hogy állandó jelleggel itt fog tartózkodni a településen. Kérdése, 
hogy miért nincs itt, mégis a rendőr kollégájuk? Akkor is azt mondta a megyei 
főkapitánynak, hogy a puding próbája az evés. Hozzáfűzte, elég rossz szájízzel van a 
puding után.  
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatott, hogy itt tartózkodik a KMB-s rendőr. 
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: Ha példának veszik azt, hogy 
a képviselőknek kellene 24 órás szolgálatot tejesíteni Jobbágyiban, nem tudnák ellátni. 
A pásztói körzetben 33 ezer főre 72 hivatásos rendőr jut, abból 20 civil. A legutóbbi 
adatfeldolgozáskor kiderült, hogy a körzet a legjobban ellátottak között van, 1.000 főre 
jut egy rendőr. Figyelembe kell venni azt, hogy ezek a kollégák emberek, lehetnek 
betegek, szabadságon vannak, elvezénylik őket, oktatáson kell részt venniük. Ez 
rendkívül sok vezénylési időt tud elvenni ez a KMB-től, tehát 24 órában egy rendőr a 
településen nem tud jelen lenni. Amikor kijelentik, hogy állandóan itt fog tartózkodni 
egy rendőr a településen, nem veszik figyelembe a már említett okok miatt elvezényelt 
időt. Ugyanez a probléma merült fel Kállón és Szirákon is. Próbálták azt is 
megvalósítani, hogy szolgálati lakás biztosításával lakjon itt egy rendőr, de egy fiatal 
kolléga viszont – ne adjon sértődésre okot - nem szívesen költözik ide, mert nem 
perspektíva számára. 
 
Farkas Attila polgármester: Az a változás történt, hogy eddig egy fél szolgálat jutott 
Jobbágyira, most Hartmann Gergő rendőr állandóan itt tartózkodik, és Hajnal Tamás 
rendőr is a szolgálati idejében. A legjobb természetesen az lenne, ha állandóan itt 
tartózkodna a rendőr. 
  
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: A legjobban a régi rendszer a 
KMB ősrendszer volt, kint élt az adott területen, jól működött, hatékonyabb volt a 80-as 
években. Helyben lenne, a reagáló képességük jobb lenne, a nyomozók munkáját 
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hatékonyabban tudnák segíteni. Megpróbálják a meglévő lehetőségből a legjobbat 
kihozni.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Ki kell vonni a forgalomból azokat, akikkel a probléma 
van, és lehet, hogy elég lenne egy rendőr három faluban.  
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy, Pásztói Rendőrkapitányság: Erre a felvetésre nem kívánt 
reagálni. A rendőrségnek is könnyebb munkája lenne, ha ez lehetséges volna. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Véleménye az a KMB-sek munkájáról, hogy 
csak jó tapasztalatai vannak. Ő a Családsegítő Szolgálat munkatársa, sokszor kell hívni 
a kollégákat a munkaköréből adódóan. Bármikor hívja őket, és 6 perc alatt a helyszínre 
érkeznek, akár egy skizofrén beteg elszállításához, bármilyen esetben azonnali 
segítséget nyújtanak. Biztosították is állandó segítségükről. Az Idősek Klubjában ezen a 
héten volt egy megelőző előadás, nagyon profin, az idősek számára érthető módon tette 
meg azt a kollégájuk, ezt az idősek is értékelik. A legjobb az lenne, ha nem az 
embereknek kellene vigyázni, olyan lenne a társadalmi rend, de ez nem így van. Mindig 
figyeli a jogszabályokat, sajnálatos véleménye, hogy a jogszabályok nem az áldozatok, 
hanem inkább az elkövetők mellett vannak. Felhívták arra is a figyelmet, hogy az 
áldozatok fordulhatnak az Áldozatsegítő Szolgálathoz. Az Áldozatsegítő Szolgálat 
pályázat segítségével pszichológus munkatárs segítségével nyújt támogatást az 
áldozatoknak, községünkben is segített már két esetben, egy idős hölgy és a családban 
történt tragédia túlélő gyermekeinek, valamint rendkívüli segélyt kaphatnak, ha 
bűncselekmény éri őket. Az Áldozatsegítő Szolgálat pszichológusának munkájával más 
községben is nagyon elégedettek, minden segítségre szorulónak ajánlotta, forduljanak 
hozzá a bajba jutottak, főként az idős emberek bizalommal. 
 
