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HIRDETMÉNY
A  KÖZTÁRS AS ÁGI   ELNÖK  KITŰZTE
AZ  ORS ZÁGGYŰLÉSI   KÉPVIS ELŐK

2018 .  ÉVI  VÁLAS ZTÁSÁT.
A szavazás napja: 2018. április 8.

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
NÉVJEGYZÉK - A névjegyzékben  s zerep lő

választópo lgárok a névjegyzékbe történ t felvételükrő l,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri
hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS  - A válas ztókerü letben válas ztó joggal
rendelkező választópo lgár 2018. március 5-ig ajánlóíven
ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de
egy jelöltet csak egyszer.

SZAVAZÁS - A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár
mozgóurnát kérhet.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választó-
polgár belfö ldön  az általa megjelölt  telepü lésen
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképvis eletein
adhatja le szavazatát. Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00
óráig, külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március
31-én 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi
választási irodától.

Szavazn i egy egyén i választókerületi jelöltre és egy
országos listára lehet.

Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált
választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Rés zletes  tájékoztatás ért fordu ljon  a po lgármesteri
hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa
meg a www.valasztas.hu webold alt.

Nemzeti Választási Iroda

A választópolgár az Értesítőn feltüntetett szavazókörben
szavazathat. Jobbágyin két szavazókör  működik:
1. szavazókör: Fáy András Általános Iskola, Iskola u. 2-4.
2. szavazókör: Művelődési Ház, Lakótelep 7. ép.

Amennyiben mozgásában akadályozva van (egészségi
állapota folytán) úgy lehetősége van mozgóurna igénylésére.
Mozgóurna írásban április 6-án, pénteken 15:00 óráig a pol-
gármesteri hivatalban, a választás napján a szavazatszámláló
bizottságtól igényelhető.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti,
feletti vagy melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal
(+ vagy x) lehet.

A választással kapcsolatos kérdésével, és további tájé-
koztatás ért  a polgármes teri h ivatalban működő  Hely i
Választási Irodához fordulhat személyesen vagy telefonon a
32/475-201/101-es melléken.

Helyi Választási Iroda Vezetője

Könyvtárnyitás
Régi vágya teljesül jobbágyi lakóinak március 13-án! Újra

lesz könyvtár telepü lésünkön . Sk uczi  Nándor, a megyei
közgyűlés elnöke, Molnár Éva , a   Balas si Bálint Megyei
Könyvtár igazgatója és Schoblocher István polgármester 11
órakor ad ják át Jobbágyi Község Könyvtárát a művelődési
házban.

Korábban 2 könyvtár is szolgálta a település lakóit – a falusi
az Apponyi kastélyban és az üzemi a hetesben várta az olvasni
vágyókat. 2005-től  került összevonásra a két könyvtár, s Pintér
Józsefné Magdika vezetésével 2009. december 31-ig működött
a művelődési házban.

Képviselő-testü letünk fő  céljai közt szerepelt ennek az
alapfeladatnak az újraind ítása. A művelődési ház külső ,
energetikai felújítása volt az első lépés, melyet pályázati forrásból
sikerült megvalósítani. Ekkor került kialakításra a földszinti
helyiségek akadálymentesítése is. A belső szerkezet átalakítására

(Folytatás a 2.  oldalon.)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  ÜLÉSEK

(Folytatás a 3.  oldalon.)

nem találtunk pályázati forrásokat, saját erőből, lépésről lépésre
haladtunk. Elsőként a rendezvényterem kialakítása, a vizesblokk
felújítása, majd a színházterem és előtér fűtés e, mostanra a
könyvtár kialakítása történt meg saját erőforrásból.

A könyvtár a földszinti terembe  került, kiépítése, felszere-
lése 1,5 millió forint s aját forrást igényelt, melyhez a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár 400 ezer forint támogatást nyújtott.

A megyei könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében szakmai seg ítséget  is nyújtot t a könyv-
állomány felfris sítésével, a könyvek elrendezésével, de 2017-
ben több kulturális rendezvényt is támogatott.

Az Országos  Széchenyi Könyvtár 6. kulturális  közfog-
lalkoztatási programja keretében 1 fő alkalmazása vált lehetővé.
Kalocsay Bianka Bettina fogja ellátni a könyvtárosi feladatokat

A jobbágyi könyvtár a következő nyitva tartási renddel várja
olvasóit:

Hétfő szünnap,
Kedd 16:00 - 18:00
Szerda 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Csütörtök 16:00 - 18:00
Péntek 12:00 - 16:00

tsa

(Folytatás az  1.  oldalról.)

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk a kedves betegeket, hogy Majorosné dr.

Ri tz Zsuzsanna háziorvos t betegs ége miat t tartós an
helyettesítik. A rendelési idő az alábbiakban módosul:

03. 12. 13.30-15.00
03. 13. 13.30-15.00
03. 13. sürgősségi ellátás
03. 14. 09-11.00 óráig.

A továbbiakban a rendelési idő az orvosi rendelőben,
a hirdető táb lákon  és  az önkormányzat  hon lapján
(www.jobbagyi.hu) és facebook oldalán kerül közzétételre.

Pontosabb tájékoztatást a háziorvos i rendelőben
nyújtanak, a 32/475-005-ös telefonszámon.

Kérjük a lakosokat, hogy kísérjék folyamatosan
figyelemmel a rendelési időket, mert az változhat.

