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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2013. február 14-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, 
 Kucsikné Kerek Katalin jegyzőkönyvvezető. 
  
 
A képviselő-testületi ülésről távol voltak: Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság tagja, 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. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása  

 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./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása   
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: A testületi anyagot már a bizottsági ülés előtt megkapták a 
képviselők. Az első napirendi pont a 2013. évi költségvetés. Mi kedden, a bizottság 
ülésén már mindent megbeszéltünk, de mivel van vendég, Hornyák Miklós, ezért 
nagyon röviden a költségvetéssel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy ebben az 
évben meglepetésszerűen, vagy nem meglepetésszerűen, de borzalmassá vált a helyzet. 
Jobbágyi községnek egy nagy szerencséje van még, hogy nullásra ki tudta hozni – 
brutális megszorítás nélkül - a költségvetést, és mindez a tartaléknak köszönhető. Teljes 
egészében be kellett tervezni a költségvetésbe a pénzmaradványt. A költségvetés olyan 
szempontból még így is meglehetősen karcsúra sikeredett, hogy a kiadásoknál még 
további csökkentés van a tavalyiakhoz képest, de tovább nem lehet a dologi kiadásoknál 
lemenni.  Nem tervezték be a költségvetésbe egyesületeknek támogatást, nem számoltak 
falunappal, idősek napjával, egyedül, amivel számoltak, az idősek karácsonyi csomagja. 
Az, hogy a jövő év mit hoz, ez még rejtély. Múltkor is szóba került, hogy történhet-e 
valami csoda évközben. Nem tudja, hogy történhet-e, de ha történne is, az 
önkormányzatot nem nagyon fog érinteni. Több önkormányzat még rosszabb 
helyzetben van a környéken, akiknek nem volt tartalékuk, azoknál nagyon nagy baj van. 
Viszont mínusszal meg nem kezdhetnek. Abban bíznak, hogy év közben lesz valami 
állami támogatás. Ha lesz, akkor viszont megint ők fognak jól járni, mi megint nem 
fogunk belőle részesülni, mert még mindig megvan a nullás költségvetés. Ezzel 
kapcsolatban amúgy sem tud senki semmit, meg erre alapozni sem lehet. A költségvetés 
sem biztos, hogy stabil lesz, mert itt is borulhat minden, mert jöhet év közben olyan 
dolog, hogy például az óvodában tönkremegy valami, amit meg kell csinálni, vagy a 
bevételek sem úgy jönnek be, ahogy számoltak, de a költségvetésben számoltak 
szeptembertől a pedagógus életpálya-modell szerinti változásokkal, ezt is fedezi a 
költségvetés. Hogy mi lesz jövőre, az teljesen rejtély még. Senki nem tud semmit, és 
igazán nem is lehet előre tervezni semmit. Kérte a képviselőket, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó újabb észrevételeiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Schoblocher István képviselő: Kiegészítésként hozzátette, hogy ez a költségvetés a 
megszorítások költségvetése. Ismerve az önkormányzat apparátusának eddigi 
tevékenységét, mindig arra törekedtek, hogy a legjobb gazda szellemében történjen meg 
a felhasználás, és mindig oda figyeltek arra, hogy ne legyen probléma. Tehát továbbra is 
ezt kérte az apparátustól, illetve tudja azt, hogy nagyon nehéz ezt teljesíteni. Ez a 
költségvetés úgy készült, hogy ettől jobban nem lehetett csinálni, és benne vannak azok, 
amit a polgármester úr is említett, illetve az ősszel életbe lépő új előírások is. Bizottsági 
ülésen is elmondta, hogy eddig gazdálkodtak, most már nagyon nem lehet gazdálkodni, 
feladatok vannak, amiket meg kell csinálni. A pályázatokat finanszírozni kell, hogyha 
nyernek. Az, hogy majd hogy szerzünk önrészt, azt az élet majd kideríti, de akkor is 
meg kell ezeket valósítani. Az élet bebizonyította, hogy lehet, hogy régebben is kellett 
volna bizonyos pályázatokba az önrészt biztosítani, de nem mindig biztosítottuk, de hát 
mindig arra törekedtek, hogy a falu költségvetése olyan legyen, hogy mindenkinek 
megfeleljen, a képviselők és az itt dolgozók részéről mindent megtettek a gazdálkodás 
jó kiszolgálása érdekében. A költségvetést elfogadásra javasolta.  
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a hozzászólást. Egyéb hozzászólás?  
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Soós Tibor Tamás képviselő: Kiegészítésképpen egyetértett Schoblocher képviselő 
úrral, hogy 2013. a megszorítások éve lesz. Szeretném megkérni a polgármester urat, ha 
olyan helyen jár, azért tegye szóvá, hogy azok a községek, akik nem rendelkeztek 
mínusszal, és nem igényelték az állami támogatást, azok valamilyen részben 
részesüljenek valamilyen kedvezményben az államtól, hogy valamilyen módon 
érdekeltek legyenek, meg legyenek jutalmazva, hogy ezt így véghezvitték.  
 
