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Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ 
 
 
Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 5 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, 
 Dr. Tóth Renáta jegyző, 
 Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottsági tagja, 
 Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
  
A képviselő-testületi ülésről távol volt: Jeges Tamás képviselő, 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. Művelődési Ház fűtési rendszere 
   
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
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1./ Művelődési ház fűtési rendszere 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy három lehetőség van. Az egyik, hogy fűtik 
tovább a Művelődési Házat, ez esetben 7-8 millió Ft-ba kerül a fűtés. A második, hogy 
leengedik a vizet a fűtésrendszerből, és várnak pályázati lehetőségre, ami ki tudja hány 
év múlva lesz. A harmadik variáció – ami személyes véleménye szerint a legjobb -, 
hogy leengedik a rendszerből a vizet, és ekkor már megtakarítanak 7-8 millió Ft 
fűtésköltséget, ami jelenleg nincs betervezve a költségvetésbe, de mindenképp meg 
lehet spórolni vele ezt az összeget, és tavasszal ezt ráfordíthatják a Művelődési Háznak 
legalább a főépületére.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Igen, ezzel egyetértett, de a kiemelte, hogy a színházterem 
lenne az első. 
 
Farkas Attila polgármester: Ezzel kapcsolatban még elmondta, hogy a döntést 
tulajdonképp elég ekkor meghozni. Szeptember végén a KEOP-os pályázatok kiírásra 
kerülnek, tartalmáról nem kapott pontos tájékoztatást, de kérdés az, hogy célként 
tartalmazza-e a művelődési házakat. Kért tájékoztatást erről, és tudomása szerint a 2013. 
évi EU-s pályázati ciklusba szinte 100 %, hogy benne lesz. Ez egy vélemény, és 
feltétele, hogy addig az Európai Uniónak is fenn kell állnia. Ez a három lehetőség 
létezik, más nem. Személy szerint neki a harmadik megoldás a legmegfelelőbb, minden 
érv e mellett szól. Feleslegesen kifizetni véleménye szerint 7-8 millió Ft-ot nem 
érdemes, és még meleg sincs a Művelődési Házban. A meglévő rendszer teljesen 
elavult, ha megmaradna a két központi kazán, belekerülne 30 millió Ft-ba, bármikor 
megadhatja magát. Évekig viszont nem lehet elhúzni a korszerűsítést. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: A harmadik variációhoz kívánta hozzáfűzni, hogy 
tavasszal mindenképp hozzá kell kezdeni. Idő nincs, hogy most kezdjék el. 
 
Farkas Attila polgármester: Igen, egyrészt idő sincs már, mert a tervezéssel is elmegy 
k2-3 hét, szakember keresése szintén időt vesz el, mivel a szakemberek az egyéni 
fűtések szezonális beüzemelése végett teljesen elfoglaltak. Az e fűtést tekintve, 
ragaszkodjon a kivitelezésnél Kurunczi Lászlóhoz, azt az ajánlatot adta, tavasszal 
vállalja is a kivitelezést. 
 
Jancsó György alpolgármester:  Az ingatlant bérlők sorsa mit lesz? 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Javasolta, váljanak le a fűtésrendszerről, és egyénileg 
oldják meg azt.  
 
Farkas Attila polgármester: A bérlőket a Piros hetes sörözőt, a szoláriumot, és a 
konditermet érinti. 
 
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:  Ha egyszerűen levágja a 
fűtést, az az önkormányzatnak is hiányozni fog. Ő azzal a szakemberrel szeretne 
beszélni, aki tudni fogja biztosan, hogy honnan kell levágni. 
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Farkas Attila polgármester: A tervező jön, és el kell kezdeni a munkát azonnal. A 
szakember most már tudni fogja, hogy honnan kell leválni, mert az önkormányzatnak – 
a testület döntése alapján – már ez a régi rendszer egyáltalán nem kell.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése a polgármesterhez, hogy beszéltek a munka 
költségvetéséről Kurunczi Lászlóval? Neki a szakember 4-5 millió Ft-ot jelzett előre, a 
teljes felújításra. 
 