A képviselő-testületi üléseken a következő önkormányzati
rendeletek kerültek elfogadásra, melyek teljes terjedelemben a
www.njt.hu honlapon olvashatók:

- 15/2017. (XI. 3.) önkormányzat i rendelet  a  2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 16/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet  a 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 17/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról,

- 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a szociális célú
tüzelőanyag támogatásról,

- 19/2017. (XII. 1.) önkormányzat i rendelet  a  hely i
népszavazás kezdeményezéhez szükséges választópolgárok
számáról,

- 20/2017. (XII. 20.) önkormányzat i rendelet  a
gyermekétkeztetés  in tézményi térítési d íjáról, valamin t
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról,

- 21/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 22/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településkép
védelméről,

- 1/2018. (I. 26.) önkormányzat i rendelet  a  2017. év i
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

2017. november 2-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 104/2017. (XI. 2.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a

Polgármes teri Hivatal tevékenys égéről s zó ló  bes zámoló t
elfogadta.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 105/2017. (XI. 2.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete

Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó szertár építése és
folyamatos működésének támogatásával kapcsolatos kérelmét
megtárgyalta és a 2017. évi költségvetésében meghatározott civil
s zervezetek működési támogatása keretbő l az Egyesü let
működéséhez 200 ezer Ft támogatást biztosít.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 106/2017. (XI. 2.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Rákóczi Szövets ég  részére a 2017. év i költs égvetésében
meghatározott civil szervezetek működési támogatása keretből
25 ezer Ft támogatást biztosít.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 107/2017. (XI. 2.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztések Operatív
Program keretében a TOP-3.2.1-16 kódszámú az Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése felhívásra.

A pályázat  címe: Jobbágyi Közs ég Önkormányzatának
épületeinek energetikai korszerűsítése

Megvalósítás helyszínei:
3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10. (Jobbágyi 461. hrsz.)
3063 Jobbágyi, Bencsik utca 12. (Jobbágyi 461. hrsz.)
3063 Jobbágyi, Kossuth út 17. (Jobbágyi 177. hrsz.)
Támogatási igény: 45.073.960 Ft.
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 108/2017. (XI. 2.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a

melléklet szerint  elfogadja Jobbágyi Község Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát, a 2017. év i közbeszerzési terv 1.
számú módosításával.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 109/2017. (XI. 2.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
településen lakóhellyel rendelkező 3-10 éves gyerekeket mikulás
csomagban részesíti. A támogatáshoz szükséges előirányzatot
2017. évi költségvetésében biztosítja.
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(Folytatás a  2.  oldalról.)
Zárt ülés:
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 110/2017. (XI. 2.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Közbes zerzés i és  bes zerzés i s zabályzatában foglaltaknak
megfelelően a „Jobbágyi önkormányzati épületeinek energetikai
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
az alábbi 4 főből álló Bíráló Bizottságot hozza létre és az alábbi
bizottsági tagokat jelöli ki:

1. Csorba Péter pénzügyi
2. Kucsikné Kerek Katalin jogi
3. Laczkóné Dénes Orsolya felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közbeszerzési
4. Laczkó Csaba közbeszerzés

tárgya szerinti
2.  Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete,

min t  a  Döntéshozó  testület a  „Jobbágyi önkormányzat i
épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú – a Kbt. 115. §
szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás aján lattételi
felhívást elfogadja.

3. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az
ajánlati felhívást az alábbi cégeknek küldi ki:

* NORDÉP Hungary Kft. 3128 Vizslás, Petőfi út 6.
* FORT-BAU THERM Kft. 1074 Budapest, Dohány utca 29.
* SAFI-ART Kft. 3100 Salgótarján, Görbe út 61.
* CS+E Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.
 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 101.
* KARANCS KAS Kft. 3100 Salgótarján, Liget út 5.
4. A képvis elő-tes tü let  felkéri a  polgármes tert , hogy

gondoskodjon az ajánlat tételi felhívás ajánlattevők részére
történő megküldéséről.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 111/2017. (XI. 2.) számú képviselő-testületi határozat:

1.) Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Közbes zerzés i és  bes zerzés i s zabályzatában foglaltaknak
megfelelően a „Jobbágyi községben bölcsőde létesítése” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz kapcs olódóan az alábbi 4 főből álló
Bíráló Bizo ttságot hozza létre és az alábbi bizotts ági tagokat
jelöli ki:

1. Csorba Péter pénzügyi
2. Kucsikné Kerek Katalin jogi
3. Laczkóné Dénes Orsolya felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közbeszerzési
4. Laczkó Csaba közbeszerzés

tárgya szerinti
2. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testü lete,

mint a Döntéshozó testület a „Jobbágyi községben bölcsőde
létesítése” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény közzététele
nélküli eljárás ajánlattételi felhívást elfogadja.

3. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az
ajánlati felhívást az alábbi cégeknek küldi ki:

* NORDÉP Hungary Kft. 3128 Vizslás, Petőfi út 6.
* FORT-BAU THERM Kft. 1074 Budapest, Dohány utca 29.
* SAFI-ART Kft. 3100 Salgótarján, Görbe út 61.
* CS+E Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.
3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 101.
* KARANCS KAS Kft. 3100 Salgótarján Liget út 5.
4. A Képvis elő -tes tü let felkéri a  polgármestert, hogy

gondoskodjon az ajánlat tételi felhívás ajánlattevők részére
történő megküldéséről.

6 igen szavazat tal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
elfogadot t 112-113/2017. (XI. 2.) számú képv iselő-testületi
határozat: Rendkívüli települési támogatás elutasítása.

