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Testvértelepülési találkozó és falunap
2018. szeptember 12-16. között került megrendezésre az
Európai Unió ,,Európa a pol gárokért” program társfinanszírozásában a Testvértelepülési találkozó és falunap.

Este 19.30-kor a Szabó Imre Sportcentrumban felállított
színpadon élő koncertet adott az Ismerős Arcok zenekar. A
koncertre több településről érkeztek rajongók, megtöl tve a
színpad előtti teret.
Szombaton délelőtt megnyitásra került az a fotókiállítás, mely
az elmúlt évek testvértelepülési találkozóit, közös rendezvényeit
mut atta be az érdekl ődőknek. A testvértelepülések vezetői
(Kálozy Csaba Apátújfalu polgálmestere, Cseke Miklós Oklánd
pol gármestere, Hor vát Gergely Martonos tanácselnöke és
Molnár Dorottya Pilis polgármestere) bemutatatták fotók és
rövid vi deós i sm ert etők s egí tségével tel epülésük él etét,
nevezetes ségeiket.
Az áll ófogadás után közösen vettek rés zt a 14 órakor
kezdődött falunapi megnyitón, amelyen megjelentek: Becsó Zsolt
országgyűlési képviselő, Skuczi N ándor, a Nógrád Megyei
Önkormányzat elnöke és a környező települések polgármesterei.
Schoblocher Ist ván pol gármes ter megnyi tó bes zéde ut án
kultúrműsorokat láthattak az érdeklődők, melyen felléptek a helyi
daloskörök és a testvértelepülések daloskörei is, akik vidám
paródiával is színesítették a műsort.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A négynapos rendezvényre elfogadt ák a m eghívás t
testvértelepüléseink: az erdélyi Oklánd, a felvidéki Apátújfalu
és Pilis, valamint a délvidéki Martonos. Sajnos, a szicíliai Ali
település nem tudott eleget tenni meghívásunknak. Szerda este
egy közös vacsorán köszöntötte a delegációkat Schobl ocher
István polgármester és Jobbágyi képviselő-testülete.
Cs üt örtökön, az el őre ös szeál lí tott program s zeri nt
Szentkúton a felújított kegyhelyet csodálhatták meg a vendégek.
Végvári Attil áné mutatta be a közel 3 mill iárd forint EU
pályázatból csodálatosan felújított kegyhelyet, ismertette a hely
történetét, majd ebéd után a kisnánai várat látogatták meg. A
napot pedig Abasáron fejezték be, ahol dr. Lénártné Benei Anikó
polgármester, az Önkormányzatok Mátrai Szövetségének elnöke
mutatta be Abasár múltját, harmadik királyunk, Aba Sámuel
székhelyét, ismertette a település nevezetességeit, s zőlő- és
borkultúráját. Aszőlőűltetvények, -oltványok otthonául szolgáló
S árhegyről t ekint het tek körbe vendégei nk, majd egy
borkóstolóval egybekötött vacsorával zárult a nap.
Pénteken, az Európa Nap jegyében egy
A találkozó résztvevői
jó hangulatú vetélkedőn mérhették össze
a színházterem bejárata előtt,
tudás ukat a cs apatok. Ezután Farkas
a programok szünetében.
Attila Pásztó város polgármestere tartott
Fotó: Herbst R.
előadást az Európai Unió aktualitásairól.
A kávés zünet után a t el epülésen
bejegyzett és m eghívot t egyes ül et ek
vezetői mutatták be egyes ületük tevékenységét, munkásságát. Hornyák Miklós
elnök a j obbágyi Nyugál lományúak
Egyesületét, Bódi Károly a Hit és Fény
Vidám Szívek jobbágyi csoportját, Molnár
K ri s zt i án a J obbágyi Honvéd
Sportegyes ület helyzetét, Jeges Tamás
pedig az Együt t Jobbágyiért Egyesület
(EJ E) t evékenys égét i sm ertet t e. A
polgárőrség és a Jobbágyi Szabadidős SE
vezetői munkahelyi elfoglaltság miatt nem
tudtak részt venni a tájékoztatón.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendezvény ideje alatt, ha valaki
megéhezett, válogathatott finom ételek
közül , volt Apát újfal u j óvol t ából
sztrapacska juhtúróval, Tóth László és
segítői által készít ett halászlé, Hat ár
Balázs csülökpörköltet, míg Kiss István
marhapörköltet, az óvoda dolgozói pedig
töltött káposztát készítettek.
Délután pedig a süteményversenyre
hozott süt eményeket lehetett kóstolni,
melyre szép számmal érkeztek nevezések.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga,
egymás után kóstolta végig a közel 40 féle
édes és sós süteményt.
Délután a Hidvégi Band igazi mulatós
hangulatot varázsolt a színpadra, többen
táncra is perdültek a műsor ideje alatt.
Őket követte az Ebtenyésztők Nógrád
Megyei Egyesületének kutyabemutatója,
ahol engedelmes és egyéb bemutatókat
láthatott a közönség, ki próbálhat ták a
bátor jelentkezők, milyen, amikor egy
kutya ,,ráharap” az ember kezére.
18.00-tól élő retro-koncertet adott a
Live Party Band, ahol a ‘90-es évek nagy
slágerei csendültek fel. Amíg Homonyik
Sándor és együttese hangolt a színpadon, addig átadásra kerültek a délelőtti
kispályás labdarúgótorna és 11-es rúgó
verseny díj ai, val ami nt a s üteményversenyek díjazot tjai i s átvehet ték a
polgármestert ől, Bangó Zolt án sportszervezőtől és Sági József zsűrielnöktől
az elismeréseket.
Édes sütemények kategóriában 1.
Szabó Imréné, 2. Polyókáné Gyur ka
Margit, 3. Marton Erika süteménye lett.
Sós süt em ények kategóri ában 1.
Szentkuti Ervinné, 2. Zelnik Istvánné, 3.
Szabó Imréné süteménye lett.
A Homonyik-koncertre a környékbeli
településekről is érkeztek szép számmal,
újra megtöltve a színpad előtti teret. A napi
programot pedig tüzijáték zárta.
Vasárnap délelőtt a meghívott vendégek megemlékezésen és koszorúzáson
vettek részt az emlékműveknél, majd a
közös ebéd elfogyas ztás a után, megköszönve a vendégl átást és a s zíves
fogadtatást elindultak hazafelé.
Itt szeretnénk megköszönni a segítséget mindazoknak, akik munkájukkal
hozzájárultak a rendezvény színvonalas
lebonyolításához.
Jegesné Gyetvai Renáta - tsa
Fotók: Herbst Rudolf
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Képviselő-testületi
ülések
A képviselő-testületi üléseken a következő önkormányzati
rendeletek kerültek elfogadásra, melyek teljes terjedelemben a
www.njt.hu honlapon olvashatók:
- 6/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
- 7/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet a JobbágyiSzurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás által biztosított
s zem élyes gondos kodás t nyúj t ó el l át ás okról, azok
igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
13/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- 8/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a temetőről és a
t em et kezési t evékenys égről szóló 11/2005. (IX. 30. )
önkormányzati rendelet módosításáról.