Farkas Attila polgármester: Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó hozzászólásához 
kapcsolódva elmondta, hogy véleménye szerint nem a jogszabályokkal van elsősorban 
gond, hanem, súlyos felelősség terheli Magyarországon a média egy részét is, illetve 
különböző elvakult szélső-liberális szervezeteket is. Akik olyan fórumok elé visznek 
ügyeket, amely oda vezet, hogy akár súlyos bűncselekmények elkövetői is nyeregben 
érezhetik magukat, és sírásuk, jajveszékelésük akár Brüsszelig vagy Strassburgig is 
elhallatszik.  
 
Dobos Tamás rendőr őrnagy Pásztói Rendőrkapitányság: Minden egyes bűncselekmény 
mögött áll egy áldozat, a rendőrség feladata minden sértettnek segítséget nyújtani. 
Sajnálatos, hogy vannak olyan emberek is, akinek ha egy tyúkját elvisznek az is 
katasztrófa. Megköszönte az elismeréseket, és kritikákat, melyből munkájuk során 
építkeznek. Megköszönt minden segítséget is, mely munkájukat segíti. Első számú 
partnerük ebben a Polgárőrség, amely jelenleg kicsit hanyatlik, ennek oka, hogy egy 
civil szervezet, tevékenységüket szabadidejükben végzik, és tagjaik munkából élnek 
meg. Vannak még olyan emberek, akik még tenni akarnak a közjaváért, ezeknek az 
embereknek a munkáját megköszönte a maga és a kollégai nevében.  
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a beszámolót, majd szavazásra bocsátotta a 
Rendőrség beszámolóját a község közbiztonságának helyzetéről. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
60/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság által 
a község közbiztonságának helyzetéről készült beszámolót elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Farkas Attila polgármester 
 
A beszámoló mellékletként csatolva. 
 
 
2./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről 
  
Előterjesztő: Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó 
 
Farkas Attila polgármester: Minden képviselő írásban megkapta a beszámolót a 2011. 
évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Kérdése, hogy a 
családgondozó kíván-e szóban hozzászólni? 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Kiegészítette azzal, hogy már a múlt évben is, 
amikor a gyermekvédelem helyzetéről készült beszámolót tárgyalta a testület elmondta, 
hogy a tárgyi feltételek nem megfelelőek. A szolgálat társulásban működik a 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében, de mint önálló 
szolgálat. Nagyon sok település a Pásztói Kistérségi Társuláshoz tartozik, ehhez nem 
csatlakozott Palotás, és kivétel még Vanyarc és Kálló községek. Az önkormányzatok 
átalakításával kapcsolatban el kívánta mondani, hogy kialakították az elektronikus 
szolgáltatási rendszert, jelenleg próba jelleggel működik, július 1-je után élesben fog. 
Ehhez a munkához szükség van számítógépre és Internetre is. Megengedett, hogy az 
önkormányzati gépén dolgozzon, ha van szabad gép főként, de a polgármesteri 
hivatalban is dolgoznak. Az Idősek Otthonában is Miczkiné Pintér Annával meg tud 
egyezni a géphasználatról, ám nincs lefixálva, hogy mikor, de a legjobb megoldás az 
lenne, hogy ha megadott konkrét időben használhatná, még inkább, ha neki külön gépet 
és Internet hozzáférést biztosítanának. Elmondta, hogy egy államilag kötelező feladatot 
lát el, ami után az önkormányzat állami normatívát kap. Ez a finanszírozás jelenleg 
lakosságszám alapján van, 2013. január 1. után viszont az Interneten lejelentett 
tevékenység után lesz. Ha nem tudja ezt a jelentést időben megtenni, nem lesz 
támogatás. Meg tudja oldani, eddig is megtette azt otthon, de be fogják ennek is az 
idejét szabályozni úgy, hogy azt munkaidőben lehet csak megtenni, a jelentés 
elmaradása esetén 200 ezer Ft pénzbüntetést von maga után. Az sem megoldás, hogy a 
jobbágyi dokumentációt máshol dolgozza fel, mert a Jobbágyira vonatkozót nem viheti 
el más településre, mert az is szabálytalan lenne. Meg lehetett volna már oldani a 
problémáját, mert a megszűnő könyvtárban felszabadult egy számítógép, de az máshová 
– és ezt nem helytelenítette, mert az jó helyre, a rendőrség használatába – került. 
Elmondta, hogy Jobbágyiban is az Idősek Otthonában dolgozik, ott van Internet, és 
véleménye szerint itt sem okozna gondot, ha fix ideje lenne a géphasználatra, mert más 
településen is így működik, hogy amikor az időseket látják el, abban a két órában ő tud 
a gépen dolgozni. Jobbágyiban is megoldható lenne, a fix 2 óra géphasználat. 
Jobbágyiban más az ellátási rendszer, a nappali ellátás idején, amikor délelőtt két ember 
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van bent, azzal fölösleges is lenne két embernek foglalkoznia, itt a legnagyobb munka 
délben van az ebéd kiosztásánál. A legjobb megoldás lenne azonban, ha saját gépe 
lenne, 2 óra Internet használatának biztosításával, ezért ezt kérte. Azért is nem 
csatlakozott a szolgálat a pásztói társuláshoz, mert így gazdaságosabb a működtetés, a 
palotási társulás kimutatása szerint, a lakosságarányosan járó normatíva alapján 
Jobbágyi 1,5 millió Ft-ot kap a jelenlegi társulásban, amíg a pásztói társulásban úgy 
alakul, hogy plusz támogatást kell fizetniük a tagoknak.  
 
