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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2012. október 15-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. „Út a Cserhátba” pályázat benyújtásához konzorciumi megállapodás elfogadása 
 
 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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1./ „Út a Cserhátba” pályázat benyújtásához konzorciumi megállapodás 
elfogadása 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
 
Farkas Attila polgármester: Köszöntette a megjelenteket és elmondta, hogy 
tulajdonképpen egy dolog miatt kellett rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni, ez 
pedig egy újabb kerékpáros út Hollókő és Jobbágyi között. Ez úgy működne, hogy az a 
kerékpárút, ami a Zagyva projektben megvalósul Salgótarján és Boldog között, ehhez 
kapcsolódna a Hollókő és Jobbágyi között megvalósuló, és itt lenne a csomópont. 
Hollókőt mindenképpen be akarják kapcsolni, és úgy lenne, hogy Hollókő, Felsőtold, 
Alsótold, Kozárd, Ecseg, Csécse, Szarvasgede és Jobbágyi.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Lefelé jobb lesz, mint oda menni. 
 
Farkas Attila polgármester: Hát az már hegyi túrának számít. Erről kell a hét elején 
mindenképpen dönteni, és ezért kellett egy rendkívüli képviselő-testületi ülés 
összehívni. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A csomópont az mit jelent? 
 
Farkas Attila polgármester: A kerékpárutak itt, Jobbágyinál a játszótérnél 
kapcsolódanának. Annyi jelentősége van, hogyha összejönne a Hollókő-Jobbágyi 
szakasz is, akkor csinálnának itt is egy attrakciót. Eddig is úgy szerepelt, hogy a 
Salgótarján-Boldog vonalon is minden egyes településen lenne egy megálló, 
pihenőhely, ahol lehet nyársalni, stb.. Ha ez a szakasz is létrejön, és itt lenne a 
csomópont, akkor egy olyan attrakcióban gondolkodnak – de ebbe még a képviselő-
testület is beleszólhat, és erre van még idő, erről nem kell most azonnal dönteni -, hogy 
felmerült egy olyan ötlet, hogy itt a játszótéren csinálnának egy biciklipályát, ügyességi 
pályát.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A hegy alattin? 
 
Farkas Attila polgármester: Igen.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ha már itt tartanak, kérdése, hogy mi van azzal az 
átfolyóval, amit a múltkor néztek? 
 
Farkas Attila polgármester: Az átfolyóval kapcsolatban határozott ígéretet tettek, hogy 
szeptemberben megcsinálják, de Ürmössy úr azt mondta, hogy nem csinálják meg 
szeptemberben, mert nincs pénzük, és jövő évre halasztják.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Olyan nagy volt a lendület, azt hitte, hogy… 
 
Farkas Attila polgármester: Nem biztos, hogy jól emlékszik, de 6 millió Ft-ba kerülne 
az egész, tavasszal azt mondta, hogy megcsinálják augusztusban. Augusztusban mikor 
hívta, azt mondta, hogy szeptemberben, utána pedig azt mondták, hogy elfogyott a keret 
és jövő évre tolták át. Visszatérve a kerékpárútra minden önkormányzat támogatja, volt 
már Kozárdon egy megbeszélés, de ha valamelyik önkormányzat nem támogatnák, 
akkor sem lenne sok jelentősége. A Salgótarján-Boldog szakaszon Tar nem támogatja, 
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ettől függetlenül mégiscsak keresztül fog menni Taron a kerékpárút, mert Tar község 
területén Tar helyét a közút fogja átvenni. Tar azt szerette volna, hogy ne a falun 
keresztül menjen, hanem közvetlenül a Zagyva mellett, de az nem fért bele a 
költségvetésbe.  
 
Jancsó György alpolgármester: Nem valószínű, hogy olyan forgalom lesz. 
 
Farkas Attila polgármester: A gesztor szerepet Kozárd vállalná, ami azért is jó, mert 
Kozárdnál a LEADER besegít a munkába, mert ez azért elég sok papírmunkával jár. 
Szurdokpüspöki is örül, hogy megszabadult a gesztorságtól, Hatvan veszi át, arról meg 
még külön kell szavazni, de nem ma, majd jövő héten.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Mibe kerül ez Kozárdnak? 
 
Farkas Attila polgármester: Semmi. 
 
Jancsó György alpolgármester: Majd úgy járnak, mit mi a vízzel. Mibe kerül azt még 
nem tudja ő sem. 
 