2018. június 28-i ülés határozatai
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 58/2018. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Jobbágyi 647. hrsz-ú, természetben a Jobbágyi Petőfi Sándor út
17. szám alatti ingatlant 245 196 ezer Ft-ért megvásárolja.
Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy az
adásvételi szerződéseket megkösse.
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás
mellett elfogadott 59/2018. (VI. 28.) számú képviselő-testületi
határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-t estülete a
Jobbágyi Művelődési ház I. és II. emeletének belső felújításával
kapcsolatos árajánlatokat megtárgyalta. Az árajánlatok alapján
a legkedvezőbb árajánlatot nyújtó kivitelezőt javasolta megbízni.
Fel hatal mazza Schoblocher Is tván polgármes tert, hogy az
áraj ánl at al apj án a C S +E S zol gál t at ó Kft. -vel (3043
Egyházasdengeleg R ákóczi út 101.) váll alkozói szerződést
kössön 7.381.007 Ft + ÁFA összegben.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 60/2018. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-t estülete a
Jobbágyi 291, 292, 293 és 295. hrsz. alatti, 3.799 m2 alapterületű
ingat lanokkal kapcsol atos eladási ajánlatot m egismert e, az
ingatlanok megvásárlására vonatkozó ajánlattal a megjelölt 2
millió Ft-os vételáron nem kívánt élni.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 61/2018. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Concret e M edia Kft. Bátonyt erenyeiek l apjával kapcsol at os
médiamegjelenésre vonatkozó ajánlatát megismerte, és annak
igénybevételét nem támogatta.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 62/2018. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi XC. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati célra támogatási