Farkas Attila polgármester: Nem küldte még el Kurunczi László a kivitelezési ajánlatot, 
de azt mondta, hogy annak függvényében készíti el, hogy hogyan dönt a testület. 
Megkérte a képviselőket, hogy mindenki mondja el a véleményét. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Tájékoztatott, hogy ő beszélt erről Kurunczi Lászlóval, és 
úgy tájékoztatta az előzetes költségvetésről, hogy 4-5 M Ft a színházterem 
fűtéskorszerűsítése, ami a radiátorcserét is magába foglalja. 
 
Jancsó György alpolgármester: Az idén semmit nem érő fűtésnek ez a 60%-a. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Azt külön lehetne szakaszolni, és a következő alternatíva 
az, hogy a főépületbe is csinálni egy külön fűtéskört, külön cirkóval. Azt lehet úgy is 
használni, hogy csak igény szerint. 
 
Farkas Attila polgármester: Ez így van, és hozzátette Ruga Zsoltnak, hogy a bérlőknél 
ugyanígy lenne megoldva teljesen külön fűtéskörrel, és levághatja a csöveket, és most 
már hozzákezdhet a munkához, ha a testület most úgy dönt. 
 
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:  Most már, ha erre rábólint 
a testület, hozzá tud fogni a munkálatokhoz, eddig nem tudott, hiszen oda kell a 
fűtéscsöveket visszarakni, ahonnan a régit kiszedték.  
 
Schoblocher István képviselő: Egyetértett maximálisan ezzel a véleménnyel. Cél az 
épület megóvása, ahhoz pedig fűtés kell. El tudja fogadni ő is ilyen módon, hogy egy év 
alatt, még nem amortizálódik le nagymértékben az épület. Egyértelmű, hogy ezzel 
tavasszal foglalkozni kell, addig pedig úgy elő kell készíteni a munkálatokat, hogy az 
elkezdhető legyen, az a legfontosabb, hogy leszakaszolható legyen, ha temperálást kell 
alkalmazni, vagy fűtést használni, már megoldható legyen. Az új kazánokkal már 
sokkal hatékonyabban meg lehet csinálni, mint a régi elavult rendszerrel, ezért a 
harmadik megoldást javasolta. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Szintén a harmadik javaslattal értett egyet, de annak 
minden részletével nem. Nem értett egyet Kurunczi László vállalkozóval, elmondta, 
nem szeretné, ha az önkormányzat úgy járna, mint az öltözőnél. Olyan fűtésszerelővel 
dolgoztatni, aki magánházaknál, kis intézményeknél végez munkákat. Azzal sem érte 
egyet, hogy kis fűtésrendszereket alakít ki, és az épületet telerakják kis cirkókkal. 
Véleménye szerint egy központi kazán beállítását javasolta, és onnan gyűjtő szakaszolni 
a különböző részeket. Különben ugyanúgy fognak járni, mint az iskolánál, nem tudnak 
áttérni más fűtési rendszerre. Vagy mit tesznek – kérdezte – mindenhová kályhát 
tesznek? Előbb-utóbb a csillagos egekbe emelkedik a gáz ára, ha ezt csak felújítják 
azzal figyelmeztetett, semmit sem érnek el, semmit nem spórolnak. 
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Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy két dolgot tudnak spórolni. Az egyik, hogy 
az iskolába még a hagyományos cirkók lettek berakva, nem kondenzációs kazánok, és 
az iskola más eset, mert egyfolytában fűteni kell a gyermekek végett. A másik, hogy ha 
a Művelődési Ház szakaszolva van, ott nem kell álladóan 22 foknak lennie, ha nincs 
rendezvény. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Az iskolában is, ha egy kazán lenne, mennyivel 
egyszerűbb lenne állni más alternatív fűtési rendszerre.  
 
Farkas Attila polgármester: Az iskolával már semmit nem lehet csinálni, az a 
véleménye. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Akkor ahhoz viszonyítva, itt van most ez a nagy tér, ami 
legalább akkora, mint az iskola, ne essenek ugyan abba a hibába. 
 