2017. november 30-i ülés határozatai
5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 114/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete

megtárgyalta Jobbágyi Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetés ének I-III. negyedév i teljes ítés érő l kés zült
beszámolót és azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 115/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
megtárgyalta a vagyontárgyak selejtezéséről szóló előterjesztést,
és úgy határozo t t , hogy  az előterjes ztés ben  s zereplő
vagyontárgyak selejtezéséhez hozzájárul.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 116/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Jobbágyi Fáy  András  Á ltalános Is ko la intézményvezetői
megbízásához, mint a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos
önkormányzat Tóth Tiborné igazgatói megbízását támogatja.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 117/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ÉRV. Északmagyarország i Regionális  Vízművek Zrt.-vel a
Jobbágyi víziközmű-rends zer (I-4-Á-25) tárgyú  bérlet i
üzemeltetés i szerződés tervezetét  megismerte. Felhatalmazza
Schoblocher Is tván  po lgármes tert  a  bérlet i üzemeltetés i
szerződés aláírására.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 118/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat és  intézményeiben foglalkoztatot tak év végi
jutalmazására az alábbi bruttó keretösszegeket határozza meg:

Jobbágyi Község Önkormányzata 250.000 Ft
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 1.300.000 Ft
Kodály Zoltán Óvoda 1.700.000 Ft
Jobbágyi-Szurdokpüspöki és T. Társulás 150.000 Ft
Összesen: 3.400.000 Ft
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 119/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

polgármester részére a 2017. évben  végzet t munkájának
elismerésekén t másfél havi illetményének megfelelő jutalmat
állapít meg.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 120/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött abban, hogy a 2017. december hónapra vonatkozóan a
köztis ztviselők bérkiegészítés ben  rés zesü ljenek a 2017. évi
költségvetési rendeletben meghatározott feltételek szerint.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 121/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
2017. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből – Pintér
Norbert képvis elő tis zteletdíj felajánlásának jóvoltábó l - a
Jobbágyi Honvéd Sportegyesület részére 30 ezer Ft, a Hit és
Fény Alapítvány Jobbágyi Vidám Szívek közössége részére 50
ezer Ft, a Jobbágyi Polgárőrség részére 50 ezer Ft támogatást
biztosít.

Zárt ülés:
6 igen szavazat tal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 122/2017. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.
6 igen szavazat tal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

(Folytatás a 4.  oldalon.)
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elfogado tt 123-124/2017. (XI. 30.) számú képvis elő-testületi
határozat:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása.
6 igen szavazat tal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogado tt 125-126/2017. (XI. 30.) számú képvis elő-testületi
határozat:

Rendkívüli települési támogatás elutasítása.

2017. december 19-i ülés határozatai
4 igen szavazat tal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 127/2017. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete

elfogadja és jóváhagyja az előterjesztett Jobbágyi Településképi
Arcu lati Kézikönyvét . A képvis elő -tes tü let  megbízza
Schoblocher István  po lgármestert , hogy gondoskodjon  a
Településképi Arculati Kézikönyv nyilvánosságáról.

4 igen szavazat tal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
elfogadott 128/2017. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testü lete,
min t a Döntés hozó testü let megállapítja , hogy a „Jobbágyi
községben bölcsőde” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – hirdetmény
közzététele nélküli eljárás eredményes.

2. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testü lete,
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Nordép Hungary
Kft , a FORT-BAU THERM Kft., a  CS+E Épületgépészeti és
Szolgáltató Kft., a SAFI-ART Kft. és a KARANCS KAS Kft.
érvényes, a benyújtott igazolások alapján nem tartoznak a kizáró
okok hatálya alá, az aján lattételi feltételeknek megfelelnek,
szerződéskötésre alkalmasak.

3. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testü lete,
mint  Döntéshozó tes tü let  megállapítja, hogy  a „Jobbágyi
községben bölcsőde létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott
bírálati szempont alapján –legjobb ár-érték arány – a FORT-BAU
THERM Kft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott cég által
előkészített szerződést kösse meg, írja alá.

2018. január 25-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 1/2018. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

2018. évi üléstervet elfogadta.
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 2/2018. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata és  a Jobbágyi Roma
Nemzet is ég i Önkormányzat  közö t t hatályban  lévő
Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem
tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 3/2018. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a
szociális célú tüzelőanyag b iztosítása céljából elfogadja az
Ormosszén Zrt. barnakőszénre vonatkozó ajánlatát.

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy a 399
q barnakőszenet bruttó 3.810 Ft/q áron, összesen bruttó 1.520.190
Ft értékben megrendeljen.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 4/2018. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a
Salgótarjáni Járási Hivatal által megküldött, a Nógrád megyei
általános isko lai körzetek kijelö lés ének 2018/2019. tanévre
vonatkozó tervezetével egyetért.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 5/2018. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
háziorvosi feladat-ellátásra Majoros dr. Ritz Zsuzsannával kötött
szerződés 2018. június 30. napjával történő megszüntetéséhez
hozzájárul.

2. Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország hely i önkormányzatairó l s zóló  2001. év i
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pont jában fog laltak figyelembevételével a
Jobbágyi háziorvos i körzetben háziorvos i tevékenység
ellátására pályázatot ír ki.

3. Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a pályázat
lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás
mellet t elfogadot t 6/2018. (I. 25.) számú képviselő -tes tületi
határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a
Jobbágyi Művelődés i ház I. és  II. emeletének fűtés
korszerűsítésével kapcsolatos árajánlatokat megtárgyalta. Az
árajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlatot nyújtó kivitelezőt
javas olta megbízn i. Felhatalmazza Schoblocher Is tván
polgármestert, hogy az árajánlat alapján a CS+E Szolgáltató Kft.-
vel (3043 Egyházas dengeleg  Rákóczi ú t 101.) vállalkozó i
szerződést kössön 6.522.253 Ft + ÁFA összegben.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 7/2018. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
pályázatot nyújt be a Földművelési Minisztérium 2017. évi
pályázat i felh ívásához a zártkerti besorolású  fö ldrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatása Zártkerti program (ZP-1-2017)
pályázat keretében.

A pályázat elnevezése: Zártkerti út felújítása és vadkerítés
telepítése Jobbágyi községben

Igényelt támogatás: 9.673.623 Ft.
Vállalja, hogy  a pályázati támogatásbó l megvalós uló

beruházást, a beruházás megvalósításától fenntartási időszak
alatt rendeltetésének megfelelően hasznosítja, nem szünteti meg.