Farkas Attila polgármester: Először, amikor szóba került az adósságrendezés, határozott 
ígéretet tettek rá, hogy azon önkormányzatokat támogatni fogják 2013. évben olyan 
pályázatokkal, ahol csak azok vehetnek részt, akiket nem kellett segíteni. Amikor 
utoljára december végén szóba került ez a dolog, amikor találkozott az országgyűlési 
képviselő úrral, azt mondta, hogy így lesz, csak türelemmel kell lenni. Most február 
van, de új fejlemény nincs.  
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Ezért mondta, hogy jelezni kell.  
 
Farkas Attila polgármester: Nem ő dönt egy személyben.  
 
Schoblocher István képviselő: Egész évi tiszteletdíjamat a fejlesztési tartalékba 
szeretném felajánlani, illetve bizonyos összeget még másra is szeretnék felajánlani, de a 
nagyobbik részét fejlesztési tartalékba.  
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a felajánlást, és folytatta, hogy a bizottsági 
ülésen is szóba került, a költségtérítése egy részéről ő is lemond. Úgy döntött, hogy 
szeretné belőle támogatni a Sportegyesületet, a Nyugállományúak Egyesületét, a 
Daloskört és a Hit és Fény Alapítványt. Összegszerűen a Sportegyesületet 150 ezer 
forinttal, a Nyugállományúak Egyesületét 100 ezer forinttal, a Daloskört 50 ezer 
forinttal, a Hit és Fény Alapítványt pedig 28 ezer forinttal. Átadom a szót Schoblocher 
István képviselő úrnak.  
 
Schoblocher István képviselő: Mivel a Daloskör 80 ezer forintot kért, 30 ezer forinttal 
kiegészíti a támogatásukat, polgármester úr 50 ezer forintja mellett.     
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Csatlakozott, ahogy a bizottsági ülésen szó volt róla, 
előreláthatólag az első félévi tiszteletdíját, ami kb. 150 ezer forint, felajánlotta a 
Sportegyesület részére, annak felhasználására.   
 
Farkas Attila polgármester: Köszöni szépen, amennyiben nincs több hozzászólás, 
szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetés tervezetét. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 2/2013. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletté nyilvánította.   
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
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2./ Egyebek 
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
a.) A 2012. évi költségvetést megállapító rendelet módosítása 
 
Farkas Attila polgármester: Az egyebeken belül az első pont a 2012. évi költségvetési 
rendelet előirányzatainak módosítását célzó rendelet-tervezetet. Kérte a képviselők 
hozzászólását, véleményeit. 
 
Schoblocher István képviselő: Elfogadásra javasolta.  
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a 2012. évi költségvetés 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetést megállapító 
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet elfogadta és 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletté 
nyilvánította.  
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
b.) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása  
 
Farkas Attila polgármester: Ki kell venni a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendeletből, hogy az önkormányzat állapítja meg a szemétszállítással kapcsolatos 
közszolgáltatási díjat. Kérte a képviselők hozzászólását, véleményeit. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jobbágyi 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet közszolgáltatási díjára vonatkozó rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és 
4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletté nyilvánította.   
 
A rendelet mellékletként csatolva.  
 
 
c.) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv  
 
Farkas Attila polgármester: A következő napirendi pont a közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv. Kérte a képviselők hozzászólását, véleményeit. 
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Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a vagyongazdálkodási tervet. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
10/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Jobbágyi Község 
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint: 
 

Középtávú vagyongazdálkodási terv 
 
Jobbágyi Község Önkormányzata az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi LXCVI. törvény 7. § (2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetésének biztosítása céljából 2013-2017. évekre 
vonatkozóan vagyongazdálkodási terve: 
 
Alapelvek 

1. Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell 
gazdálkodni. 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

3. Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban 
bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyont 
felül kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos 
üzemeltetésre. 