Farkas Attila polgármester:  Az a véleménye, hogy az alternatívára, amit Jeges László 
Lajos képviselő mondott, arra nincs pénz.  
 
Schoblocher István képviselő: Igazat adott Jeges László Lajos képviselőnek, miszerint 
kis szakaszokra kell felosztani a fűtésrendszert, ez csak elzáró szelepek kérdése. Ha lesz 
egy nagy központi rendszer, - mondjuk egy nagy vegyes tüzelésű kazán, ami ellátja az 
egész épületet, - akkor is le lehet azt szakaszolni.  
 
Jeges László Lajos képviselő: De ha Kurunczi László javaslata szerint négy cirkó lesz 
berakva, két cirkót a mozi helyiségbe, két cirkót a másik helyiségbe tervezett, akkor 
később majd a négy cirkóba rakják az alternatív fűtőanyagot?  
 
Schoblocher István képviselő: Véleménye szerint lehet úgy vezetékelni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Az probléma, hogy véleménye, hogy nem úgy, hanem 
véleménye szerint vékony rézcsövekkel akar dolgozni. Hozott erre egy példát, amit 
véleménye szerint ugyanígy rosszul oldottak meg, az egészségház fűtését, amit vékony 
rézcsövekkel építettek be, nem tettek bele hurkot, és a dilletáció miatt így nem 
megfelelő. 
 
Schoblocher István képviselő: Rézcsővel véleménye szerint a vegyes tüzelésű 
kazánokat ki lehet szolgálni. A döntést erről később ráérnek meghozni. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Akkora teljesítményhez, ami ezt kiszolgálja, nem akkora 
rézcső kell, mert ez nem lakás, neki ez a kifogása. A családi háznál is 28-as átmérőjű 
kell, nem 22-es. Elmondta példának, hogy amit az ő cégénél szereltek ott a fűtéscső 50-
es átmérőjű volt, és annak a rézcsőnek egy idomja 15 ezer Ft.  
 
Farkas Attila polgármester: Nem lehet azt tudni, hogy Kurunczi László jövőre milyen 
vastag rézcsöveket fog használni. 
 
Kozma Miklósné képviselő: Csinál a kazán melegvizet is?  
 
Schoblocher István képviselő: Véleménye szerint igen. 
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Jeges László Lajos képviselő: Amit most elmondott a megvalósításáról azt fogja 
mondani jövőre is Kurunczi László, vékony rézcsövekkel kis köröket fog véleménye 
szerint javasolni, amivel ő végképp nem ért egyet. Ez elvvel nem értett egyet, azzal ért 
egyet, hogy meg kell terveztetni egy olyan céggel, vagy tervezővel, aki ilyen közösségi 
intézményt, vagy ipari létesítményeket már tervezett. 
 
Farkas Attila polgármester: A terv elkészítését 1 millió Ft-ra becsülte meg.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, hogy az jobb-e, ha megcsinálják úgy, és megint 
nem lesz meleg? 
 
Farkas Attila polgármester: Személy szerint megbízik Kurunczi László egyéni 
vállalkozóba.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Véleménye szerint ez az intézmény két családi háznak 
felel meg. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Akkor arra adjon választ Soós Tibor Tamás képviselő, 
hogy miért ilyen csövek lettek betéve? 
  
Soós Tibor Tamás képviselő: A kondenzációs kazán és ez a kazán hő-leadása nem 
ugyanaz. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Nem a kazánról van szó, hanem a cső átmérőjén, hogy a 
tervezett átmérőjű csövön nem tud olyan mennyiségű víz átáramolni, ami kalóriát 
átvinne. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Megmondta, hogy ő ennek nem szakembere, de csak nem 
mondott hülyeséget a szerelő. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ha meg lesz bízva a munkálatokkal, akkor vállalja is érte 
a felelősséget, de meglesz a munka, kifizeti az önkormányzat, ő meg majd elnézést kér. 
Azután meg vastagabb csöveket kell betenni, annak is a költségét viselni.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Véleménye szerint ez a vállalkozó mindig itt lesz, mindig 
visszahívható.  
 