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás
mellet t elfogadot t 8/2017. (I. 26.) számú képviselő -tes tületi
határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Becsó
Zsolt országgyűlési képviselő a kötelező, fels ő korlát nélküli
betelepítési kvóta végrehajtásának és a bevándorlásszervező
irodák létrehozásának elutasítására vonatkozó megkeresését
megtárgyalta. A képviselő-testület a kötelező betelepítési kvótát
elutasítja, és a tárggyal kapcsolatban korábban hozott 4/2016.
(I. 25.) képviselő-testületi határozatát fenntartja.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 9/2018. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
2018. év i költségvetésben tervezet t támogatási keretből –
Hegedüs Zs olt  Tamás képv is elő  hat  hav i tis zteletd íj
felajánlásának jóvoltából - a Jobbágyi Szabadidős Egyesület
részére 286.800 Ft támogatást biztosít.

Zárt ülés:
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 2 tartózkodás

mellett elfogado tt 10/2018. (I. 25.) számú képviselő -testü leti
határozat:

Rendkívüli települési támogatás elutasítása.
6 igen szavazat tal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 11-14/2018. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

(Folytatás a  3.  oldalról.)
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HÍREI
2017 decemberében óvodánk új hagyomány megteremté-

sével kedveskedett a szülők számára. Advent alkalmából minden
óvodai csoport ünnep i műs orral lep te meg  a meghívot t
vendégeket. Az első adventi műsort a Pillangó (kis csoport)
adta. Verses , énekes  p rodukcióval h irdet ték az adven t
megérkeztét.

A  gyerekek felkészítésében  s egítet t Geletei Rebek a
(pedagógiai asszisztens), Csordásné Habony Mónika (dajka
néni) és Bódiné Murányi Zsuzsanna (óvó néni). A más odik
adventi műsort a Kat ica (középső  cs oport ) adta, akik téli
versekkel és adventhez kapcsolódó énekekkel örvendeztették
meg a vendégeket.  A műsort betanította Schoblocherné Lévai
Mária  (óvó  nén i), Erősné Bertók  Andrea  (pedagógiai
tevékenységet segítő munkatárs) és  Ugra Zsoltné (Éva dajka
néni). A harmadik, egyben utolsó műsort  a Napocska (nagy
csoport) mutatta be. Verseikben és énekeikben megjelentek a
néphagyományt őrző betlehemes játékok. A színvonalas műsor
létrejöttében Örösiné Pálfi Ibolya (dajka néni) segédkezett.

Az u to ls ó gyertyát  az óvodás  gyermekekkel közösen
gyújtottuk meg énekszó kíséretében, majd ezt követően került
s or az adományokból kapo t t ajándékok s zétos ztására a
csoportokban.

Az adományt  ezúton is s zeretnénk megköszönni a fel-
ajánlóknak!

A téli szünetet megelőző utolsó héten a gyerekekkel közösen
készültünk a karácsonyra. Ünnepi díszbe öltöztettük óvodánkat.
Az Új évet követően  immár hagyománykén t  fars anggal
búcsúztattuk a telet február 5-én. A fars angi programunkat
segítette a Mosoly birodalom produkciója, akik arcfestéssel és
lufi hajtogatással készültek az óvodába járó gyermekek számára.
A gyerekek pedig ötletes jelmezekkel tették élvezetesebbé ezt a
napot.

Bízunk benne, hogy a tavasz beköszön tével a szülők
továbbra is megtisztelnek bennünket jelenlétükkel a nyitott
programok alkalmával.

VÉGVÁRI ATTILÁNÉ

Mit szeretnék
Szeretnék nyáron mezítláb porban járni,
pöttyös kis ruhában pörögni-szállni,
kócos hajjal arcomba esőcseppet várni.
Hízott agyagban sarat tapicskálni.
Nyári éjen táltos lovon csillagok közt repülni,
hajnalpír vizében százszor megfürödni.
Esténként anyám ölében meseországban járni,
apám erejében biztonságot látni.
Tél után a kikeletet várni:
ibolya nyíláskor akácosban járni,
cseresznyefán rigóval versenyt fütyülni,
búzatarlón libát őrizni.
Ősszel a fáról diót verni,
kukoricafosztásban hemperegni,
téli estéken tollfosztóba járni,
karácsony táján Isten fiát várni.
Éjszakáján Betlehembe menni
Jézuskának ajándékot vinni.
Leborulni, s könnyek közt

mindent, mindent megköszönni.
Szeretném a múltat visszahozni,
emlékeim gyakran fellapozni,
idézni régmúlt képeket,
mutatni a múltat, élni a jelent.
Unokámnak szépet, jót, példát adni,
szeretnék lelkemben örökké gyermek maradni!

Ötletes jelmezek az óvodai farsangon.
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A Fáy András  Általános Iskola

H Í R E I
 A téli szünetben volt lehetőségük a tanulóknak egy kicsit

pihenni a félév zárása előtt. A január legfontosabb feladata az
iskolában a dolgozatokra, beszámolókra való felkészülés, mivel
január 26-án zártuk az első félévet.

A nyolcadikos ok számára különösen fontos időszak ez,
hiszen a félév sikeres befejezése mellett, a középiskolába való
jelentkezés is ekkor zajlik. A végzős nyolcadikosok közül 1 tanuló
g imnáziumban , 3 tanu ló s zakg imnáziumban , 3 tanu ló
szakközépiskolában szeretné folytatni tanulmányait. Ehhez sok
sikert kívánunk nekik.

