
2 7 .  s z á m ú  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült a 2012. november 29-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete üléséről.  
 
 
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, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
  
A képviselő-testületi ülésről távol volt: 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. A 2012. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről beszámoló 
 

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

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
3. A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
 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./ A 2012. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről beszámoló 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselő-testület tagjai az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről készült beszámolót előzetesen írásban 
megkapták. A Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és 
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésén a beszámolót megtárgyalta. Kérdése, hogy 
az ott megvitatottakon kívül újabb kérdése, észrevétele és véleménye van-e a 
képviselőknek a III. negyedévi költségvetés teljesítésével kapcsolatban?  
 
Schoblocher István képviselő: Javasolta elfogadásra a III. negyedévi teljesítéséről 
készült beszámolót. Megköszönte az önkormányzat és az intézmények vezetőinek jó 
gazdálkodását. Sajnálattal közölte, hogy kissé oka fogyottá vált, hogy ennyit spóroltak, 
bízik abban, hogy a kormány törekedni fog arra, hogy azokat az önkormányzatokat is 
finanszírozza, vagy kitalálnak valamilyen támogatási formát, amelyekkel a jól 
gazdálkodó önkormányzatokat is támogatják, és nem ugrottak bele olyan beruházásokba 
és fejlesztésekbe, amely végett az önkormányzatokat olyan helyzetbe hozták, hogy 
eladósodtak. Bízik abban, hogy az önkormányzat is tud majd ebből részesedni, hiszen 
eddig jól dolgoztak, gondol itt minden vezetőre, akik hosszú éveken keresztül tényleg 
megpróbált mindent megtenni annak érdekében, hogy ez az önkormányzat megfelelően 
működjön.  
 
Farkas Attila polgármester: Hozzáfűzte, hogy a média híreit követve és más 
információk szerint is, az ígéret továbbra is fennáll a kormány részéről, hogy 
kompenzálni fogják azokat az önkormányzatokat is, ahol nem kell az államnak az 
adósságrendezésbe részt venni, de mindig „nyugtával dicsérd a napot”. Hozzáfűzte, 
hogy csak nyolc település van csak Nógrád megyében, ahol nincs adósság. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Egy jó beruházással kellene kompenzálni. 
 
Farkas Attila polgármester: Az önkormányzat III. negyedévi költségvetés teljesítését 
összességében időarányosnak ítélte meg. Szavazásra bocsátotta a 2012. évi költségvetés 
III. negyedévi teljesítésről készült beszámolót.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
137/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jobbágyi Község 
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesüléséről készült 
beszámolót és azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
A beszámoló mellékletként csatolva. 
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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 képviselőket, hogy véleményüket közöljék a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban. 
 
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 17/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
3./ A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselő-testület tagjai az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról készült anyagot írásban megkapták. A 2013. évi 
költségvetésének koncepciójához hozzá kívánt fűzni, hogy a jövő évi költségvetés 
előkészítése sok bizonytalan tényezőn alapul, ezért olyan, mint egy jósdából kijött 
anyag. Az országnak még nincs elfogadott költségvetése, nem látni sok mindenben 
tisztán. Szóba került az iskola kérdése, ami nagyon fontos, és azt sem látják tisztán, 
hogy 2013-2014 évben az állam, mely területeket veszi át az önkormányzatoktól. 
Egyelőre, ami biztos, hogy az iskolát. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, hogy mikor tud az önkormányzat költségvetést 
tervezni? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Február 15-ig kell költségvetést tervezni. 
 
Farkas Attila polgármester: Véleménye szerint december hónapig elfogadják a törvényt. 
 
Schoblocher István képviselő: A koncepcióval kapcsolatban azt kívánta elmondani, 
hogy az a jelenlegi információkat összefoglalja, illetve benne szerepelnek azok a 
tevékenységek, amelyet meg kívánnak valósítani. Ebben a tekintetben önkormányzat 
2013. évi koncepciója képlékeny anyag, ennél jobbat nem lehetett csinálni a jelenlegi 
információk alapján, és természetesen elfogadásra javasolta azt. 



 4 

Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
138/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének 
koncepcióját megvitatta, és azt elfogadta. 
A 2013. évi költségvetés összeállítása során a következőket tartja szükségesnek 
figyelembe venni: 

1. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének koncepciójában foglaltakat a 
költségvetési rendelet tárgyalásánál a pénzügyi lehetőségek szerint érvényesíti. 

2. A 2013. évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
a.) bevételek teljes körű felmérése, 
b.) pályázati lehetőségek és társulási források teljes körű kihasználása, 
c.) helyi adóbevételek realizálása, 
d.) behajtási tevékenység erősítése. 