Farkas Attila polgármester: Véleménye szerint, a polgármesteri hivatalban van olyan 
használaton kívüli, régebbi típusú gép, ami a céloknak megfelelhet. Ezt pontosan csak a 
hivatalban tudja majd megmondani, hogy Pentium 3-as vagy Pentium 2-es van. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Hozzáfűzte azért, hogy ha tudják, hogy 
sürgős munkája van, a polgármesteri hivatalban is megengedik, hogy dolgozzon, és 
felállnak a géptől is. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy az Idősek Otthonában miért van szükség 
Internet szolgáltatásra? 
 
Farkas Attila polgármester: Hozzáfűzte, hogy minden önkormányzati intézményben van 
Internet-hozzáférés. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Azért van szükség rá, mert heti jelentési kötelezettségeik 
vannak, az ellátottak létszámát kell leadni. Függetlenül a beszámolótól a törvény 
Internet hozzáférés van előírva. Ne kelljen más hivatalba „cigánykodnia.”  
 
Jeges László Lajos képviselő: Ez nem cigánykodás. A kérdése az volt, hogy az Idősek 
Otthonának napi 6 óra Internet-használat nem elég, ha hétfő, szerda, pénteki napokon 2 
óra Internet hozzáférést kér a családgondozó? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Helyesbített, hogy az Idősek Otthonában napi jelentési 
kötelezettségek vannak. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Véleménye szerint, ha a dolgozó adatbázisa rajta van a 
gépen, az nem szerencsés, ha más is belelát abba, az intim szféráját zavarja. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Nem ezért kérte a saját gépet, mert más 
hivatalban sem zavarják egymást. 
 
Schoblocher István képviselő: Támogatja a családgondozó kérését, hogy egy külön 
gépet kapjon, Internet hozzáférést egy kábellel meg lehet oldani, ha nincs a hivatalban 
megfelelő gép, akkor ő szívesen felajánlja a tulajdonában lévő, használaton kívüli 386-
os számítógépet monitorral. Mindenféleképpen azt támogatja, hogy a családgondozónak 
legyen egy külön gépe, és nem kell járkálnia, a saját helyén el tudja látni a munkáját.  
 
Farkas Attila polgármester:  Megköszönte a felajánlást. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: A helyiség sem megfelelő az előírásoknak, de 
már megszokta. Azt szeretné kérni, hogyha csinálják a járdát, akkor az 
akadálymentesítést, hasonlóan, mint az iskolában megoldották, a két lépcsőfok helyett 
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rámpát építsenek, 10 fokos dőlési szöggel ezt meg lehetne oldani. Az ellenőrzések 
tapasztalatai alapján ez is mindig probléma, hogy nem akadálymentesített, igaz, hogy 
csak két lépcső van, de jogszabályi előírás, mást nem nagyon szoktak találni, de valamit 
nekik is le kell írni.  
 
Farkas Attila polgármester: Egyéb hozzászólás és kérdés hiányában szavazásra 
bocsátotta a gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámolót.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
61/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évben a gyermekjóléti és 
gyermekvédelemi feladatok ellátásról szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Tóth Renáta jegyző, Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó 
 
A beszámoló mellékletként csatolva. 
 