Sajnos a félévben elért  eredményekkel nem lehetünk
elégedettek. Ugyan 2 tanuló kitűnő, 7 tanuló jeles eredményt ért
el, de volt  olyan osztályunk is, aho l két  tanuló kivételével
mindenki több tantárgyból is sikertelenül zárta a félévet . Ez
elszomorító a jövőre nézve. Emiatt  halmozódik az 5. és 6.
osztályban a túlkoros, többször bukott tanulók száma. Őket nem
egyszerű oktatni, nem motiválhatók, folyamatosan zavarják a
tanórákat, házi feladatokat nem készítenek, otthoni felkészülés a
következő  napra számukra nincs .  A s zülők s em tud ják
gyermekeiket megfelelően irányítani, ellenőrizni, pedig ez fontos
kell, hogy  legyen . Komoly  prob lémát okoz a tanulók
fegyelmezetlen magatartása, egyre több olyan tanulónk van, aki
kezelhetetlen, a tanári utasításokat semmibe veszi, felszerelés
nélkül jár iskolába, a tanárokkal szemben tiszteletlenül viselkedik,
sorozatosan súlyosan megsérti a házirendet. Emellett egyre több
a tanulói rongálás, az üvegek betörése, a bútorok, az ajtók, az
illemhelyek tönkretétele. Ez folyamatos karbantartást és anyagi
ráfordítást igényel.

Sajnos a mulasztások száma sem csökkent, nagyon sok az
igazolt (3504 óra) és az igazolatlan (908 óra) hiányzás is. Ezt a
szülő felé jelezzük, a családsegítő és a kormányhivatal köteles
eljárni a 30 vagy 50 órát igazolatlanul hiányzók ügyében. 7 tanuló
30-nál, 2 tanu ló 50 óránál többet  mulas zto tt igazolatlanu l,
is kolánk 88 tanuló jábó l 38-nak van igazolatlan órája. Ez az
iskolának, a tanulói és szülői kötelességeknek a figyelmen kívül
hagyása. A kormányhivatal által védelembe vett tanulók száma
14, ez is többnyire a hiányzások miatt alakult így. Ez azt jelenti,
hogy a szülőtől bizonyos időre megvonják a családi pótlékot,
ami igen  sajnálatos  dolog , h iszen  tanuló ink 90%-a
gyermekvédelmi támogatásban részes ül, hátrányos illetve
halmozottan hátrányos helyzetű. Ez ellen a szülők tehetnek a
legtöbbet. Nehéz a családokkal való kapcsolattartás is, hiszen a
félévi szülői értekezletekre, a nyolcadikos szülők kivételével, alig
jöttek szülők, mindössze 18-an.

Örömteli eseményrő l is beszámolhatunk. A farsangot  a
Művelődés i Ház s zínháztermében rendezhet tük meg ,
köszönhetően a polgármester úrnak. A bál a nyolcadikosok
szemet gyönyörködtető keringőjével kezdődött. A Művészeti
Iskola most ugyan szünetelteti a tánctanítást iskolánkban, mégis
a hosszú évekre való együttműködést figyelembe véve segítettek
a keringő betanításával, ill. a lányok ruháit is térítésmentesen

bocsátották rendelkezésünkre. Ezt külön köszönjük Kis Noel
táncpedagógusnak és  Kalapos Tamás igazgató úrnak. A
negyedikes lányok kánkánja és az egyéni jelmezesek felvonulása
közben  tombolahúzás és  büfé b iztos íto t ta a vendégek
szórakozását. Néhány lelkes szülő segített a pedagógusoknak a
bál lebonyolításában. Reméljük máskor is számíthatunk rájuk és
nagyon kös zönjük nekik és  azoknak, akik o tthon  s ütöt t
édességekkel járultak hozzá a sikeres rendezvényhez.

Utoljára be szeretném jelenteni, hogy  Jegesné Gyetvai
Renáta  helyett  Kaposvári Vanda lát ja  el az is ko latitkári
teendőket. Renátának nagyon  kös zön jük az itt  végzet t
lelkiismeretes munkáját. Talpraesett, ügyes, precíz, mind ig
mindenkivel szemben segítőkész kollégát is mertünk meg
személyében. Új munkaköréhez sok sikert kívánunk!

                                                                                                                               ISKOLAVEZETÉS

Az egyéni jelmezesek felvonulása

A nyolcadikosok szemet gyönyörködtető keringője nyitotta meg
az iskolai farsangot.
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/
2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai alapján készült el
Jobbágyi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-
tervezete.

Az önállóan működő intézmény által benyújtott tervszámok
az intézményvezetővel egyeztetésre kerültek. Az előirányzatokat
a 2017. év i teljes ítési adatokhoz igazítot tuk, többletforrás
engedélyezésére nem került sor.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevétel fő összege 458.209.475,- Ft.
Az önállóan működő költségvetési szervek bevételei a térítési

d íjakbó l és  az alkalmazot tak térítés eiből származnak. A
tervszámokat a teljesítési adatok figyelembevételével állapítottuk
meg.

A normat ív hozzájárulások ös szege: az önkormányzat
általános működési támogatása 55.786.144 Ft, a köznevelési
feladatok támogatása 35.216.200 Ft, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatás a 68.286.718 Ft, a
kulturális feladatok támogatása 2.547.050 Ft. A TB alaptól átvett
támogatás 9.864.000 Ft, emellett az Áht. belül 6.637.272 Ft és
200.000 Ft kerül átvételre. Az önkormányzat tervezett bevételeiből
84,3 % a költségvetésből, vagy alrendszereiből származó bevétel.
A s aját bevételből a legjelentősebb rés zt az állandó jellegű
iparűzési tevékenység után befizetett iparűzési adó alkotja. Az
önkormányzat adóbevételen kívüli saját bevétele nem éri el a
bevételi főösszeg 1,8 %-át.

KIADÁSOK

A működési költségvetés a kö telező és az önként vállalt
feladatok ellátás ához s züks éges  intézményrendszer
működtetéséhez szükséges forrást tartalmazza.