3. A 2013. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempontok: 
a.) takarékos pénz- és létszámgazdálkodás, 
b.) jelenlegi intézményrendszer működtetésének biztosítása, 
c.) jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 
előkészítése során a 1-3. pontokban foglaltakat maradéktalanul érvényesítse. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:   Farkas Attila polgármester, dr. Tóth Renáta jegyző 
 
A koncepció mellékletként csatolva. 
 
 
4./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselő-testületnek véleményezésre és elfogadásra 
küldte meg a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési tervét. Jobbágyi 
esetében a jövő évben a Kodály Zoltán Óvoda kötelezettségvállalásának és 
utalványozásának ellenőrzése történne meg. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta elfogadásra és szavazásra bocsátotta a 2013. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervet.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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139/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervet és az alábbi határozatot hozta:  
Ellenőrzött szervezet: Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 
Ellenőrzés formája: kötelezettségvállalás, utalványozás 
A képviselő-testület az ellenőrzési tervet jóváhagyta azzal, hogy annak végrehajtásáról 
a 2013. évi zárszámadással együtt a jegyző a képviselő-testületnek beszámol. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Dr. Tóth Renáta jegyző 
 
 
b.) Bérmaradvány felhasználása  
 
Farkas Attila polgármester: A bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy van egy nagyon 
kismértékű bérmaradvány, és akkor azt javasolta, hogy fejenként mindenegyes 
köztisztviselő és közalkalmazott 9.300 Ft értékű ajándékutalványban részesüljön. Kérte 
a képviselők véleményét, hozzászólását.  
 
Hozzászólás nem volt. 
  
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az önkormányzat dolgozóinak 9.300 
Ft-os ajándékutalványban történő részesítését a bérmaradványból. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:  
 
140/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményeiben dolgozó közalkalmazottakat és köztisztviselőket egyszeri, 9.300 Ft 
értékű ajándékutalványban részesíti, a 2012. évben képződött összes bérmaradvány 
terhére. 
  
Határidő: 2012. december 21. 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
c.) Kiss Krisztián Zsolt karbantartó jutalma 
 
Farkas Attila polgármester: A szóba került már a bizottsági ülésen is, hogy Kiss 
Krisztián karbantartónak és a közmunkások vezetője egész évben olyan munkát végzett, 
amely több milliós hasznot hozott az önkormányzatnak, munkája elismeréseképp bruttó 
80 ezer Ft, azaz nettó 52 ezer Ft jutalom megállapítását javasolta. Kérte a képviselők 
véleményét, hozzászólását.  
 
Jancsó György alpolgármester: Egyetértett az elhangzott javaslattal. 
  
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta Kiss Krisztián Zsolt bruttó 80 ezer Ft 
jutalomban való részesítését.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
141/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiss Krisztián Zsolt karbantartó 
részére 2012. évben végzett munkája elismeréseként bruttó 80 ezer Ft jutalomban 
részesíti.  
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
d.) Karbantartói álláshely engedélyezése  
 
Farkas Attila polgármester: Kiss Krisztiánnak december 31-én letelik a szerződése. 
Javasolta Kiss Krisztián munkaviszonyának meghosszabbítását. Azzal indokolta, hogy 
mióta az önkormányzatnál dolgozik, rengeteget spóroltak, nem csak az üzemanyaggal, 
amivel a fűnyírók mennek, hanem ha bármiféle javítás volt, azt 99 %-ban ő végezte. 
Ezért azt javasolta, hogy jövő évben is hosszabbítsák meg a munkaszerződését.  
 
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy milyen időtartamra hosszabbítsák meg a 
szerződést? 
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta 2013. december 31-ig való meghosszabbítást, 
majd szavazásra bocsátotta azt. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
142/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy fő teljes munkaidős 
karbantartói álláshelyet engedélyez 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó 
időszakra. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
e.) Óvoda pótelőirányzat iránti kérelme (szennyvízvezeték cseréje) 
 
