
2 5 .  s z á m ú  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült a 2012. október 24-én megtartott 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, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
  
A képviselő-testületi ülésről távol volt: 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. A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
  

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./ A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása 
  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselők előzetesen megkapták a költségvetési rendelet 
módosítását célzó rendelet-tervezetet. A Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, 
valamint az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság megtárgyalta rendelet 
módosítását. Kérte a képviselők hozzászólását, véleményeit. 
 
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 15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
2./ Egyebek  
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Állattartásról szóló rendelet módosítása 
 
Farkas Attila polgármester: A képviselők előzetesen megismerték a rendelet-tervezetet, 
majd a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi, 
Környezetvédelmi és Szociális Bizottság megtárgyalta. Ismertette a rendelet-tervezetet. 
Kérte a képviselők hozzászólását, véleményeit. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az önkormányzat 
állattartásról szóló rendelet módosításáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 6/2001. ((VI. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet 
elfogadta és 16/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletté nyilvánította. 
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
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b.) Megállapodás a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a járási hivatallal 
kapcsolatban határozatot kell hozni arról, hogy aláírhatják a megállapodást 
Salgótarjánban a Megyei Kormányhivatalnál a járási hivatalok személyi és tárgyi 
feltételeinek kialakításáról. A megállapodást a képviselők előzetesen megismerték. A 
megállapodást a polgármester és a jegyző fogja aláírni, ezért ehhez a képviselő-testület  
felhatalmazása szükséges. Kérte a képviselők napirendhez kapcsolódó véleményét, 
hozzászólását.  
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a járási hivatalok személyi és tárgyi 
feltételeinek kialakításáról szóló megállapodást. 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
124/2012. (X. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint 
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) 
bekezdésében, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 
13.) Korm. rendelet 11. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében a Nógrád Megyei 
Kormányhivatallal a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt. 
Felhatalmazza Farkas Attila polgármestert a megállapodás aláírására. 
   
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
c.) „Zagyva projekt” konzorciumi együttműködési megállapodás – pályázat 
benyújtására 
 
Farkas Attila polgármester: Beszámolt arról a testületnek, hogy a pályázat keretében 
megvalósuló „Zagyva projekt” tárgyában konzorciumi együttműködési megállapodást 
kell kötni. Elmondta azt is, hogy a képviselő-testület már szavazott arról, hogy a 
„Zagyva projekt”-ben részt kíván venni, konzorciumi együttműködési megállapodást is 
kötött Szurdokpüspöki község gesztorságával. Most annyi a különbség, hogy Hatvan 
város lesz a gesztor.  
Szavazásra bocsátotta a „Zagyva projekt” tárgyában konzorciumi együttműködési 
megállapodást. 
  
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
125/2012. (X. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÉMOP-
2.1.1/A-12 kódszámú „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – 
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Boldog települések közötti szakaszon” című pályázat benyújtásához konzorciumi 
megállapodást köt az érintett önkormányzatokkal, egyben kifejezi a projektben való 
részvételi szándékát. 
Felhatalmazza Farkas Attila polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
d.) Faluház felújítása - EMVA pályázat 
 
Farkas Attila polgármester: A Faluház felújítására pályázat benyújtására van lehetőség, 
és a falufejlesztési tárgyú pályázatot igénybe lehet venni önkormányzati tulajdonú 
épületre. Szavazásra bocsátotta pályázat benyújtását X pályázati kiírásra, a 
Falufejlesztési célterületre. 
 
a tervezéssel Balatoni László által képviselt Építésziroda Bt céget bízza meg. Kérdése, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólása, kérdése van-e a képviselőknek? 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
126/2012. (X. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Falumegújítás és –fejlesztés pályázati kiírás „A 
Faluház épületének külső- és belső felújítására, korszerűsítésére, átalakítása” a 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt 1. célterületre. 
 