 
3./ A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: A kérdések bizottsági ülésen megvitatásra kerültek, kérdése, 
hogy azóta valakinek van e más kérdése, véleménye.  
 
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 9/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
4./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Vagyonrendelet módosítása 
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Farkas Attila polgármester: A vagyonrendelet módosításával kapcsolatban kérte a 
képviselő-testület véleményét, hozzászólását. 
 
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 az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2001. (X. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 
10/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
b.) Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 
 
Farkas Attila polgármester: 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 szabálysértési rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 
11/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
c.) Tiszteletdíjas házi gondozó foglalkoztatása 
 
Farkas Attila polgármester: Kérelem érkezett Odlerné Tiszovszki Máriától, a Területi 
Gondozási Központ vezetőjétől, hogy a képviselő-testület támogassa egy napi két órás 
tiszteletdíjas házi gondozó alkalmazását a településen, melynek éves költsége 180 ezer 
Ft lenne. A bizottsági ülésen mindenkiben olyan vélemény fogalmazódott meg, hogy 
nem támogatja a kérelmet.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérte a polgármestert, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
is elhangzott megoldási javaslatot. 
 
Farkas Attila polgármester: A feladatot belső átcsoportosítással kell megoldani, 
természetesen akkor, ha két ember is hiányzik, mert ilyen is előfordulhat, akkor 
továbbra is megkapják a segítséget, pl. a hivatalsegéd is segíteni szokott. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Meg ott van a családgondozó is, ő is segíteni szokott, 
tehát erre az egészre semmi szükség.  
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Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Bár nem tartoznak egymáshoz, de ott is látni 
kell, hogy az időseknek be kell vásárolni, az ebédet - elég sokan igénybe veszik a többi 
községhez képest -, azt ki kell szállítani, ez kb. két ember három óráját elveszi. Van 
úgy, hogy az épületben ő marad egyedül, ha betegség vagy hiányzás van. 
 
Farkas Attila polgármester: Ha mind a négy ember ott van, senki sem hiányzik, akkor 
teljesen megoldható a feladat. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó: Olyan nincs, mert 30 nap szabadságuk van, 
meg betegség és egyebek révén. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Területi Gondozási Központ 
tiszteletdíjas házi gondozó foglalkoztatására vonatkozó kérelmet, melynek javasolta 
elutasítását. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
62/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ 
napi két órás, tiszteletdíjas házi gondozó foglalkoztatására vonatkozó kérelmet 
megtárgyalta és azt elutasította. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
d.) Jagicza Zoltán méhtartással kapcsolatos kérelme 
 
Farkas Attila polgármester: Jagicza Zoltán kérelmével kapcsolatban olyan vélemény 
került korábban meghatározásra, hogy nem támogatják, hogy az önkormányzat udvarán 
méhészeti tevékenységet folytasson, de más önkormányzati területet bérlés céljából a 
képviselő-testület felajánl. Jagicza úr volt bent a hivatalban, és nézett is ilyen 
önkormányzati területet a hegyoldalban, a Mátra utca felett. A terület nagysága 1.872 
m2. A terület ma ¾ 4-kor került meghatározásra, árat nem tudott mondani.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Azt a terület meg kellene nézni. 
 
Farkas Attila polgármester: Azt javasolta, hogy a területet meg kell nézni, és a 
következő ülésen döntsenek róla. 
 
Jancsó György alpolgármester: Meg kell nézni az ottani méhészeket, hogy milyen 
távolságra vannak tőle. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Meg kell nézni a lakosság közelségét is.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Jagicza Zoltán jobbágyi lakos, 
méhész kérelmének elutasítását, mivel a területre szükség van, a sódertől kezdve 
mindent el kell helyezni a járdaépítéshez.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
63/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jagicza Zoltán jobbágyi lakosnak 
a Polgármesteri Hivatal Jobbágyi Bencsik utca 10. szám alatti területének méhtartás 
céljából történő bérbevételére vonatkozó kérelmét elutasítja. Tekintettel arra a tényre, 
hogy a terület a Startmunka programban történő járdalapok gyártásához is szükséges. 
Egyben tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az önkormányzat a külterületen, illetve 
zártkertben lévő területének bérleti lehetőségét felajánlja. 
Felhatalmazza Farkas Attila polgármestert, hogy a kérelmezőt a rendelkezésre álló 
területekről tájékoztassa. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
e.) Közbeszerzés – bíráló bizottság tagjai 
 
