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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a 2013. március 18-án 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, jegyzőkönyvvezető. 
  
 
A képviselő-testületi ülésről távol voltak: Schoblocher István képviselő, 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. Lakossági ivóvíz ráfordításainak csökkentésére támogatási igény benyújtásához 

határozathozatal  
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
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1./ Lakossági ivóvíz ráfordításainak csökkentésére támogatási igény benyújtásához 
határozathozatal  
 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Mai rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását az 
indokolta, hogy az ÉRV kérte a határozat meghozatalát. Arról kell szavazni a képviselő-
testületnek, hogy az ivóvízhez és a csatornaszolgáltatáshoz az ÉRV továbbra is igényel 
az államtól támogatást, mivel a szolgáltatást az ÉRV-hez került a Dél-Nógrádi Vízmű 
Kft-től. A gesztor település, aki az ezzel kapcsolatos pályázatot és benyújtását 
lebonyolítja Szirmabesenyő lesz, amit eddig Ecseg intézett. Ismertette a határozati 
javaslat tartalmát. A lényeg az, hogy állami támogatás legyen és ennek technikai részét 
Szirmabesenyő Önkormányzata bonyolítja le. Kérte a képviselők véleményét a tárggyal 
kapcsolatban. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Kérdése, hogy másik szolgáltató lett a vízszolgáltatásnál a 
víz szolgáltatási díja változott-e, vagy miben változik. 
 
Dr. Tóth Renáta jegyző: Már csökkent a díj, már az új számlák ezt a díjat tartalmazzák. 
 
Soós Tibor Tamás képviselő: Mert az embereket ez érdekli igazán. 
 
Farkas Attila polgármester: Csökkent és júliusban újabb csökkentés várható 
valószínűleg. A víz jelentős részét a Dél-Nógrádi Vízmű az ÉRV-től vette a 
víztározóból, viszont most a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. – lehet azt mondani, hogy – 
leányvállalata az ÉRV-nek, így cégen belül ennyi kedvezményt tudott adni 
köbméterenként.  
 
Jancsó György alpolgármester: A határozat mindig kell a pályázathoz, mivel a nélkül 
még drágább lenne a víz. 
 
Jeges László Lajos képviselő: Magyarán mondva, ezt a 40 Ft-ot köbméterenként az 
ÉRV tette zsebre. 
 
Jancsó György alpolgármester: Ezt is. 
 
Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 
16/2013. (III. 18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2013. évre 
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 
támogatási kérelmet kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz 
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős:   Farkas Attila polgármester 
 
 
Farkas Attila polgármester: Megköszönte a képviselők részvételét, és az ülést bezárt. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
        Farkas Attila   Dr. Tóth Renáta 
      polgármester         jegyző 