 A megtervezett személyi juttatások előirányzata tartalmazza
a minimálbér, a garantált bérminimum emelésével járó többlet
költségeket, a soros előmenetellel járó bérkorrekciókat, valamint
a jogszabály alapján járó béren kívüli juttatásokat és a képviselő-
testü let döntés e alapján 2017. december hónapban kifizetett
jutalom munkáltatói és munkavállalói terheit.

Az Önkormányzat dologi kiadása címén megtervezett összeg
az önkormányzat  által kö telezően  ellátandó  feladatokra
fordítandó költségeket (közvilágítás, temetőfenntartás, vízellátás,
stb.), valamint az önként vállalt feladatok fo rrásszükségletét
tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. év i költségvetése tartalmazza a
bölcsőde, családsegítő szolgálat, orvosi rendelő, általános iskola
felújítását TOP-os pályázat keretén belül, valamint a lakótelepi
utak felú jítás át. Elhasználódot t tárgyi eszközök pó tlására
minimális keret áll rendelkezésre.

  A 2018. évi költségvetési tervezet tartalékot nem tartalmaz.
Tartalékkén t a 2017. évi maradvány a zárszámadási rendelet
elfogadásakor költségvetés módosítás során kerül beépítésre.

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése

 Jobbágyi Község Önkormányzatának több évre áthúzódó
fizetési kötelezettségei és hiteltartozása, valamint előző évről
áthúzódó EU támogatása nincsen.

A 2018. évi költs égvetési rendelet tervezési szakaszában
többéves kihatással járó döntés nem ismert, ezért számszerű-
sítésére évenkénti bontásban és összesítve nem került sor.

   Az önkormányzat által 2018. évben közvetett támogatások
nem kerültek biztosításra.

2018. évben  hitelfelvétellel nem számol, a kö ltségvetési
egyensúly  megteremtése a bevételek és kiadások arányos
teljesítésével biztosítható.

      Schoblocher István
polgármester

Március 13. 11:00  Könyvtár ünnepélyes  átadás a.
művelődési ház - könyvtár

Március 15 . 11:00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás.
Falukert

Április 21. Kárpát-medencei  Dalostalálkozó - Jobbágyi -
művelődési ház - színházterem (projekt támogatás)

Április 28. Böllér BL - Héhalom
Május 26. 15:00 Gyereknap. Szabó Imre Sportcentrum

Június 02. Palóc fesztivál - Bér
Június 03. 10:00 Nemzeti összetartozás napja, koszorúzás.

Templomkert - Trianoni emlékmű

Szeptember 12.-szeptember 16. Testvér-települési találkozó
Szeptember 14. 19:00 Ismerős Arcok - élő koncert. Szabó

Imre Sportcentrum
Szeptember 15. 14:00 FALUNAP. Szabó Imre Sportcentrum

Október 05. 15:00 Nagy-Hársas Labdarúgó Kispályás Torna.
Szabó Imre Sportcentrum

Október 18 . 14:00  Idős ek nap ja. művelődés i ház -
színházterem

Október 23. 10:00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás.
Falukert

December 18. 15:00 Falu karácsonyfájának feld íszítése.
Templom előtti tér

A  művelődés i ház színháztermében  negyedévente
előadásokat, illetve az „Elindultam szép  hazámból” (helyi
kö tődésű előadók, művés zek) program keretében kiállí-
tásokat , illetve könyvbemutatókat fogunk tartani, melyek
összeállítása, szervezése folyamatban van.

A rendezvényterv tájékoztató jellegű, a programok,
időpontok változtatásának jogát fenntartjuk.

2018. évi rendezvényterv
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Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a munkáját
az éves  munkaterv (ülést erv) alap ján végzi. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a szerint
a képviselő-tes tület  sz ükség sz erint , a sz ervez eti és működési
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a munkatervet minden
év január 31-ig a polgármester terjeszt i elő, melyet a beérkez ett
javaslatok alapján a jegyző állít össze. Az ülésterv összeállításához
kapcsolódó javaslat nem érkezet. A jóváhagyott munkatervet közzé
kell tenni az önkormányzat hivatalos lapjában.

I. Beszámolók és tájékoztatók a testületi ülések napirendje
előtt és után

Napirend tárgyalása utáni témák:
a) Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörben

hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
b) Besz ámoló a kép viselő-t es t ület ált al hoz ott  dönt ések

végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
c) Besz ámoló a két ülés között  elt elt  idősz akban végz et t

polgármesteri tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
d) Felvilágosítás kérés
e) Egyebek (kérdések, közérdekű bejelentések)

Testületi ülések helye:
Faluház Jobbágyi Kossuth út 17. vagy
Polgármesteri Hivatal Jobbágyi Bencsik utca 10.
(az adott helyszín a meghívóban megjelölésre kerül.

A testületi ülések ideje:
- az ülés tervben megjelölt  nap , illetve minden hónap utolsó

csütörtöki napja
- az ülések kezdésének időpontja: 17.00 óra

II. A testületi ülések ideje és javasolt napirendje

2018. január 25.
1. A képviselő-testület 2018. évi üléstervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.

Előt erjeszt ő: polgármester. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kult urális  Bizot tság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

3.  Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. február 15.
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének

tárgyalása. Előterjesztő: polgármes ter. (A t ervez etet  a Pénzügyi,
Oktat ási és Kult urális  Biz ot t ság, valamint  az  Ügy rendi,
Környezetvédelmi és Szociális Bizottság előzetesen véleményezi.)

2. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. március 29.
Nap irend: 1. Besz ámoló a gy ermekvédelem hely z et éről.

Előterjesztő: családgondozó
2. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. április 26.
1. A 2017. évi költ ségvetés z árszámadásának elfogadása.