Farkas Attila polgármester: A bizottsági ülésen megbeszélésre került az óvodavezetője 
által benyújtotta a Kodály Zoltán Óvoda szennyvíz elvezető felújítása céljából 
benyújtott pótelőirányzat kérelmét támogatta, a felmerült anyagköltségre 21.180 Ft és 
vésőgép-kölcsönzés költségeire. A képviselő-testület indokoltnak tartotta a benyújtott 
kérelmet, ezért a pótelőirányzat biztosítását is. Az óvodavezető 60 ezer Ft-ot kért a 
költségekre. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Összesen 39.000 Ft költségeket említett a polgármester. 
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Farkas Attila polgármester: Javasolta ebben az esetben 40 ezer Ft pótelőirányzat 
megállapítását. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Javasolta, hogy annyi legyen a pótelőirányzat, amennyi a 
felmerült tényleges költség volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a Kodály Zoltán Óvoda szennyvíz 
elvezető felújítására pótelőirányzat megállapítását. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
143/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda részére 
szennyvíz elvezető felújítása a felmerült költségekkel azonos mértékű pótelőirányzatot 
biztosít az általános tartalék terhére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
f.) Fáy András Általános Iskolában egy fő takarító alkalmazása  
 
Farkas Attila polgármester: A Fáy András Általános Iskola vezetője azzal a kéréssel 
fordult a képviselő-testülethez, hogy szükség van plusz egy fő takarító alkalmazására. 
Bizottsági ülésen a napirend átbeszélésre került, ott a képviselő-testület támogatta a 
kérelmet. December elején lesz pályáztatva, és december 15-től kerül alkalmazásba még 
egy takarító, mert jelen pillanatban már csak két takarító van. Hozzáfűzte, hogy új 
információ, hogy ha az önkormányzatok nem vállalják a működtetést az állam a 
technikai alkalmazottakat is átveszik,  - egy kivételével - a konyhai személyzet, mert az 
étkeztetés továbbra is önkormányzati feladat lesz.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Igen, igen. 
 
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy az az egy fő, aki ott van az iskolában – 
mint konyhai alkalmazott – iskolában, mint önkormányzati munkaviszonyban lévő 
dolgozó fog dolgozni? 
 
Farkas Attila polgármester: Igen. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Közalkalmazotti jogviszonyban. 
 
Jancsó György alpolgármester: Kérdése, hogy az iskolához, vagy az óvodához fog 
tartozni? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Valószínű, hogy - az átszervezés után – átteszik alkalmazását 
az óvodába, mert ott van az összes többi étkezési feladat. Helyileg lesz az iskolában, de 
munkahelye az óvoda lesz.  
 
Farkas Attila polgármester: Egyetértett a jegyző által elmondottakkal. 
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Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy elmondottak alapján pályáztatva lesz az 
állás, és felvéve december 15-től lesz? 
 
Farkas Attila polgármester: Igennel válaszolt, elmondta, azért december 15., mert az 
állást meg kell pályáztatni, a pályázathoz erkölcsi bizonyítványt kell csatolni, ennek 
megkérése is időt vesz igénybe. Szavazásra bocsátotta a Fáy András Általános 
Iskolában plusz egy fő takarító alkalmazását.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
144/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy fő teljes munkaidős takarítói 
álláshelyet engedélyez a Fáy András Általános Iskolában 2012. december 1-től 
határozatlan időtartamra. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Farkas Attila polgármester, Tóth Tiborné iskolaigazgató 
 
 
g.) Jónás Kornél tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
támogatása 
 
Farkas Attila polgármester: Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételhez szükséges Jónás Kornél 8. osztályos tanuló támogatása. A tanuló nagyon 
tehetséges fiatalember, aki a balassagyarmati iskolába és kollégiumba szeretne 
jelentkezni. Az önkormányzat, amennyiben támogatói nyilatkozatot ír alá, csak akkor 
lehetséges a programban való részvétel. Ha meglátják az I. félévi bizonyítványát, akkor 
esetleg másról is elgondolkodnak, de jelen pillanatban csak a támogatásról kell dönteni. 
A fiatal mind tanulmányi eredményét és magatartását tekintve is megérdemli ezt.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
145/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 
Támogatja, hogy Jónás Kornél nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Konczányi 
Zsanett) Jobbágyi település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló 
által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Határidő: 2012. december 10. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
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h.) Tájékoztatások, vélemények, hozzászólások 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a KEOP-os 
pályázatok készülnek, az óvoda felújítására a terv szinte teljesen készen van, a 
művelődési házra pedig folyamatban van, ehhez szükséges munkálatok folynak, még 
hétfőn kijönnek a Gáborék Pásztóról, utána az energetikusok, és utána kezdik el 
készíteni a pályázatot. A művelődési ház és az óvoda fűtéskorszerűsítéséről, 
hőszigeteléséről és teljes nyílászáró cseréjéről van szó. A folyamatban lévő pályázatok 
közül a lakótelepi utak felújítására benyújtott pályázatról elképzelhető hogy az 
önkormányzat tavasszal vagy nyár elején mégis megkapja az összeget. Ha mégiscsak 
nyertes lesz ez a pályázat, ez az első félévben kiderül, de valószínű, hogy pozitív 
elbírálású lesz. Az óvoda elnyerte a TÁMOP 3.1.13. pályázatot óvodafejlesztésre, 
folyamatban van. A jövő évi Startmunkaprogram pályázatot a jegyző asszony 
elkészítette. Az a két járdaszakasz kiépítését foglalja magában, melyet bizottsági ülésen 
megbeszéltek. A Faluház felújítására irányuló pályázat elkészült, és benyújtásra került. 
Jeges Tamás által mondott, a tornaterem használatával kapcsolatos kérelmet támogatják. 
Kérdése Jeges Tamáshoz, hogy beszélt-e az iskolaigazgatóval, vagy keresse fel? 
 