A projekt megvalósításának helyszíne: 
Faluház - 3063 Jobbágyi Kossuth út 17., helyrajzi szám: Jobbágyi 177 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: A Falufejlesztési tárgyú pályázatot a Faluház felújítására 
kívánják igénybe venni, a tervezési munkálatok elvégzésére a TOTÁLTERV '90 
Építésziroda Bt.-t javasolta megbízni. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
127/2012. (X. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Faluház (Jobbágyi Kossuth út 
17.) épület átalakításának és felújításának építési engedélyezési tervdokumentáció és 
költségvetés készítésével a TOTÁLTERV ’90 Építésziroda Bt.-t (2181 Iklad Csokonai 
u. 19.) bízza meg. A tervezési díj 250 ezer Ft + ÁFA, melynek fedezetét a fejlesztési 
tartalékból biztosítja.  
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
e.) KEOP pályázat benyújtása - óvoda és művelődési ház felújítására 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a következő bizottsági 
ülésen napirendi pontok között tárgyalt KEOP azonosítószámú pályázat benyújtását 
kívánja határozatba foglalni. Ott a képviselők egyhangú véleménye az volt, hogy 
benyújtásra kerül az, kérdése, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Felmerült, hogy 
az óvodára, vagy a művelődési házra kerüljön a pályázat benyújtásra.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, a polgármesterhez melyik pályázatnak nagyobb 
az esélye, hogy pozitív elbírálásban részesüljön? 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy mindkét pályázat esélyes, az a lényege, 
hogy 600 millió Ft a felső határ. 
 
Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy arról volt szó, hogy 50 millió Ft-ból ki fog jönni 
az óvoda, tudomása szerint 65 millió Ft az alsó határ. 
 
Farkas Attila polgármester: Együtt 600 millió Ft. Úgy, hogyha csak az óvodára kerüljön 
benyújtásra KEOP 5.5.0 a pályázat neve, csak nem b), hanem d) elnevezésű, mely 
egyszerűsített változatú és könnyített elbírálású, egyfordulós, ott a pályázati összeg 1 és 
50 millió Ft között van. 
 
Jeges Tamás képviselő: Ha az óvoda és a művelődési ház együtt menne, az tartalmazza 
a jelenleg kazánházként elnevezett kiszolgáló helyiséget is? 
 
Farkas Attila polgármester: Azt a választ adta, hogy igen, csak így lehet. Egyértelműen, 
külön-külön nem lehet, hogy külön az óvodára, vagy külön a művelődési házra. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Csak egy pályázaton belül lehet.  
 
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: Kérdése, hogy amennyiben 
csak egyikre lehet, akkor ott kazánházzal kellene építeni? 
 
Jeges László Lajos képviselő: Igen. 
 
Jeges Tamás képviselő: További kérdése, hogy akkor sem lehet külön benyújtani 
ingatlanokra, ha a pályázatok különböző jelűek?  
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatott, hogy akkor sem lehet, arról tájékoztatta 
Brunda úr, hogy vagy az egyikre pályáz az önkormányzat, vagy együtt a két ingatlant 
kombinálva.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Utóbbi esetben egy kazánházról kellene fűteni a két 
épületet.  
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Kozma Miklósné képviselő: Kérdése, hogy mikor dől el ennek a sorsa, mikor dől el az 
eredmény? 
 
Farkas Attila polgármester: A jövő hét folyamán kezdődnek ezzel kapcsolatban a 
munkálatok, jön a településre felmérést végezni az energetikus. Azt a választ adta, hogy 
a pályázat még nincs kiírva, csak november elején nyílik meg. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Tájékoztatott, hogy az idén nem lesz eredmény. 
 
Farkas Attila polgármester: Véleménye szerint eredmény csak jövő év tavasszal 
várható. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Azért kérdezte, hogy eredmény mikor várható, mert ha 
jövő márciusban szeretnének a művelődési ház fűtésfelújításába belekezdeni, akkor 
mihez fogjanak, addigra lesz-e eredmény? Ha nem fognak neki a fűtéskorszerűsítésnek, 
és a pályázat pedig nem nyer, akkor nem lesz semmi. 
 
Farkas Attila polgármester: Azt a jó Isten tudja csak megmondani. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Ha a pályázat benyújtásra kerül, abban az esetben a 
fűtéskorszerűsítéshez nem fognak hozzá saját erőből, amíg még nincs eredmény. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Egyetértett ezzel, és elmondta, hogy ideiglenesen meg 
tudják oldani a művelődési ház fűtését is, ha a pályázat nem nyer.  
 