Előt erjeszt ő: polgármester. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kult urális  Bizot tság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

2. A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.
Előt erjeszt ő: polgármester. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kult urális  Bizot tság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

3. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. május 31.
1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről. lőterjesztő:

Pásztói Rendőrkapitányság vezetője.
2. A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.

Előt erjesz tő: polgármes ter. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kulturális Biz ottság, valamint az Ügy rendi és Környez etvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

3. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. június 28.
1. Közmeghallgatás. Előterjesztő: polgármester
2. Az  önkormányzati kép viselők beszámolója. Előterjeszt ő:

önkormányzati képviselő(k).
3. A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.

Előt erjesz tő: polgármes ter. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kulturális Biz ottság, valamint az Ügy rendi és Környez etvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

4. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. augusztus 30.
1. A köznevelési intézmény tájékoztatója a 2017/2018-as nevelési

évről és a 2018/2019-es nevelési év előkészít éséről. Előt erjesz tő:
óvodavezető

2. Besz ámoló a költségvet és  2018. I.  félévi t eljes ít éséről.
Előterjeszt ő: polgármest er. (A Pénzügyi, Oktatási és  Kulturális
Bizottság előzetesen véleményezi.)

3. A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.
Előt erjesz tő: polgármes ter. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kulturális Biz ottság, valamint az Ügy rendi és Környez etvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

4. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. szeptember 27.
1. Beszámoló a kép viselő-tes tület biz ottságainak munkájáról.

Előterjesztő: bizottságok elnökei
2. Beszámoló a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett

polgármesteri intézkedésekről. Előterjesztő: polgármester
3. A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.

Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint

az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
4. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. október 25.
1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
2. A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.

Előt erjesz tő: polgármes ter. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kulturális Biz ottság, valamint az Ügy rendi és Környez etvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

3. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. november 29.
1. A 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről beszámoló.

Előterjesztő: polgármester. (Az előterjesztést a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság előzetesen véleményezi.)

2. A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.
Előt erjesz tő: polgármes ter. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kulturális Biz ottság, valamint az Ügy rendi és Környez etvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

3.  Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2018. december 13.
1. Az  önkormányzati bevételek díjt ételeinek felülviz sgálat a.

Előt erjesz tő: polgármes ter. (A tervezetet a Pénzügyi, Oktatás i és
Kulturális Biz ottság, valamint az Ügy rendi és Környez etvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

2. A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.
Előterjesztő: p olgármester (A tervezet et a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Biz ottság, valamint az Ügy rendi és Környez etvédelmi
Bizottság előzetesen véleményezi.)

3. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

Jobbágyi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2018. évi ülésterve
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Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK:

ÚJSZÜLÖTTEK:

HÁZASSÁGOT   KÖTÖTT:

Városi Gáborné 2017. 12. 22.
Dobrocsi István 2018. 01. 19.

A KÖ ZSÉGI Ö NKO RMÁNYZAT TÁJÉKO ZTATÓ JA
Felelős kiadó: POLGÁRMESTERI HIVATAL Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Nyt. szám: 2.9.1/460/2004. Készült: 800 példányban.

Nyomda:  Márton Anna JOBBÁGYI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
DOB ROCSI  ISTVÁN

temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek
és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Váradi Dzsenifer Ilona és Banya Rómeó 2018. 01. 12.

Jancsó Jázmin Dalma 2017. 12. 07.
Bangó Szelina Aisa 2018. 01. 23.

Less Krisztián Ramirez 2018. 01. 25.

Az I. világháború centenáriumi megemlékezései kapcsán
elkezdődött egy kifejezetten  Pásztó  és környéke háborús
résztvevőinek méltó megemlékezés ül szo lgáló kiadvány
összeállítása.

A „Pásztó és környéke hősei” című könyvben a Hasznos,
Jobbágyi, Mátrakeresztes, Mátraszentimre, Mátraszentistván,
Mátras zen tlászló, Mátrasző lős , Pás ztó , Szarvasgede,
Szurdokpüspöki, Tar és Zagyvaszent jakab településeken
s zületet t  vagy  legalább egy  ideig  o tt  élt , és  az I.
világháborúban  aktívan  részt vett minden felku tatható
személy –  nem cs ak hősi halottak és eltűntek, hanem a
háborúból/hadi fogságból visszatértek – főbb életrajzi adatai,
hadi tettei, kitüntetései, illetve az emlékük megőrzését szolgáló
korábbi helyi megemlékezések és emlékművek története kerül
feldolgozásra.

Az anyag összeállítás a már megkezdődött , amelyhez
ezúton is keressük és várjuk a leszármazottaknál, gyűjtőknél
és más érdeklődőknél fellelhető egykori levelezés, iratok, az
érintett személyeket ábrázoló fotók felajánlását egy másolat
elkészítése céljából.

A lakos sági felajánlásokat a  pás ztói városi könyvtár
hely történet i részlege (3060 Pásztó, Nagymező u tca 3.)
legkés őbb  2018. március 25-ig  fogadja, és  a becs es
dokumentumokat a beszkennelése/fénymásolása, háborús
tárgyak (kitün tetés, egyenruha stb .) es etében  annak
lefotózása, valamint a felajánló nevének és elérhetőségének
a rögzítése után azonnal visszaszolgáltatja.

Előzetes kérdéssel a kiadványról a szerkesztők részéről
Kriston Péter (tel.: 06-20-4999-473, mail: kriston.peter@
dig ikabel.hu) keres hető , illetve a máso lásra tö rténő
felajánlások a részére is eljuttathatók.

Segítségüket előre is köszönjük.

Pásztó, 2018. február 25.
A könyv szerkesztői nevében

Kriston Péter

A véradás helye:
Jobbágyi Művelődési Ház,

Jobbágyi Lakótelep 7-es épület.
Ideje: 2018. március 21., szerda 14-18-óráig.