Farkas Attila polgármester: Pénzzel nem jár, a pályázatban nincs semmi, hogy a 
gesztornak is járna. A pályázatíróknak jár, természetesen.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Azért meg fogják ők beszélni a dolgot. Javasolta a 
polgármesternek, hogy olvassa fel a határozatot. 
 
Farkas Attila polgármester: Felolvasta a határozati javaslatot, majd szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
122/2012. (X. 15.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Út a Cserhátba” vagy „Út a 
Cserhátba Kozárdon át” vagy: „Út a Cserhátban Jobbágyi – Kozárd - Hollókő 
szakaszon” tervezett címmel beadandó, komplex (kerékpáros út és ehhez kapcsolódó 
turisztikai) fejlesztések támogatására benyújtandó ÉMOP pályázatban való részvételről 
és a projektgazda megválasztásáról a következő döntést hozta: 
1. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi 

Régióban meghirdetésre kerülő felhívásra benyújtandó pályázatban részt kíván 
venni konzorciumi partnerként. 

2. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konzorcium 
projektgazdájának megválasztására a javasolt Kozárd Község Önkormányzatát 
elfogadja és felhatalmazza a feladat ellátására. 

3. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Attila 
polgármestert a projekttel kapcsolatos konzorciumi megállapodás aláírására. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
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2./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Jó lenne egy ma dönteni egy nagyon friss dologról, ez egy 
EMVÁ-s pályázat. A múlt héten jött ki, és október 15-től november 15-ig lehet pályázni 
LEADER-en keresztült faluközpont felújításra vagy kialakításra. Érdeklődött hogy 
mennyi pénz van a LEADER-nél erre a célra, ha egy település jelentkezik. A 
Cserhátalja LEADER-nél megkérdezte Kodák urat, azt mondta, hogy durván 5 millió 
Ft-ra lehetne pályázni, illetve játszótérre még 2,5 millió Ft pluszban, de nem kötelező 
mind a kettőre. Együtt 7,5 millió Ft lenne, ez 100 %-os, de mivel LEADER-es pályázat 
az azt jelenti, hogy a 100 % az mégsem 100 %, mert a 27 % ÁFÁ-t az önkormányzatnak 
vállalnia kell. Egyáltalán hol lehetne, ha érdekelné a képviselő-testületet? A posta előtti 
terület lenne rá alkalmas, viszont gyorsan dönteni kellene, hogy csinálják-e a pályázatot 
vagy sem, mert a beadási határidő november 15. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Nem kell oda egy olyan rajz, hogy mit akarnak csinálni? 
 
Farkas Attila polgármester: De, minden kell, csak addig nem is akart senkit keresni, 
még nem jutnak valamilyen elhatározásra, mert addig felesleges. Még egyszer lehet 
csak térkialakításra – kövezéssel, fákkal, tujákkal, cserjékkel, padokkal –, illetve lehet 
úgy, hogy külön játszótér, de az max. 2,5 millió Ft. 2,5 millió Ft-ba kb. három játékelem 
fér bele. Vagy lehet együtt a kettő, de az max. 7,5 millió Ft, annak az ÁFA költsége 2 
millió Ft. Viszont ezzel a jövő hétig nem várhatnak, mert telik az idő. 
 
Schoblocher István képviselő: Megjegyezte, hogy nincs olyan terület, amelyre azt 
lehetne mondani, hogy a falu központja, amelyet fel lehet újítani, és szépen nézne ki. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Melyik területre gondoltak? 
 
Farkas Attila polgármester: Egyik a CBA környéke, de ott nem lehet kialakítani.  
 
Schoblocher István képviselő: Mondjuk az a falu közepe, de ő kimondottan a templom 
és környékére gondolt.  
 
Farkas Attila polgármester: Nem az önkormányzaté. 
 
Schoblocher István képviselő: Nem tudja, hogy meddig az önkormányzaté. 
 
Farkas Attila polgármester: Semeddig, mert ott a háromszög sem az önkormányzaté. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Egy méter a templom körül a templomé, a többi az államé. 
A postánál, az nem jó? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Jó, de mit tesznek oda? 
 
Farkas Attila polgármester: Parkot lehetne… 
 
Kozma Miklósné képviselő: Egy játszóteret. 
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Schoblocher István képviselő: Sergősök hová mennek, mert azt akkor el kell… 
 
Kozma Miklósné képviselő: Egy évben egyszer seregni, az más dolog. Mennek a 
futballpályára. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Oda nem. 
 