Farkas Attila polgármester: A közbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a bíráló 
bizottságba három tag kell. Volt fent a Közútkezelő Kht.-nál és ott megkérdezte a 
Laczkó urat, aki elmondta, hogy ő egyedül tud jönni a bíráló bizottságba, viszont még 
két tagot kell választani, a két tag akit javasolt: Csorba Péter és Kucsikné Kerek Katalin. 
Más javaslat hiányában, szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
64/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi község kommunális 
hulladékának összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása tárgyú 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban a bíráló bizottság tagjainak Csorba Pétert, 
Kucsikné Kerek Katalint és Laczkó Csabát megválasztotta. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Tóth Renáta jegyző 
 
 
f.) TÁMOP 3.1.11. Óvodafejlesztési pályázat 
 
Farkas Attila polgármester: A pályázat az óvoda fejlesztését célozza, melynek 30 %-át 
eszközbeszerzésre lehet fordítani. A pályázat támogatottsága 100 %-os, még az ÁFÁ-t 
sem kell fizetni, egy fillérjébe nem kerül az önkormányzatnak, és ha nyertes lesz a 
pályázat, mely 17 millió Ft-ra lesz beadva, 5 millió Ft fordítható eszközbeszerzésre. 
Kérte, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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65/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta a TÁMOP 3.1.11. 
Óvodafejlesztés pályázat benyújtását. 
Felhatalmazta Farkas Attila polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
g.) Startmunka program - járdaépítés 
 
Farkas Attila polgármester: A Startmunka program június 1-jével indulna, ma 
hivatalosan is telefonáltak a Munkaügyi Központból, hogy megjött a 
Belügyminisztériumból a papír, engedélyezték a június 1-jei kezdést, és akkor június 1-
jén lesz munkavédelmi oktatás és utána elkezdik a munkát. Kérte a képviselő-testület 
felhatalmazását, hogy a BM-től nyert összeget, ezt a 32 millió Ft-ot elfogadják. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
66/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta Farkas Attila 
polgármestert, hogy a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi 
előirányzatainak terhére indított Startmunka-program – járda felújítását célzó – hatósági 
szerződését aláírja.  
A képviselő-testület a kérelemben megfogalmazott célokkal egyetértett és azok 
megvalósítását támogatta. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
h.) Testvér-települési megállapodás – Apátújfalu, Pilis 
 
Farkas Attila polgármester: Jövő héten kezdődik a testvér-települési találkozó és június 
3-án kerül sor szerződéskötésre a Hetesben, erről még nem szavazott a képviselő-
testület. A pályázat során is szóba és feltüntetésre került Pilis és Apátújfalu községek is, 
mint testvértelepülések. Kérte a képviselők hozzászólását. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Farkas Attila polgármester: Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy Apátújfaluval testvér-
települési kapcsolat létesüljön kézfeltartással szavazzon.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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67/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Apátújfalu (Szlovákia) 
Önkormányzatával testvér-települési megállapodás megkötését határozta el az alábbi 
tartalommal: 
„Apátújfalu (Szlovákia) és a Jobbágyi (Magyarország) testvértelepülési kapcsolat 
alapításáról határozott. A két település szorgalmazza az együttműködést minden 
lehetséges területen: gazdaság, oktatás, kultúra, sport, turizmus, tájékoztatás, továbbá a 
polgárok, valamint társadalmi és civil szervezetek között. A partner települések 
képviselői ünnepélyes kijelentik, hogy a kapcsolat ápolását a jövőben is teljes 
felelősséggel vállalják.” 
A képviselő-testület felhatalmazza a Farkas Attila polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 3. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Pilis községgel a testvér-települési 
megállapodás megkötését.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
68/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fülekpilis (Szlovákia) 
Önkormányzatával testvér-települési megállapodás megkötését határozta el az alábbi 
tartalommal: 
„Fülekpilis (Szlovákia) és a Jobbágyi (Magyarország) testvér-települési kapcsolat 
alapításáról határozott. A két település szorgalmazza az együttműködést minden 
lehetséges területen: gazdaság, oktatás, kultúra, sport, turizmus, tájékoztatás, továbbá a 
polgárok, valamint társadalmi és civil szervezetek között. A partner települések 
képviselői ünnepélyes kijelentik, hogy a kapcsolat ápolását a jövőben is teljes 
felelősséggel vállalják.” 
A képviselő-testület felhatalmazza a Farkas Attila polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 3. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
i.) Tájékoztatások, vélemények 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a programokkal kapcsolatban, 
másnap du. 2 órakor a sportpályára várja a képviselőket és szólt Cseh László műszaki 
ellenőrnek is a sportöltöző műszaki átvételével kapcsolatban. A sportnapra a 
közmunkások szombat reggel összeállítják a sátrakat, viszont az egyéb felszereléseket 
már holnap kiviszik, és azokra a polgárőröknek már vigyázniuk kell. A volt kisebbségi 
irodából el kell hozni a felszerelést, melyre szükség van a sportpályán. A hangosítás 
csak szombaton tudják elhozni. 
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Schoblocher István képviselő: Elég lesz az szombaton reggel. 
 