Farkas Attila polgármester: Rizikó mindenben van. Mindegy, hogy a művelődési ház 
együtt, vagy külön szerepel a pályázatban. Kell csináltatni egy korszerűsítési tervet, ami 
része a pályázatnak. Viszont, ha nem nyer a pályázat, azt akkor is ki kell fizetni, 
példának említette, hogy az óvoda fűtéskorszerűsítési terve 300 ezer Ft, a művelődési 
ház terveivel együtt, számolva az energetikus munkáját is, eléri majd az 1 millió Ft-ot.  
Ha nem nyer a pályázat, ezt a költséget akkor is ki kell fizetni.  
 
Jeges László Lajos képviselő: A terv az évekig jó, akkor is, ha a pályázat jövőre lesz 
kiírva. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra az önkormányzati ingatlanokra benyújtandó 
pályázatot, elsőként szavazásra bocsátotta, hogy az önkormányzat a KEOP-2012-5.5.0 
azonosítószámú pályázatot nyújtsa be az óvodára vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett és 
tartózkodás nélkül elutasította. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra a KEOP-2012-5.5.0 azonosítószámú pályázatot 
az önkormányzat kombináltan nyújtsa be az óvodára és a művelődési házra. 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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128/2012. (X. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/B-12 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” 
pályázati kiírása pályázatot nyújt be a Kodály Zoltán Óvoda és a Művelődés Ház 
épületenergetikai fejlesztésére.  
Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtására, a vonatkozó nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
f.) EU Élelmiszersegély 
 
Farkas Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Katolikus Karitásztól 
Jobbágyi község rászoruló családoknak összesen 1,5 millió Ft értékű élelmiszer 
csomagban részesítenék, abban az esetben, ha Jobbágyi Község Önkormányzata vállalja 
a szállítást Szabadbattyán községből. 100-120 ezer Ft körüli összegre becsülte azt. 
Szavazásra bocsátotta az élelmiszersegély csomag szállításának költségének vállalásáról 
szóló javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
129/2012. (X. 24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Katolikus 
Karitász által biztosított EU Élelmiszersegély szállításának költségét Szabadbattyán 
községből Jobbágyi községbe biztosítja 120 ezer Ft keretösszegig. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szállítóval a szállítási szerződést megkösse. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
g.) Oravecz Szabolcs bérlő kérelme – konditerem fűtés 
 
Farkas Attila polgármester: Oravecz Szabolcs bérlő kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a konditeremben a fűtést elektromos hőtárolás kályha beépítésével 
kívánják megoldani. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Szavazásra bocsátotta 
a kérelmet. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
130/2012. (X. 24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, Jobbágyi Lakótelep 7. Ép.-ben lévő edzőteremként 
üzemelő, 95 m2 alapterületű ingatlan 2012. évi bérleti díjból, tekintettel az épületben 
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beszerelésre kerülő hőtárolós kályha beszerzésére, kályha beszerzési értékét elengedi. A 
bérleti díj elengedése a hőtárolós kályha beszerzésének és szakszerű üzembe-
helyezésének elvégzése, és annak költségeinek számlával történő igazolása után 
történhet. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
h.) Földterület felajánlás (Jobbágyi 1866, 2273, 1695. hrsz-ú) elfogadása 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy megkeresést kapott, hogy Pálmainé Paizs 
Erika budapesti lakos ingyen tulajdonba kapja a Jobbágyi 1866. hrsz-ú ½-ed, 2273. 
hrsz-ú ¼-ed és 1695. hrsz-ú ingatlan ¼-ed részét. Javasolta, hogy a bizottsági ülésen 
megbeszéltek alapján, amennyiben fenti földterületeken sem tartozás, sem terhelés 
nincs, az ingyenes felajánlást fogadja el az önkormányzat.  
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba való vételét. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
131/2012. (X. 24.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pálmainé Paizs Erika budapesti 
lakos a néhai Pálmai József hagyatékának részét képező Jobbágyi 1866. hrsz.-ú ingatlan 
½-ed, Jobbágyi 2273 hrsz-ú ingatlan ¼-ed és Jobbágyi 1695. hrsz.-ú ingatlan ¼-ed 
részének ingyenes felajánlását – az ingatlan per- és tehermentessége esetén – elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Farkas Attila polgármestert a tulajdonszerzéssel 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére és szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi 
ülést bezárta. 
 
 
 

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