Schoblocher István képviselő: Azon kell gondolkodni, hogy hol lehetne a faluban 
megcsinálni.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A terület nem adott rá. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ha a posta előtti térnél maradnak, azt meg lehet csinálni, 
parkosítani fákkal úgy, hogy oda a sergősök – nem az összes -, de valamennyi befér. 
Ebbe bele lehet suszterolni a kézilabdapálya meg a kastély közötti területet is, mert ott 
betondarabok vannak, és szépen lehetne parkosítani. 
 
Jancsó György alpolgármester: Berki házáig mehet az egész, mert most már elkezdte 
szétszedni. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Elkezdte bontani? 
 
Farkas Attila polgármester: November 30-ig. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A terület kell, Falunapokon meg stb., ha beültetik fával 
meg egyebekkel, akkor nem tudnak sátrat építeni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Fát úgy is lehet ültetni, hogy azt mondták, hogy ide jön 
egy nagy sátor, az mellé ültetnek két fasort. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Nem a fa ültetésével van a gondja, de át kell gondolni, 
hogy mit hová. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Meg kell tervezni, át kell gondolni, annak szellemében 
lehet, ugyanígy a posta előtti külső teret is. Lehet, pl. ültetni az út mellé… 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Az ÁFÁ-t kell kifizetni? 
 
Farkas Attila polgármester: Azt jelenti, hogy 27 % önerő van. A játszótérrel együtt 2,5 
millió Ft. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Nézte azt a területet, a posta előtti térnek az Elza néni 
kerítésénél a Kaposvári kerítéséig, jó beugrik a Garami felé, ott van egy nagy beugró 
mélyedés, azt a kerítést végig lehetne hozni és oda lehetne játszóteret. Rendbe tenni 
szépen azt a területet. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Lehetne játszóteret, egyik felét meg parkosítani, padokkal. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Parkosítás az nem csak olyan parkosítás, hogy 
teleültetjük fával, szép gyepet és az út mellé esetleg fákat. 
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Farkas Attila polgármester: Van benne kötelező elemként térburkoló.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Pl. a kézilabdapálya és Yen közötti részt le lehetne 
burkolni. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdés, hogy több helyrajzi szám lehet-e. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A posta előtti tér legalább 8-10 helyrajzi számon van. 
 
Farkas Attila polgármester: Úgy gondolta, hogy előírás-e az egybefüggő terület, vagy 
nem. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Azt össze lehetne vonni egy helyrajzi szám alá. 
 
Schoblocher István képviselő: Szép parkot egy helyen lehetne még a faluban csinálni, 
csak ahhoz bontani is kellene épületet. 
 
Farkas Attila polgármester: A kántorlakásra gondolt? 
 
Schoblocher István képviselő: Bölcsőde. Szépen meg lehetne csinálni, egybe lenne az 
óvodával. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdése, hogy akkor mi legyen? 
 
Jancsó György alpolgármester: Támogatná. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Egyértelmű, ő is támogatja. 
 
Jancsó György alpolgármester: Egyetértett Jeges László képviselő javaslatával a 
területet illetőleg. 
 
Farkas Attila polgármester: Ajánlottak a LEADER-nél egy rózsaszentmártoni 
kertészmérnököt. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A Jancsó Judittal miért nem lehet megnézetni, ő 
kertészmérnök, Gyöngyösön végzett. 
 
Jeges Tamás képviselő: A tervezéshez kamarai tagság kell. 
 
Jancsó György alpolgármester: Megnézni attól megnézheti. 
 
Farkas Attila polgármester: A LEADER-nél ajánlották azt, aki a környéken csinálta. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Legelőször is az kellene, hogy kellene egy rajz átnézni és 
maguk között megtervezni, hogy mit akarnak, és utána odaadni a tervezőnek, hogy azt 
tervezze meg. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: És akkor az mibe kerül, és utána lehet dönteni. 
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Farkas Attila polgármester: A héten felveszi a kapcsolatot és biztos valamelyik nap 
kijön, és a jövő héten úgyis lesz testületi ülés. 
 
Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy bizottsági ülés mikor lesz. 
 
Farkas Attila polgármester: Kérdése, hogy a képviselő-testületnek megfelelő lenne-e, 
hogy szerdán együtt lenne a bizottsági és a testületi ülés. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Csütörtökre el kell fogadni a megállapodást, ha szerda nem jó, 
akkor a héten még egy képviselő-testületi ülés kell. 
 