Jeges Tamás képviselő: Elvállalta, hogy azt az iskolából elviszi, az szombat reggelre ott 
lesz, de kérte a polgármestert, hogy a hangosító berendezést az iskolaigazgatótól kérje 
el. 
 
Schoblocher István képviselő: Ő is meg másnap reggel 8 órára az iskolába és ő is fogja 
mondani. 
 
Farkas Attila polgármester: Akkor úgy van, hogy délelőtt Bangó Csaba, délután Bakó 
Zoltán hangosít.  
 
Schoblocher István képviselő: Javasolta, hogy egy ember csinálja, Bakó Zoltán 
folyamatosan, ő így beszélte meg Bakó Zoltánnal, egyszerűbb így. 
 
Jancsó György alpolgármester: Kiss Krisztián ½ 2-re meg az autójáért, hogy tudják 
hordani a dolgokat.  
 
Farkas Attila polgármester: Kérdése, hogy a polgárőrséggel megbeszélték-e, hogy 
péntek este legyen kint. 
 
Schoblocher István képviselő: Igen, folyamatosan kint lesznek, váltják egymást 
háromóránként.  
 
Farkas Attila polgármester: 10 órakor kezdés és akkor egészen estig tart a rendezvény. 
A jövő héttel kapcsolatban bizottsági ülés után megbeszélték a beosztást, hogy ki 
melyik napon vesz részt a rendezvényeken. A Falunapon pedig június 2-án, ha bárkinek 
bármilyen gondja van, akkor Soós Tibor képviselőt keresse, mert ő már reggel 6 órától 
kint lesz. Holnap pedig megnézik a pályán, hogy mit hová kell elhelyezni.  
 
Kozma Miklósné képviselő: Szeretné kérni, illetve javasolni, előterjeszteni a képviselő-
testületnek, hogy a Jobbágyi Hírek nem jutott minden családhoz, ezért 100 darabbal, 
példányszámmal emelni a példányokat.  
 
Farkas Attila polgármester: Igen, mert most 700 példányban jelent meg, korábban meg 
850 példányban.  
 
Kozma Miklósné képviselő: Mennyi volt a múltkor 800 vagy 850? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: 800 volt, mert 800 lakás van. 
 
Jancsó György alpolgármester: 812. 
 
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy hány ingatlan van Jobbágyin. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Lakott 780. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Azért 800, és így kapnak az intézmények is.  
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Kozma Miklósné képviselő: A kihordással kapcsolatban is gond volt, mert nem tudja 
hová, nem tudja mennyit bedobtak.  
 
Jeges Tamás képviselő: Akkor előbb a kihordással kellene előbb valamit kezdeni, nem 
pedig a példányszámot emelni. Lehet 1.000 példányszám is, akkor sem biztos, hogy 
mindenhova jut. 
 
Farkas Attila polgármester: A postának már ezt jelezte telefonon, az volt rá a válasz, 
hogy kihordták rendesen. Ha következő alkalommal ilyen előfordul, akkor jelezze bárki 
és lefényképezik vagy csinálnak valamit. Viszont, ha 780 lakás van, akkor 700 példány 
tényleg nem elég, akárhogy van kihordva, 80 lakásba akkor sem jut.  
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Az utóbbi példányszámot elég változatosan 
kapták meg az emberek. Ők már énekkaron és a nyugdíjasklubban is beszélték, hogy 
biztos lenne még más civil szervezet is, és egy-egy utcában szétosztanák és inkább 
kihordanák ők, hogy mindenki megkapja, mert ennyit megtehetnek. Meg tudnák 
beszélni, lehet, hogy az ifjúsági szervezet is vállalna, de inkább ők hordanák az újságot, 
hogy mindenki megkapja.  
 