Jeges Tamás képviselő: Igen válaszolta, megkereste az igazgatónőt. 
 
Farkas Attila polgármester: Azért nem kell erről dönteni, de tud róla a testület, de nem a 
testület hatásköre. A Területi Gondozási Központban járt megbeszélésen, és Odlerné azt 
javasolta, hogy ha áthelyezés lesz, Szrena Gyuláné kerüljön az iskola konyhába 
áthelyezésre. Így, ha áthelyezés lesz egyértelműen Szrena Gyulánét fogják áthelyezni. 
 
Jeges Tamás képviselő: 2012. december 8-án Fenyőfa állításra hívta meg a 
képviselőket. Program előre láthatólag du. 4 órakor kezdődne, rövid műsor lesz 
óvodások, iskolások műsorával, Daloskör énekével, úgy ahogyan tavalyi évben is, úgy 
szeretnék az ünnepséget megrendezni. Megkért mindenkit, hogy ha valamivel tudja, 
támogassa a rendezvényt, minden felajánlást szívesen fogadnak, gondolt itt a forralt 
borhoz az alapanyagra, tűzifára a melegedéshez. Szívesen várnak mindenkit az 
ünnepségen, bízik abban is, hogy jó idő lesz. A faállítás reggel kezdődik a kisebbségi 
önkormányzat segítségével, illetve az EJE tagokkal, illetve Kiss Krisztián is ott lesz, aki 
a rendszeresített favágó. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdése az égősor működik-e? Javasolta, hogy a Daloskört 
keresse meg a műsor egyeztetése céljából. 
 
Jeges Tamás képviselő: Elfogadta a felajánlást, és reményét fejezte ki, hogy működik az 
égősor. A Nyugállományúak Egyesültének elnökét már kereste, de még nem érte el. 
 
Farkas Attila polgármester: Sajnálattal közölte, hogy nem tud részt venni a 
rendezvényen, a fia szalagavató ünnepsége miatt, de támogatásként biztosítja a 10 liter 
bort, amit megígért, és péntekig átadja. 
 
 
Jeges László Lajos képviselő: Átveszi az állam az iskolát, a tornaterem használat 
hogyan fog alakulni. Az iskolában a tanítás 16 óráig tart. 16 óra után ki rendelkezik a 
tornateremmel, mert végül is az az önkormányzaté, de ha azt mondják, hogy este 
nyolcig az övék.  
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Jancsó György alpolgármester: Az iskola vezetőnek tudnia kell róla.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Igen, ez a kérdés felmerül, hogy kitől kell igényelni.   
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Ezt jogszabályilag fogják rendezni, pontosítani fogják a 
végrehajtási rendeletben. 
 
Farkas Attila polgármester: Neki előre jelezte, a tankerület vezetője, hogy december 5-
én 16 órakor a környező településeknek mini értekezletet szeretne tartani, a helyszínként 
a jobbágyi iskolát kérte. Részt vesz Csécse, Szurdokpüspöki, Szarvasgede érintett 
vendégei, a polgármesterek, jegyzők, intézmények vezetősége, ezért nem hívták meg a 
képviselőket is, de személyesen részt vesz, a jegyzővel jelen lesznek.  
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Lehetségesnek tartotta, hogy szerdán még nem tudnak erre 
választ adni. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Lehetségesnek tartotta, hogy bérleti díj ellenében lehet 
használni majd a tornatermet. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Az önkormányzat a fenntartó. 
 
Farkas Attila polgármester: Véleménye szerint nem, hiszen az önkormányzat nem 
fenntartó, hanem a tulajdonos, ezért nem kell fizetnie. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Az épület az önkormányzaté, de a villanyt fizetni kell. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A számlát fizeti a bérlő, tisztázni kell velük a feltételeket.  
 
Farkas Attila polgármester: A tankerület vezetőjét a felmerült kérdésről meg fogja 
kérdezni. Következő testületi ülés december 13-án lesz. A két ünnep között nem kell 
ülést tartani a vízár miatt.  
 