Farkas Attila polgármester: Ha nem jó jövő hét szerda, akkor a héten kell még egy. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A járási hivatallal kapcsolatos megállapodás aláírását a jövő 
hét csütörtök 10 órára tervezik. 
 
Schoblocher István képviselő: Jó, akkor szerda. 
 
Jancsó György alpolgármester: A helyrajzi számokat viszont még meg kell addig tudni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Régebben legalább 8 helyrajzi száma volt. 
 
A képviselők az érintett területtel kapcsolatos térképet megtekintik. 
 
Schoblocher István képviselő: Jelezte, hogy a temetőben sittet és mindenféle hulladékot 
a ravatalozó mögé szállítottak. 
 
Farkas Attila polgármester: Azt nem. 
 
Schoblocher István képviselő: Fel kellene szólítani. 
 
Farkas Attila polgármester: Akkor holnap felhívja a kertészmérnököt és ő eljön és csinál 
egy tervet, a lehetséges elemekkel és azok alapján a képviselő-testület módosít rajta, a 
jövő héten. 
  
Kozma Miklósné képviselő: Először azt, amit ők szeretnének. 
 
Farkas Attila polgármester: Az nem úgy működik, hogy mit szeretnének, mert minden 
pénzbe kerül. Nem tudják, hogy egy elem mennyibe kerül. 
 
Schoblocher István képviselő: Csináljon a mérnök egy előzetes tervet, utána megnézik. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Vegyük már a kabátot a gombokhoz. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Jó, de miről és hová csinál? 
 
Farkas Attila polgármester: A postához. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Megnézi a területet. 
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Schoblocher István képviselő: Van egy elképzelése, hogy mit lehet oda megcsinálni 
ennyi pénzből. 
 
Jeges Tamás képviselő: Az lenne jó, ha a mérnök hozná el az ajánlatot, és akkor el 
tudnák mondani, az ötleteiket és reagálhatna, hogy lehetséges vagy nem. 
 
Farkas Attila polgármester: Akkor mondja is neki, hogy jövő hét szerdára jöjjön el a 
testületi ülésre vagy a bizottságira. 
 
Schoblocher István képviselő: Bizottságira jöjjön el. 
 
Farkas Attila polgármester: Csak egy skiccet és hogy mennyibe kerül. Azt, hogy ennyi 
pénzből mibe lehet gondolkodni. A Fáy András út végén elkezdték felszedni a szemetet, 
ma úgy beszélte meg a rendőrökkel, ha ezentúl is kikerül szemét, akkor a hivatal fogja a 
feljelentést tenni. Egy tanú jelentkezett, hogy hajlandó a rendőröknek elmondani, hogy 
ki szállít oda, de a neve nem kerülhet nyilvánosságra. Kedden lesz október 23. és 
kérdése, hogy mi a képviselők véleménye legyen-e állófogadás vagy sem. Az ünnepség 
10 órakor lesz, 11 órára nagyjából vége, és legyen-e állófogadás, mivel most délelőtti 
időben lesz. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Az ebéd közelsége miatt. 
 
Farkas Attila polgármester: Igen.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Szerinte ne, inkább tartalékoljanak. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Szerinte is. 
 
Farkas Attila polgármester: Eddig úgy volt, hogy március 15-én nem volt állófogadás, 
azt megspóroltuk és október 23-án volt, de most nem lesz díjátadó. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Nem lesz díjátadó, akkor inkább valahová máshová 
tegyék a pénzt. 
 
Farkas Attila polgármester: Tegyék át március 15-re az állófogadást. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Döntésék el, de hogy nem lesz itt a díjazott nem látja 
értelmét. 
 
Jancsó György alpolgármester: Abban döntsenek, hogy most nem. 
 
Schoblocher István képviselő: Milyen forrásból szokott megvalósulni? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A polgármester reprezentációjából. 
 
Schoblocher István képviselő: Van még ott pénz egyáltalán? 
 
Farkas Attila polgármester: Nem költ, úgyhogy van.  
 
Jeges Tamás képviselő: Az ünnepségen el kell mondani, hogy ki kapja az érdemérmet. 
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Farkas Attila polgármester: Azt mindenképpen, azt ő is úgy gondolta. 
 
Schoblocher István képviselő: Testületi ülésen is. 
 
Farkas Attila polgármester: A beszéd végén is el lehet mondani. 
 
Schoblocher István képviselő: Tájékoztatás végett. 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a képviselők rendkívüli ülésen való 
részvételét, és a képviselő-testületi ülést bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 Farkas Attila Dr. Tóth Renáta 
 polgármester jegyző 