Schoblocher István képviselő: Tervező fogja a tervezést végezni, nem Kurunczi László, 
ő a kivitelező lenne.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Ezért javasolta, hogy a tervet olyan ember csinálja, aki 
már tervezett ilyen volumenű kivitelezést. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Hozzáfűzte, hogy van olyan ember, aki épületgépész, csak 
tudja, hogy milyen cső kell. A nevét nem tudta megmondani, de hatvani székhelyű.  
 
Schoblocher István képviselő: Hatvani szakember csinált már nagyobb épületeket is. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Több cégtől is ajánlatot kell kérni.  
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Soós Tibor Tamás képviselő: Van idő, tavaszig, a tervek elkészülnek tavaszig, akkor 
szavazzon róla a testület. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Egyetértett ezzel az egész tél a rendelkezésre áll. Gázórát, 
a vízórát le kell zárni az intézményben, onnantól kezdve a bérlők saját belátásuk szerint 
vesznek szolgáltatást. 
 
Farkas Attila polgármester: Egyetértett ezzel, elhangzott, megvitatott feltételek mellett 
szavazásra bocsátotta a Művelődése Ház fűtésrendszerének lezárását. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
106/2012. (IX. 10.) számú képviselő-testületi határozat 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a döntött arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Házat (Jobbágyi Lakótelep 7. Ép.) a fűtési 
időszak teljes időtartamára lezárja, annak elavult fűtési rendszere miatt. 
Felhatalmazza Farkas Attila polgármestert, hogy az épület fűtéskorszerűsítéséhez 
szükséges műszaki tervekre elkészítésére vonatkozó árajánlatokat beszerezzen. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
2./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) Idősek napja 
 
Farkas Attila polgármester: A Jobbágyi Hírek Szerkesztőbizottsága a mai nap ülést 
tartott, és szóba került az Idősek napjának megrendezése is. A képviselő-testület 
tavasszal lebegtette a kérdést, és arról döntött, hogy majd augusztusban határoznak róla. 
Azért hozta szóba most, mert eredetileg szeptemberben akarta napirendre tűzni, hogy 
mivel a Művelődési Házban a fűtést lezárják, már novemberben nem lehet csinálni. Ha 
akarnak Idősek napját rendezi, dönteni kell róla. Idősek napja október 1-je, másrészt az 
előkészületek miatt. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Azt javasolta, mint már a szerkesztőségi ülésen is, hogy 
ne várják meg a hó végét, és így egyúttal az előkészületeket is előre lehet hozni. 
Október 6-át javasolta. Milyen napon szokták megrendezni? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Szombati napon. 
 
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: Miért nem előbbi 
időpontban, szeptemberben? Mert az időjárás is kedvezőbb lenne akkor. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Előtte való szombatot javasolta. 
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Dr. Tóth Renáta jegyző: Véleménye szerint programfüggő is a dolog, a szervezés 
szempontjait tekintve.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Mennyibe kerül az esemény megrendezése? 
 
Farkas Attila polgármester: Tavaly 250 ezer Ft. Spórolni lehet étkezési költségeken. 
 
Schoblocher István képviselő: Azt javasolta, hogy - példának említette az apátújfalusi 
rendezvényt is - nem kell sztárvendégeket hívni előadóként, helyi tehetségek is 
felléphetnek. Szét kell nézni a környéken, ki vállal fellépést.  
 
Farkas Attila polgármester: A Muzsla néptáncegyüttes 50 ezer Ft-ért lép fel, Berki Jenő 
helyi tehetséget is javasolta, ő ingyen elvállalná.  
 
Jancsó György alpolgármester: Táncoló talpak táncegyüttest javasolta, falunapi 
műsoruk tetszett neki. 
 
Jeges László Lajos képviselő: A 65 éven fülieknek szokásos csomag a maradékból lesz 
megrendezve? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Válaszolt, hogy nem, a csomag benne van a költségvetésben. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Ezzel nem spórol az önkormányzat véleménye szerint, az 
időseknek szánt csomag és ez is. 
 