Mónus Angéla: A fakivágásról érdeklődött a polgármestertől. 
 
Farkas Attila polgármester: Válaszként elmondta ismét - most hivatalosan is, mert az 
ülés előtt elmondta beszélgetés folyamán -, hogy a fakivágásról nem volt tudomása. 
Személyesen volt a helyszínen Kiss Krisztiánnak együtt, személyesen mutatták meg a 
Lakótelepen, hogy melyek azok a száraz ágak, amit le lehet vágni, illetve még egy zöld 
ágat, ami túl alacsonyan nyúlt be az út fölé. Az önkormányzat közmunkásai azon kívül 
másra engedélyt nem kaptak, de a holnapi nap folyamán ellenőrizni fogják ezt.  
 
Mónus Angéla: Kérdése, hogy van-e lehetőség konténer kihelyezésére a Lakótelepen? 
 
Farkas Attila polgármester:  Konténer ingyenesen, július hónaptól csak a temetőnél van. 
Attól nem zárkózik el az önkormányzat, - mert eddig is, ha volt rá igény a takarításhoz, 
az önkormányzat biztosított egy évben egy vagy két alkalommal – konténert 
ingyenesen, de hogy állandó legyen azt nem támogatta. 
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Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy miért az volt az igény, hogy folyamatosan 
legyen ott konténer? Hiszen tavasszal az volt az igény, hogy nem kell konténer sehová. 
Most kell, vagy nem kell? 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy így volt, most ez volt az igény. Ez érdekes 
ez a kérdés, de az volt a probléma, hogy egyik lakos szerette volna, a másik lakó nem. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Alátámasztotta a polgármester által elmondottakat, és 
elmondta, hogy Sági István közös képviselő az egyik képviselő-testületi ülésen be is 
számolt erről a helyzetről. Amikor ott volt a konténer sem tudták ezért, hová tegyék.  
 
Jancsó György alpolgármester: Véleménye szerint, ha a lakók összeadják ezt a 
költséget, az megoldás. 
 
Jeges Tamás képviselő: Már beszéltek előzetesen arról, hogy a szemétszállítást végző 
Szuha Kft.-nél lehet majd műanyag zsákokat vásárolni, amit aztán a szemétszállítás 
alkalmával elszállítanak. Ez ügyben megtörtént a tárgyalás a SZUHA Kft.-vel? 
 
Farkas Attila polgármester: Azt a választ adta, hogy ez az egy „sara van”, de még nem 
tárgyaltak erről.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Beszélt erről Bakosné Deszpot Ágnessel és azt a 
tájékoztatást adta, hogy nem keresték meg a céget ez ügyben, elvi lehetősége megvan, 
és minden ötletre nyitottak.  
 
Jeges Tamás képviselő: A napirendhez kapcsolódóan az a véleménye, hogy ezt a Szuha 
Kft.-vel le lehetne beszélni, hogy zsákot milyen feltételekkel lehet vásárolni és meg is 
kell az újságban jelentetni egy ilyen témájú hirdetést, hogy erre van lehetőség.  
 
Mónus Angéla: Véleménye szerint pedig a komposztáló láda kihelyezése a Lakótelepre. 
 
Jeges Tamás képviselő: Hová? 
 
Mónus Angéla: Ha jól érti az a probléma ezzel, hogy elvinnék? 
 
Farkas Attila polgármester: Ha oda kitennék azt, másnapra szétszednék. 
 
Schoblocher István képviselő: Ki tudja, mit tennének abba? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Lenne abba még döglött kutya is.  
 
Farkas Attila polgármester: Az a probléma ezzel, hogy a komposztáló láda névre szól. 
Szerződést kellett rá kötni.  
 
Jancsó György alpolgármester: Aki aláírta a szerződést, az öt évig üzemeltetni kell, 
hogy vállaljon érte.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Véleménye szerint olyan gyenge a minőségük, hogy 
nemhogy öt, de három év után nyoma sem lesz, szétkorhadnak. 
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Soós Tibor Tamás képviselő: Elmondta példának, hogy náluk a hegy alatt ez úgy 
történt, hogy hárman-négyen összefogtak, és kifizettek egy nagy konténert, annak 
elszállítása 11 ezer Ft-ba került. Elnézést kért a véleményéért, de a Lakótelepen, ha egy 
lépcsőház összefog, együtt kifizetik a konténer szállítást, és szétosztják a költségeit az 
megoldás, és nem kell mindent az önkormányzatra „tolni”. 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi 
ülést bezárta. 
 
 
 

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


