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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2012. május 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 
 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 6 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 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: --- fő. 
 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
 
Napirend: 
 
1. Bencsik utca 8. szám alatti ingatlan bérbevételi kérelme 
  
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
2. Egyebek 
  
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 

 

  
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.  
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Farkas Attila polgármester: A napirendi pont előtt a képviselő-testület nevében 
köszöntötte Kaposvári Lászlóné jobbágyi lakost, nyugdíjas óvodapedagógust, abból az 
alkalomból, hogy 50 éve vehette át a Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán diplomáját és 
azt követően évtizedeken át végzett óvodapedagógusi munkát a jobbágyi óvodában. A 
köszöntés alkalmával átadta Kaposvári Lászlóné részére a főiskola által kiállított 
aranydiplomát. 
 
Kaposvári Lászlóné távozott az ülésről. 
 
 
1./ Bencsik utca 8. szám alatti ingatlan bérbevételi kérelme 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Görőcs Henrietta kérelmet 
nyújtott be a képviselő-testületnek, melyben az önkormányzati tulajdonát képező, 
Jobbágyi Bencsik utca 8. szám alatti ingatlan bérleti szándékát fejezte ki.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Támogatta a kérelmet, kérdése, hogy milyen székhelyű a 
vállalkozó? 
 
Farkas Attila polgármester: A kérdésre elmondta, hogy palotási székhellyel rendelkezik, 
és ő is javasolta a kérelem támogatását. 
 
Schoblocher István képviselő: Támogatta a kérelmet, végre olyan veszi igénybe, aki 
használja is. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Hozzáfűzte, hogy az lenne a jó, használatba is venné a 
helyiséget, nem úgy, mint az előző bérlője. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy az előző bérleti szerződés él-e az 
ingatlanra. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Az előző kérelmezővel szerződés nem került megkötésre, 
mivel azt visszamondta.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Görőcs Henrietta Jobbágyi Bencsik 
utca 8. szám alatti ingatlan bérlése iránt benyújtott kérelmét. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
54/2012. (V. 9.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, Jobbágyi Bencsik utca 8. szám alatti szolgáltatóház 36 
m2 alapterületű helyiséget, valamint a 4 m2 alapterületű mellékhelységet bérbe adja a 
GÖRŐCS TEX Kft. 3073 Tar Táncsics út 28. részére, használt ruha üzlet működtetése 
céljából. Az ingatlan bérleti díját 18.000 Ft összegben határozta meg. 
Felhatalmazza Farkas Attila polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
2./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Jobbágyi Honvéd Sportegyesület támogatási kérelme 
 
Farkas Attila polgármester: Felolvasta a Jobbágyi Honvéd Sportegyesület kérelmét 
támogatásukra vonatkozóan, melynek lényege, hogy megköszönték az eddigi 
támogatást, mely nélkül a működésük eddig sem lett volna biztosított, a befolyó 
tagdíjakból nem tudják a működés költségeit fedezni. Terveik a stabil működéshez 
megvannak, társasági adók bevételét is várják, de a jelenlegi számításaik szerint 
hozzávetőleg 300 ezer Ft szükséges a biztos működéshez, melyhez kérték a testület 
segítségét. A sportelnök a megbeszélésen elmondta, hogy ezt a 300 ezer Ft-ot a befolyt 
társasági adóból visszafizetni terveztek. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Támogatta a támogatási kérelmet, és elmondta, hogy 
terveikről tájékoztatta őt Molnár Krisztián sportelnök. Annál is inkább javasolta a 
támogatást, főként azért, mert ezt az összeget terveik szerint vissza is fogják fizetni. 
Véleménye szerint ez az egyesület tényleg akar valamint, komolyan veszik ezt a 
munkát, és ezért erre a törekvésre, erre a hozzáállásra nem lehet nemet mondani. Ez a 
300 ezer Ft nem okoz gondot. 
 
Jancsó György alpolgármester: Támogatta Soós Tibor Tamás képviselő véleményét. 
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta akkor, hogy ha a JHSE pénzügyi helyzete ősszel 
úgy alakul, hogy képesek erre, fizessék ezt vissza. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Egyetértett a polgármester javaslatával.  
 
Schoblocher István képviselő: Egyetértett ezzel, ez egy visszatérítendő rendkívüli 
támogatás legyen. 
 
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy egy jogilag megvalósítható-e? 
 
Jeges László Lajos képviselő: Nem javasolta a visszatérítendő támogatást. Véleménye 
szerint furcsa lenne az, hogy a múlt évben 1,5 millió Ft-tal támogatta a testület az 
egyesületet, most semmit. Javasolta, hogy a támogatásból a rezsi költségeket vonják ki, 
és ami marad, annak a felét javasolta kifizetni, és csak jövőre szűnjön meg a támogatás. 
Így nem egyszerre szűnik meg a támogatás. Ha megmarad a támogatásból, akkor tegyék 
el maguknak külön számlára, és ha később még kérnek támogatást, annak a 400 ezer Ft-
nak terhére. 
 