Farkas Attila polgármester: Spórol az önkormányzat, ha nem hív az idősek napjára 
sztárvendégeket. Tavasszal elfogadta a csomagot a testület.  
 
Jeges László Lajos képviselő: Elmondta, hogy nincs baja az idősekkel, de az 
önkormányzat mindenen spórol még a dolgozókon is, a fiatalokon is, a fizetések 
emelésen, és mindenen.  Az időseknek meg továbbra is minden van. Ennek költsége 1 
millió Ft. 
 
Jancsó György alpolgármester: A csomag ára csak 3.000 Ft fejenként. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Igaza van abban Jancsó Györgynek, hogy a csomag 3.000 
Ft, de 1 millió Ft összesen. 
 
Farkas Attila polgármester: A csomag a költségvetésbe tervezett költség. 
 
Schoblocher István képviselő: Ebbe lehet, dönteni most, hogy nem lesz Idősek napja. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Mindenképpen amellett áll, hogy kerüljön megrendezésre, 
az Idősek napja. 
 
Farkas Attila polgármester: Ő azt a variációt támogatja, hogy legyen, de ne úgy, ahogy 
eddig.   
 
Jeges László Lajos képviselő: Kérdése, ha kevesebbe kerülne a csomag, pl. 2.500 Ft 
összértékű lenne? 
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Soós Tibor Tamás képviselő: Neki pedig az a véleménye, hogy jobb lenne, ha étkezési 
utalvány adni. Véleménye szerint, amikor két alkalommal hordta a csomagot, kritika is 
érte. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: A költségeken lehet spórolni véleménye szerint, a 
rendezvényen kb. 100-an voltak tavaly. 
 
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: 150 fő volt a 
rendezvényen. 
 
Farkas Attila polgármester: Összegezve a költségeket elmondta, hogy hozzávetőleg 
számolva a vacsora költsége 80 ezer Ft, a Muzsla fellépése 60 ezer Ft, a Táncoló Talpak 
együttes ingyen elvállalta az előadást.  
 
Schoblocher István képviselő: Egyetértett az Idősek napja megrendezésére 150 ezer Ft 
elkülönítésével, de abból meg kell oldani. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Úgy 150 ezer Ft, hogy ezt a csomagokon megspórolják. 
 
Farkas Attila polgármester: Javasolta előbb az idősek napja megrendezéséről szavazni. 
Ezért szavazásra bocsátotta 150 ezer Ft költségen történő Idősek napja megrendezését.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
107/2012. (IX. 10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendezi az Idősek napját, 
melyre a község 65 éven felüli lakosait hívja meg, a rendezvény költségeinek keretét 
150 ezer Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Jelenleg 500 Ft-ról van szó? Ezen nyer valamit az 
önkormányzat? 
 
Kozma Miklósné képviselő: Nem értett egyet a csökkentéssel. Nem tudja, hogy miért 
kell elvenni abból, hiszen az összeg be van tervezve a költségvetésbe. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Nem arról, hanem az elvről van szó. Bizonyos dolgokon 
spórol az önkormányzat, takarékoskodik, bizonyos dolgokon a fogához veri a garast, 
más dolgokon pedig nem. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Csomag lesz biztosan? 
 
Schoblocher István képviselő: Lesz, hiszen a költségvetésbe tervezett az összege.  
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Dr. Tóth Renáta jegyző: Helyesbített, hogy Soós Tibor Tamás képviselő véleménye 
szerint arra gondol, hogy csomag vagy utalvány legyen.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Munkában több a csomag összeállítása, véleménye 
szerint. 
 
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: Elmondta, hogy kintről 
befelé indulva, tényleg vegyes volt a visszhang a csomagot illetően, volt, aki azt 
mondta, hogy jobb lett volta a vásárlási utalvány, hogy azt vásárolhasson, amit akar, 
volt aki azt mondta, hogy jó ez a csomag. 
 