4. Az önkormányzati vagyonfejlesztés – létrehozás, bővítés, felújítás – céljait a 
képviselő-testület és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

5. A vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és 
eredményes ellátása. 

6. Az épített ingatlanvagyon esetében az energiahatékonyság növelése az 
elsődleges cél. 

7. Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 
követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei 
szerint folytatja. 

8. Az önkormányzat vagyonát a feladatainak megvalósítására használja. 
9. Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyakat elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem 
valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja. Ha a vagyontárgy 
tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és karbantartási költségek 
előreláthatóan nagyobbak, mint a vagyontárgy várható értéknövekedése, a 
vagyontárgy elidegeníthető.  
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10. Az elidegenítés során a piacon elérhető legmagasabb árra vagy az összességében 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni. 

 
A hasznosítás formái 

1. Használatba adás, bérbeadás 
Az ingatlanok hasznosítása elsősorban bérleti jogviszony keretében tehető meg. 
A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy a 
kihasználatlan állapot minél rövidebb legyen. 

2. Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási 
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet 
nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben 
vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának 
mértékét. 

3. A feladat ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
A rendelkezésre álló feleslegessé vált, értékesíthető szabad vagyon értékesítését 
forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján kell 
lefolytatni, összhangban a vagyonrendelettel. A vagyon értékesítéséből származó 
bevételt elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül kell felhasználni. 

 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 

 
Jobbágyi Község Önkormányzata az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi LXCVI. törvény 7. § (2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetésének biztosítása céljából 2013-2022. évekre 
vonatkozóan vagyongazdálkodási terve: 
 
Alapelvek 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapját a középtávú 
vagyongazdálkodási terv képezi. 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés 
mellett szem előtt kell tartani azt, hogy a vagyonhasznosítás ne a vagyon 
felélését eredményezze. 

3. A piaci helyzet ismeretében kétévente felül kell vizsgálni az értékesíthető, 
valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 

4. A vagyonhasznosítás bevételeit a vagyontárgyak megóvására, megújítására 
illetve beruházásra kell fordítani. 

5. A vagyongazdálkodás szempontjából ki kell használni a kedvező pályázati 
forrásokat. 

6. Az önkormányzati feladatellátáshoz nem szükséges vagyon hasznosítása 
során a munkahelyteremtő beruházások prioritásának biztosítása indokolt. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
d.) KEOP pályázat óvodára és művelődési ház energetikai korszerűsítése  
  
Farkas Attila polgármester: El kell fogadni a KEOP pályázatot az óvodára és a 
művelődési házra.  Először az épületenergetikai fejlesztéssel a jobbágyi óvodánál, mely 
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a KEOP-5.5.0/B. pályázat, ez tartalmazza az épület szigetelését, fűtésrendszer 
korszerűsítését és a nyílászárók cseréjét. Szavazásra bocsátotta a KEOP pályázat 
benyújtását az épületenergetikai fejlesztésre a jobbágyi óvodánál.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
11/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
című KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívásra a Kodály Zoltán Óvoda 
energetikai korszerűsítése céljából. 
1. A projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés a jobbágyi óvodán 
2. A projekt megvalósítási helyszíne és helyrajzi száma: 3063 Jobbágyi Lakótelep; 

Jobbágyi 238/67 hrsz. 
3. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/B 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 90.064.870 Ft 

A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége (elszámolható költségek): 90.064.870 Ft 

 Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 13.509.731 Ft – hitel 
 KEOP forrásból igényelt támogatás összege: 76.555.139 Ft 
5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésen belül 
elkülöníti. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 

  
Farkas Attila polgármester: Továbbá szintén el kell fogadni a KEOP-5.5.0/B. pályázat 
benyújtását, mely a művelődési ház épületenergetikai fejlesztésére vonatkozik.  
Szavazásra bocsátotta a KEOP pályázat benyújtását az épületenergetikai fejlesztésre a 
művelődési háznál.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
12/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
című KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívásra a Kodály Zoltán Óvoda 
energetikai korszerűsítése céljából. 
1. A projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés a Jobbágyi művelődési házban 
2. A projekt megvalósítási helyszíne és helyrajzi száma: 3063 Jobbágyi Lakótelep 7. 