Farkas Attila polgármester: A tavalyi támogatásból, ha levonjuk a rezsit az 900 ezer Ft, 
ennek a fele 450 ezer Ft lenne. Jelenleg 300 ezer Ft-ot kért az egyesület. Abban 
egyetértett Jeges László Lajos képviselővel, hogy függetlenül az egyesület anyagi 
helyzetétől, ne kérjék vissza a támogatást, hanem rakják azt el a jövő évre.  



 4 

Jancsó György alpolgármester: Átgondolva, igazat adott Jeges László Lajos 
képviselőnek. 
 
Schoblocher István képviselő: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy itt lesz egy 
sportcentrum, amit majd karban is kell tartani, sokkal többet kell rá költeni, mint amit 
eddig költött rá a testület, és szükséges egy ember, aki majd oda is fog figyelni erre. 
Most erről nem beszélnek, csak a támogatásról. Elmondta ezzel a véleményét, 
egyébként a támogatási kérelmet megszavazza.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 
támogatási kérelmét.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
55/2012. (V. 9.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi Honvéd 
Sportegyesület támogatási kérelmét megtárgyalta, és 2012. évben a működés 
költségeihez 300 ezer Ft támogatást nyújt, az általános tartalék terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
b.) Fáy András Általános Iskola igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása 
 
Farkas Attila polgármester: Emlékeztette a képviselőket, hogy a Fáy András Általános 
Iskola igazgatója nyugdíjba vonul, ezért szükséges az igazgatói állásra pályázatot kiírni. 
Nagy probléma az, hogy a jelenleg ott tanító kollégák közül a törvényi feltételeknek 
senki sem felel meg, vezetői szakvizsga szükséges hozzá.  
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Helyesbítette a polgármester által elmondottakat, nem vezetői 
szakvizsga, hanem pedagógus szakvizsga szükséges.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, hogy 2013. március 31-től, akkor is lehet más az 
iskola igazgatója, ha most minden feltételnek megfelel és elfogadja a képviselő-testület 
a pályázatát? 
 
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy a feltételként meghatározott pedagógusi 
munkakörben végzett 5 év szakmai gyakorlatot lehet-e úgy módosítani, hogy igazgatói, 
vagy igazgatóhelyettesi munkakörben eltöltött 5 év legyen meghatározva? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A kérdésére azt a választ adta, hogy a törvény szerinti 
minimum feltétel 5 év, ezt felfelé ki lehet egészíteni, előnyben is részesítheti a 
képviselő-testület a pályázót, aki vezetői gyakorlattal rendelkezik.  
 
Farkas Attila polgármester: Az állami átvétel után megválasztott iskola igazgatója 
megbízásának határideje 2013. március 31., ezt követően a Kormányhivatal fogja az 
igazgató személyét, új pályázat kiírása útján meghatározni.  
 



 5 

Jeges László Lajos képviselő: Az országban is nagyon kevés ez a helyzet, hogy most 
megy nyugdíjba az iskolaigazgató, és a hátra lévő fél évet nem ő tölti le 
munkaviszonyban. 
 
Farkas Attila polgármester: Hozzáfűzte, hogy arra fel kell készülni, hogy az igazgatói 
állásokból hiány lesz, ennek oka, hogy 2013. január 1-től a pedagógusok átkerülnek a 
Kormányhivatalokhoz, ahol márciusban új választás lesz. Szavazásra bocsátotta a Fáy 
András Általános Iskola igazgatói állás betöltésére kiírásra kerülő pályázatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
56/2012. (V. 9.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Fáy András 
Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére, az alábbiak szerint: 
Jobbágyi Község Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Fáy András Általános Iskola 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony – 3 hónap próbaidő kikötésével 
2. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
3. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012. 

augusztus 13-tól – 2017. augusztus 12-ig szól. 
4. A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3063 Jobbágyi Iskola utca 2-4. 
5. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 

közoktatási intézmény szakmai tevékenységének vezetése, tanügy-igazgatási, 
személyügyi és gazdálkodási feladatok ellátása. 

6. Illetmények és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

7. Pályázati feltételek: 
 pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség 
 pedagógus szakvizsga  
 pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább öt év 

szakmai gyakorlat 
 büntetlen előélet, cselekvőképesség 

8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 részletes szakmai önéletrajz 
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program), 
 oklevél másolat(ok) 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők 

megismerhetik 
 nyilatkozat, hogy a képviselő-testület és a bizottságok a pályázatot nyílt 

vagy zárt ülésen tárgyalják 
9. A beosztás betölthetőségének időpontja: 2012. augusztus 1. 
10. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. ….. (megjelenéstől függően) 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Attila polgármester 
nyújt, a 32/475-201-es telefonszámon. 

11. A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatot postai úton Jobbágyi Község Önkormányzatához címezve kell 
benyújtani (3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …., valamint a munkakör 
megnevezését: Iskolaigazgató. 

12. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Véleményezési határidő leteltét követő első képviselő-testületi ülés. 

13. A pályázati kiírás közzétételének helye: Oktatási és Kulturális Közlöny, Nógrád 
Megyei Hírlap, www.jobbagyi.hu, www.kszk.gov.hu 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a képviselők munkáját, a nyílt képviselő-
testületi ülést bezárta, majd a zárt testületi ülést rendelt el. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
        Farkas Attila Dr.  Tóth Renáta 
      polgármester  jegyző 