Jancsó György alpolgármester: Hozzátette, hogy olyan is volt, aki azt mondta miért nem 
5 vagy 10 ezer Ft. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Pénzben az önkormányzatnak ugyanannyi, de az utalvány 
költsége a kezelési költséggel több, amit még ki kell fizetni. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ebben az esetben nem kérdés, hogy maradjon a csomag.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta az idősek karácsonyi csomagjának 
összköltségének 150 ezer Ft-tal való csökkentését.   
 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
108/2012. (IX. 10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az idősek karácsonyi csomagjára 
biztosított költségvetési keret 150 ezer Ft-tal való csökkentését elutasította. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
Schoblocher István képviselő: Összességében hozzátette, hogy lehet az kevesebb is, 
lehet hogy csak 920 ezer Ft lesz a költsége? 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Úgy kalkulálják ki a csomagokat, hogy az 1 millió Ft-ot 
elosztják a jogosultak számával. Minimális eltérés lehet. 
 
 
b.) „Fogadj örökbe egy falut” rendezvényről tájékoztatás 
 
Farkas Attila polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy szeptember 14-én, 
pénteken kerül megrendezésre a „Fogadj örökbe egy falut” program az MSD 
Magyarország Kft. szervezésében. A gyógyszeripari cég képviselői érkeznek, aki 
örökbe fogadta az iskolát és az óvodát, két busszal érkeznek és hetven autóval. Kérte a 
képviselőket, hogy a posta előtti téren 14-én 8 órakor találkozzanak, itt lesz a parkoló, 
és innen indulnak több helyszínre dolgozni. Igaz a két busz az iskolánál áll meg, de 
kíséretet kell biztosítani a helyszínekhez. A parkolót a Polgárőrség Jobbágyi Szervezete 
fogja őrizni. 
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Schoblocher István képviselő: Mi történik akkor, ha esik az eső? 
 
Jeges László Lajos képviselő: Nem úgy kellene szervezni, hogy egy helyre érkezzenek?  
 
Farkas Attila polgármester: Elmondta, hogy mindenképpen dolgozni fognak, akkor is, 
ha esik az eső, a rossz időre esőköpennyel is készültek. A dolgozók érkezését pedig 
kifejezetten így kérték a szervezők, ezért attól nem térnek el.  
 
Jancsó György alpolgármester: 50-50 % az esélye a rossz időnek, a meteorológia 
szerint. 
 
Farkas Attila polgármester: Minden dolgozó az iskolába fog kezdeni, helyben a 
reggeliztetést úgy szervezték meg, hogy az óvodából a reggelit felküldik az iskolába, ott 
a pedagógusok fogják elkészíteni a szendvicset, és csomagolják be a dolgozóknak.  
Mindent a gyógyszeripari cég képviselők hoznak maguknak, azt már előző nap 
ideszállítják, kávét, ahhoz poharat, műanyag evőeszközöket, teát. Az élelmiszer 
költségét állja az önkormányzat a vendégeknek. 11 órára érkezik Balog Zoltán miniszter 
úr, 17 órakor kezdődik az iskolában az óvodások, iskolások és a Daloskör műsora, majd 
18 órakor fejezik be a munkát és távoznak. Az étkezés úgy történik, hogy 170 ember 
érkezik 50-60 fő fog az óvodában étkezni sörpadokon, a többi ember két részletben az 
iskolai étkezőben étkezik. A kávét az önkormányzati dolgozók – Seres Tamásné és 
Diószeginé Kovács Kornélia – fogja főzni számukra, de egész nap dolgoznak a 
pedagógusok és az óvónők, és ők megoldják a felszolgálást. A képviselők feladata az 
lesz, hogy kettéoszolva az iskolába és az óvodába kísérjék el őket és beszélgessenek 
velük.  
 
Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: Egy nap végzik el az egész 
munkát? 
 
Farkas Attila polgármester: Nyolc helyi szakmunkást vettek fel, 16 segédmunkást és 5 
művezető már itt dolgozik egész héten, akik előkészítették nekik a nagyobb 
munkálatokat. Egész héten dolgoztak, az elvégzendő munkálatokat előzetesen 
egyeztették. Megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi ülést bezárta. 

 
 
 

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