Ép.; Jobbágyi 238/61. hrsz. 
3. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/B 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 176.553.440 Ft 
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A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége (elszámolható költségek): 176.553.440 Ft 
Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 26.483.016 Ft – hitel 
KEOP forrásból igényelt támogatás összege: 150.070.424 Ft 

5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésen belül 
elkülöníti. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
e.) Yating & Yating Kft. bérleti díj mérséklés iránti kérelme  
 
Farkas Attila polgármester: A kínai üzlet részéről Yen kérelmet nyújtott be, hogy a felső 
szintet nem használja üzlethelyiségnek, csak az alsó szintet, módosítják a bérleti 
szerződést.  Bizottsági ülésen már szóba került a dolog, és ott úgy állapodtak meg, hogy 
az alsó szinten továbbra is marad az eddigi ár 400 Ft/m2, a felső szinten csökkentést 
javasolt mindenki. Kérte a képviselők hozzászólását, véleményeit. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a kínai üzletre vonatkozó bérleti 
szerződés módosítását, hogy az alsó szinten marad a 400 Ft/m2, a felső szinten 
kedvezményt kap.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 
13/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 15-től a Yating & 
Yating Kft.-vel kötött bérleti szerződést úgy, hogy a bérleti díj összege az ingatlan 
tetőtéri szintjére vonatkozólag 50 Ft/m2/hó. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
f.) Tájékoztatások 
 
Farkas Attila polgármester: A Daloskör, a Polgárőrség és a Sportegyesület is támogatási 
kérelmet nyújtott be. Ezen kívül érkezett be egy friss dolog, de ő mondta, hogy a 
következő képviselő-testületi ülésen foglalkoznak egyébként, hivatalosan az 
egyesületek kérelmével. Itt az iskola alapítványa fordult a képviselő-testülethez, hogy 
az iskola alapítványát támogatni szíveskedjenek, a tanév végi diák- és gyermeknapi 
rendezvényekre használnák fel az összegét, de ezt majd csak a márciusi képviselő-
testületi ülésen tárgyalja a képviselő-testület, de a költségvetésben nem szerepel.  
A kápolna felavatással kapcsolatban megírta a püspök úrnak a levelet, el is küldték. 
Volt Nógrády Andornál, kinyomtatták a két képet, azt is csatolta a levélhez. A március 
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15-i dátum biztos, hogy nem jó, mert akkor ünnepi misék vannak. Úgy írta a püspök 
úrnak, hogy alkalmazkodnak, az ő általa javasolt időponthoz, ami neki megfelel neki 
április hónapban.  
 
Jancsó György alpolgármester: A búcsú napja lenne megfelelő.  
 
Farkas Attila polgármester: Az lenne a tökéletes, ha vasárnapi szentmise után mennénk 
fel a kápolnához.  
A székely zászlót megrendelte. Nagyon érdekes most a piac, minden zászló 1.800 Ft-ba 
kerül, egyedül a székely zászló drágább most. Lehet bármilyen más zászló, de mivel ez 
fogy a legjobban, ez drágább. Három munkanapon belül meglesz. Képviselők közül, aki 
tud, eljön. Megkértem Hornyák Miklóst, hogy vegyenek részt a zászló kitűzésén. 
Március 15-i ünnepséget a napján tartják 10 órai kezdettel, mely után állófogadás is 
lesz. Egyéb vélemény, hozzászólás?  
 
 
g.) Sportpálya rekonstrukciós pályázat  
 
Schoblocher István képviselő: Jeges Tamás említette a pálya felújítási pályázatot. 
Elolvasta, az önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kell tennie ahhoz, hogy támogatja-
e a pályázatot, illetve a honlap tartalmazza, hogy milyen maximális árakkal lehet 
számolni. Javasolta, hogy a vízzel kapcsolatosan is gondolkodni kell a pályázatban.  A 
pálya mellett kellene közvetlen kutat fúrni, ami van az jó a teniszpályának.  
 