Farkas Attila polgármester: Kérdése Tóthné Mohai Zsuzsannához, hogy akkor úgy 
gondolja, hogy minden egyes alkalommal valamelyik egyesület vállalná az egész 
faluban… 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Megbeszélnék, ha erre van lehetőség, nem 
tudja, hogy a postával milyen szerződés van megkötve.  
 
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy fizet-e az önkormányzat a postának a 
kihordásért. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Persze. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Hát akkor megkapja a civil szervezet. 
 
Schoblocher István képviselő: Akkor a példányszámot meg tudják növelni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Javasolta, hogy 100-zal emeljék meg a példányszámot, és 
meglátják a következőnél, hogy kap-e mindenki, és ha nem, akkor lehet reklamálni. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérte, ha bárki ilyet tapasztal, azonnal szóljon és 
lefényképezzük, hogy egy helyre le volt rakva a lépcsőházban – hány darab kérdezte 
Jeges Tamás képviselőt -, mert most nincs bizonyíték.  
 
Jeges Tamás képviselő: A Zrínyi utcában mondták, hogy egy házhoz 5-6 példány volt.  
 
Schoblocher István képviselő: Lehet, hogy pont annyi megmaradt és lerakta. 
 
Jeges Tamás képviselő: Csak mondták, nincs rá bizonyíték. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Akkor aznap mindenki megkapná, lehetne ezt 
megbeszélni, ha nem olyan a szerződés, hogy fel lehet bontani a postával. 
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Farkas Attila polgármester: Megnézzük milyen a szerződés. Szavazásra bocsátotta a 
példányszám 700-ról 800-ra történő felemelését. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
69/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat lapjának, a 
Jobbágyi Híreknek példányszámát 800 példányban határozta meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy június 1-jén indul a program, és ki fogja 
fogadni és eligazítani a munkásokat. 
 
Farkas Attila polgármester: Nagyon egyszerű, már kereste Varga urat – mert ő elsején 
nem tud ott lenni -, hogy a munkavédelmi oktatást tartsa meg elsején.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Tudja, hogy adminisztráció meg egyéb, és nem 
dolgoznak, de el kell őket igazítani, hogy mi az elvárás. 
 
Farkas Attila polgármester: 5-én tud ott lenni reggel és akkor ő is személyesen elmondja 
az elvárásokat, de másként ezt nem tudják megoldani. Elsején megkapnak minden 
adminisztrációt és oktatást, 4-e hétfő és 5-étől már nincs ilyen probléma.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Nem az oktatásra gondolt, mert azt a munkavédelmis 
megtartja, de vannak itt bizonyos elvárások az önkormányzat részéről, amit az 
önkormányzatnak kell elmondani. 
 
Farkas Attila polgármester: Ő 5-éig nem tud ott lenni, akkor valaki a képviselők közül 
kell, hogy ott legyen. 
 
Jeges László Lajos képviselő: 5-éig mit csinálnak? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: El tudnak kezdeni bontani, az elvárásokat pedig hetente kell 
nekik elmondani. 
 
Schoblocher István képviselő: Lehet, hogy naponta.  
 
Jancsó György alpolgármester: A brigádvezetőt kell számon kérni. 
 
Farkas Attila polgármester: A brigádvezetőknek megtörténik a kijelölésük, az kellett is 
hivatalosan és olyanok kellettek, akiknek szakképzettségük van.  
 
Schoblocher István képviselő: Egy brigádba hány ember lesz? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Három csapat lesz. 
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Farkas Attila polgármester: 10-12 fő. 
 
Jancsó György alpolgármester: 39 ember. 
 
Farkas Attila polgármester: Abból egy adminisztrátor. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: 12-13 fő. 
 
Farkas Attila polgármester: Nem volt egyszerű, mert az önkormányzatnak is van 11 
közmunkása, a KÖVIZIG-nél is vannak tizen valamennyien, azt lehet mondani, hogy 
minden férfi, aki dolgozni akar, annak most lehetősége van. A nőknél van sok, aki nem 
dolgozik, de ez elsősorban férfimunka, ide nőket nem hívhattunk be tömegével. 
Igazából már válogatási lehetőség sem nagyon volt. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A követelménytámasztásra oda kell figyelni, azt azért meg 
kell követelni, hogyha valaki elment dolgozni, akkor dolgozzon is. Két-három alkalom 
után legyen valaki, aki megmondja neki, hogy akkor terád a negyedik nap nem tartok 
igényt.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Ez az, amit mondott, hogy nemcsak a különböző 
munkavédelmi és egyéb oktatás a lényeg, hanem az elvárások is. 
 