Hívjuk és várjuk a segíteni tudókat!
Tóthné Mohai Zsuzsanna

F ELHÍVÁS
egy I. világháború témájú helyi

kiadvány támogatására

VÉRADÁS!

Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  ,,A
helyi  önk ormányza tok  szociá li s célú  tüzelőanyag
vásárlása’’ jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat
alapján 399 q barnakőszén támogatásban részesült.

2017. december  30-ig  58 igénylés érkezett az önkor-
mányzathoz, melybő l 1 igény lő  nem volt  jogos u lt a
támogatásra.

A megadott  határidőig közmunkásaink Kiss Krisztián
vezetésével eljuttatták a 7 q, zs ákos barnakőszén tüzelő-
anyagot az érintettekhez.

Tüzelőanyag támogatás

Szelektív hulladékgyűjtés
Kérjük Önöket, hogy az elszállítandó hulladékot az alábbi

napokon legkésőbb reggel 6.00 óráig helyezzék ki ingatlanjaik
elé, ügyelve a környezet tisztaságának megőrzésére, a közlekedés
biztonságának betartására.

A  szelektív hulladékgyűjtés napjai: (minden hónap 4. kedd),
január 23., február 27., március 27., április 24., május 22., június
26., jú lius 24., augusztus  28., Szep tember 25., október 23.
(változhat), november 27.

* * *
FELHÍVÁS!Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékszállítás,

az áramszolgáltatás problémáit elsősorban a szolgáltatást nyújtók
felé jelezzék. Amennyiben panaszuk nem kerül orvoslásra, azt
jelezzék a polgármesteri hivatal felé is!
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A célunk határoz meg minket!

Bemutatjuk
Baranyi Pétert

Az ökölvívás  berk eiben jártas  is merős eim hívták  fel
figyelmemet a 2017. decemberi felnőtt ökölvívó országos
bajnokság 81 k g-os s úlycsoport eredményére, itt is  a 3.
helyezettre, a jobbágyi származású Baranyi Péterre, akit arra
kértem, mutatkozzon be lapunkban.

1998-ban szület tem, Jobbágyiban végeztem az általános
iskolát, majd az újpesti Bródy Imre Gimnáziumban érettségiztem
tavaly nyáron.

Az ökölvívás alapjait Petőfibányán, Soós Gyula, Putyera
József  és Juhász László irányításával sajátítottam el. Ezután
következett az Erdei Zsolt által vezetett ,,Madárfészek” Ökölvívó
Akadémia, ahol – már az ÚTE színeiben - a technikai tudásomat
és az erőnlétemet tovább fejlesztettem.

Ezt követően az Újpesti Torna Egylet igazolt versenyzője
let tem, aho l Fark as József és Farkas Márton  s zakmai
irányításával készültem a versenyekre.

Ifistaként kétszeres  Budapes t Bajnok cím, ifi ors zágos
bajnokság 3., majd 2. helyezés.

Az eredményeknek kös zönhetően 15-ször szerepeltem az
ifiválogatottban. Részt vettem nemzetközi tornákon is, többek
között a prágai Julius Torma emlékversenyen.

A 2017-es  év  mozgalmas vo lt . Tavass zal a  felnőt t
válogatottban szerepelhettem, ifj. Balsai Károly irányításával
Finnországban léptem szorítóba, ahol 22 ország versenyzőivel
mérhettük össze tudásunkat. Nyáron sikeresen érettségiztem,
majd decemberben, az országos felnőtt ökölvívó bajnokságon
3. lettem.

2018 a felkészülés időszaka. Napi három edzés. Célom hogy
kijuss ak a 2019-es  U22-es világbajnokságra, majd az U22-es
olimpiára.

Eddigi eredményeim elérés ében  nagy  s zerepe van a
családomnak, edző imnek, felkészítőimnek, melyet ezúton  is
köszönök.

Köszönöm a bemutatkozást, céljaid eléréséhez sok sikert
kívánunk!

tsa

Jancsó Józsefné
köszöntése

Március  2-án töl tötte be 90. születésnapját Jancsó
Józsefné szül.: Mészáros Julianna. Ebből az alkalomból
Schoblocher István polgármes ter, Tóth Sándor al-
polgármester és Gócza Lászlóné Erika szociális gondozó
keresték fel Arany János utcai otthonában.

Schoblocher István polgármester adta át a miniszterelnök
emléklapját és az önkormányzat virágcsokrát az ünnepeltnek.

Ezt követően  – a beszélgetés során – röviden felidézte
az elmúlt évtizedek jelentősebb állomásait:

Tősgyökeres jobbágyi család az övé. 1947-ben kötött
házasságot Jancsó Józseffel, aki a kezdetektől az üzemben
dolgozott,  1981-ben lett nyugdíjas, és 2001-ben, 80 éves
korában hunyt el.  Ju lika nén i a Salgótarján i Ruhagyár
Jobbágyi Üzemében dolgozott nyugdíjazásáig. Két gyermeke
van , József és Ágnes. Négy unoka és 3 dédunoka van
körülötte, érdekesség, hogy a legkisebb unokája fiatalabb a
dédunokáktól. Sajnos  a menye, Jancsó Józsefné Kati - volt
iskolaigazgató - már nincs közöttük. Lánya külföldön él, de a
jeles napra sikerült hazajönni a legkisebb unokával.

Ezúton is kívánunk hosszú életet, erőt, egészséget!
tsa

 Februárban a Jobbágyi Daloskör farsangi bált rendezett a
művelődés i ház rendezvénytermében. A rendezvény
bevételét a daloskör működési kiadásaira fordítják. Ezúton
is köszönik a támogatásokat, a részvételt. Képünkön a
nyugdíjas táncosok a farsangon.