Jancsó György alpolgármester: Mindenképp két kutat kell fúrni. Javasolta, hogy le lehet 
fedni, az oldalvonal és a futópálya betonszegélye közé elhelyezni.  
 
Farkas Attila polgármester: Mi a pályázat pontos neve?  
 
Schoblocher István képviselő: Pálya rekonstrukciós pályázat.  
 
Farkas Attila polgármester: Ezzel kapcsolatban vélemény, hozzászólás?   
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Farkas Attila polgármester: Feltette szavazásra, aki egyetért azzal, hogy támogatjuk a 
Jobbágyi Sportegyesületet, hogy pályázatot nyújtson be a Jobbágyi sportpálya füves 
részének felújítására, rekonstrukciójára, és az önkormányzat vállalja a 30 %-os önrészt, 
akkor kézfeltartással szavazzon.    
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
14/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Jobbágyi 
Honvéd Sportegyesület pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség az 
amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, 
előminősítéses pályázatot hirdet a látvány-csapatsportok támogatásának 
adókedvezménye program (tao) keretében nyújtandó támogatásra.  
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Jobbágyi Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Jobbágyi 
Honvéd Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
sporttelep felújítási program keretében nyertes pályázat esetén a Szabó Imre 
Sportcentrumon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson, és hogy a 
megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó 
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.  
A benyújtott program elszámolható költségének 30%-os önrészét a Jobbágyi Honvéd 
Sportegyesület részére biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
h.) Hozzászólások 
 
Hornyák Miklós jobbágyi lakos, Nyugállományúak Egyesületének elnöke: Nagyon 
szépen köszöni, és igazán meglepődött, mert tudja, hogy nagyon nehéz helyzetben van 
az önkormányzat, és mindenki, aki pénzekkel foglalkozik. Nagyon nemes és 
nagyvonalú ajándékot kaptak. Ő azt tudja megígérni, hogy nem érdemtelenül kapták. 
Azon vannak, hogy a közösségünk a falu része legyen, és aktívan részt vegyenek akár a 
közéletben, akár a falu rendezvényein. Úgy gazdálkodnak, amihez ők is hozzáteszik az 
általunk gyűjtöttet, nemcsak a tagsági díjat, minden rendezvényük önfinanszírozó. Ilyen 
nehéz körülmények között ilyen nagy ajándékot kapni, úgy érzi, hogy elismerés a 
közösségüknek. Szinte sajnálja, hogy a tagok nem hallották. Most szombaton is lesz egy 
rendezvényük, a Daloskör javára. Szívesen látják a teljes képviselő-testületet is a 
rendezvényen, tulajdonképpen egy kis szórakozásra. Amit el szeretne mondani, hogy 
Toncsi, az Extrang zenekar kíséri őket március 2-án a József Attila Művelődési 
Központban, ahol minősítő verseny lesz. Nem akar dicsekedni, de nagyon jól hangzik 
az éneklésük. Amihez Toncsi a nevét adja, az nem lehet rossz. Népzene- és 
népdalkutató, és azt mondta, hogy ez jó. Továbbá meg szeretné kérdezni, hogy március 
15-én kell-e a Daloskörnek énekelni, koszorúzni mindenképpen fognak. Április 21-én 
Budapestre a Csili Művelődési Központba mennek énekelni. A tavalyi falunapon 
hallották az együttest énekelni, és azt mondták, ha nem versenyezni mennek, de 
menjenek el. Ha meg már mennek, versenyezni is fognak. A nevezési díjat az 
egyesületünk teszi hozzá. Tisztességesen helytállnak, hogy jó hírünk is legyen. 
 
Farkas Attila polgármester: Köszöni a hozzászólást, és természetesen a március 15-ét 
még megbeszélik.       
 
Jeges Tamás képviselő: Kéthavi tiszteletdíját felajánlotta a Sportegyesületnek 
mezvásárlás céljából.       
 
Farkas Attila polgármester: Köszöni szépen.       
 
Jeges László Lajos képviselő: Egy teljes garnitúra mezt vásárlására a Sportegyesület ifi 
csapatának ajánlotta fel tiszteletdíját. 
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Farkas Attila polgármester: Megköszönte a felajánlást, más vélemény, hozzászólás 
hiányában a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
        Farkas Attila   Dr.  Tóth Renáta 
      polgármester         jegyző 