Farkas Attila polgármester: Ez eddig is így volt. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ezért kell egy olyan brigádvezetőt kijelölni, akinek előbb 
lesz az útilapu a lábára kötve, mint a többinek. 
 
Farkas Attila polgármester: Az a baj, hogy nem ő dönti el, hogy ki a brigádvezető, 
hanem az lehet, akinek szakképesítése van. 
 
Schoblocher István képviselő: Ki az a három fő? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Akinek szakképzettsége van az a brigádvezető, ennyi. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Az a gond, hogy aki nálunk foglalkoztatást helyettesítő 
támogatáson van, annak nincs szakképzettsége. A szakképzett munkakör olyanoknak 
lett felajánlva, akik az önkormányzattól nem kapnak ellátást, és a munkaügyi központtól 
sem kapnak ellátást, és még nem nyilatkoztak, hogy elvállalják-e a munkát. A jövő hét 
folyamán fog kiderülni.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Gondolja, hogy három brigádvezetőt Kiss Krisztián fogja 
összefogni, neki lesz utasítási jogköre. 
 
Farkas Attila polgármester: Igen. Az a baj, hogy a három fő, ha el is vállalja, fiatalok, 
huszonévesek, de nekik van végzettségük, olyat nem lehet megtenni brigádvezetőnek, 
akinek hat osztálya van.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Itt nekik is felelősségük van abban, hogyha sűrűbben 
ellenőriznek, és ez Kiss Krisztiánnak is segítség. Ha kimennek és ellenőrzik a 
munkaterületet az segítség.  
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Farkas Attila polgármester: Itt jöhet bármikor a Belügyminisztériumtól ellenőrzés, és 
naponta teljesíteni kell, mert december 1-ig meg kell csinálni.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Meg kell beszélni, hogy ki, mikor, van, aki ráér az menjen 
ellenőrizzen, mert az is nagy dolog, hogyha azt látják, hogy valaki a képviselő-
testületből is kimegy, és még rá is szól. 
 
Farkas Attila polgármester: Gond akkor lesz, ha bejön egy pár nap esős idő, mert ez 
kinti munka.  
 
Schoblocher István képviselő: Jó, de nekik is jár hivatalosan szabadság. 
 
Farkas Attila polgármester: Bízik benne, hogy nem lesz olyan időjárás. Szombaton a 
sportnapon ott lesz Kecskés atya is, jön kézilabdázni, és akkor megbeszéli vele a 
kápolnát, mert már kész van.  
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Van egy megbízatása, kérdezték, hogy amikor 
megjönnek a vendégek, végigvonul a fúvószenekar kint lesznek-e a muskátlik a gedei 
soron. 
 
Farkas Attila polgármester: A virágok megvannak. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Az eddig is megvolt.  
 
Farkas Attila polgármester: Nem volt meg eddig, két hete, másfél hete vannak meg. 
Kérdése Jeges Lászlóhoz, hogy mikorra tudják megcsinálni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Itt dolgoznak a pályán. 
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Ő nem számon kért. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Jó, vagy ez, vagy az.  
 
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy kellene még csinálni tartókat. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Igen. 
 
Farkas Attila polgármester: Kb. 6 darab tartó kellene.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Méretre kell készíteni, és készen nem lehet kapni? Csak 
azért kérdezi, mert egy átalakítás mégsem annyi, mint meghajlítani. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdése, hogy ki tudnak javasolni, aki megcsinálná, aki 
számlaképes. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Érthető, ha nincs kapacitásuk, de akkor valakit kell találni, 
de olyat, aki számlaképes nem tud. 
 
Jeges Tamás képviselő: Meg kell venni az anyagot az önkormányzatnak és a 
közmunkások megcsinálják. 
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Jeges László Lajos képviselő: Hány darab kellene, hat? 
 
Farkas Attila polgármester: Már egy hónapja is mondta, hogy hat darab kellene. Majd 
meglesz máskor, a virág megvan.  
 
Tóthné Mohai Zsuzsanna jobbágyi lakos: Nem számonkérés, csak érdeklődés. 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a képviselők részvételét, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 Farkas Attila Dr. Tóth Renáta 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