igényt nyújt be a Kodály Zoltán Óvoda (3063 Jobbágyi Lakótelep,
238/67. hrsz.) főzőkonyha felújítására – raktár építése -, valamint
eszközök beszerzésére.
A fejlesztés teljes költsége:
20.604.840 Ft
Támogatási igény:
19.574.598 Ft
Saját forrás:
1.030.242 Ft
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
pályázathoz szükséges 5 %-os saját forrást – 1.030.242 Ft-ot –
önerőként a 2018. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék keret
terhére biztosítja.
A pályázat finanszírozásának időbeli ütemezése:
Tervezett támogatás
Tervezett önerő
- pályázat benyújtása
határidő: 2018. június 06.
0 Ft
0 Ft
- közbeszerzés lebonyolítása
határidő: 2018. december 31.
285.000 Ft
15.000 Ft
- raktár építése
határidő: 2019. szeptember 30. 9.960.499 Ft
524.237 Ft
- műszaki ellenőrzés
határidő: 2019. szeptember 30. 142.500 Ft
7.500 Ft
- eszközbeszerzés
határidő: 2019. szeptember 30. 9.186.599 Ft
483.505 Ft
- támogatás elszámolása
határidő: 2019. szeptember 30. 0 Ft
0 Ft
A képvisel ő-testület felhatalmazza S choblocher István
polgármestert a pályázat benyújtás ára, az azzal kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, illetve a pályázat kedvező elbírálása
esetén a pályázat lebonyolítására.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 63/2018. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Hársas Népdal kör fellépőruha vásárlás a i ránti t ámogatási
kérelm ét megtárgyalta és a 2018. évi köl ts égvet és ében
meghatározott civil szervezetek működési támogatása keretből
a Hársas Népdalkör fellépő ruháinak megvásárlásához 300 ezer
Ft előirányzatot biztosít.
Zárt ülés:
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 64/2018. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

2018. augusztus 6-i ülés határozatai
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 65/2018. (VIII. 6.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közbeszerzési és beszerzési szabályzatában foglaltaknak
megfelelően a „Jobbágyi útfelújítások 2018” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi 4 főből álló Bíráló Bizottságot
hozza létre és az alábbi bizottsági tagokat jelöli ki:
* Csorba Péter pénzügyi,
* Kucsikné Kerek Katalin jogi,
* Laczkó Csaba közbeszerzés tárgya szerinti,
* Laczkóné Dénes Orsolya felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, közbeszerzési
2. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Döntéshozó testület a „Jobbágyi útfelújítások 2018’’ tárgyú
– a Kbt. 115. § szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás
ajánlattételi felhívást elfogadja.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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3. ) Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzat ának Képvis el őtestülete, az ajánlati felhívást az alábbi cégeknek küldi ki:
* K+L Euro Truck Rent Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 82.
* Fort-Bau Therm Kft. 1074 Budapest, Dohány út 29.
* KELI-BAU Kft. 3135 Szécsényfelfalu, Hrsz: 350/4
* GREEN-GOES Kft. 2030 Érd, Bádogos u. 57.
* Szomor és Társa Építő Kft. 1098 Budapest, Epreserdő u.
12. 1. em. 8.
A képvis el ő-t est ül et fel kéri S chobl ocher Is tván
polgármestert , hogy gondoskodjon az ajánlattételi fel hívás
ajánlattevők részére történő megküldéséről.
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 66/2018. (VIII. 6.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzat Képvis el ő-t es tülete
megtárgyalta a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi óvodavezetői
megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapításáról
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1. Megállapítj a, hogy a pályázat i kiírásra nem érkezett
pályázat, így az intézményvezetői állásra vonatkozó pályázat
eredménytelenül zárult.
2. Ennek ismeretében az intézmény vezetésével kapcsolatos
fel adatok ell átásával az intézmény szervezet i és működési
s zabál yzatában meghat ározott hel yet tes ít és rendj ének
megfelelően, 2018. augusztus 1-től 2019. július 31-ig Bódiné
Murányi Zsuzsanna óvodavezető helyettest bízza meg.
3. A megbízott vezető illetményét bruttó 230.253 Ft-ban,
magasabb vezetői pótlékát 73.080 Ft-ban állapítja meg.

2018. augusztus 30-i ülés határozatai
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 67/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Kodály Zoltán Óvoda 2017/2018-as tanévben végzett munkáról
és a 2018/ 2019-es tanév előkészítéséről készült beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 68/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
megtárgyalt a Jobbágyi Község Önkormányzat a 2018. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszámolót és
azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 69/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti A települési
önkormányzatok szoci áli s cél ú t üzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt
pályázat alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 594 q
barnakőszén vásárlásához támogatási igényt nyújt be.
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
vállalja, hogy a szociális cél ú tüzelőanyagban részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, a szociális rászorultság és a 2018. évi
igényl és részl et es felt ételeit – legkésőbb a tüzel őanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – önkormányzati
rendeletben szabályozza, valamint a támogatás igénybevételéhez
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szükséges 377.190 Ft önrészt és a felmerülő szállítási költségeket
a 2017. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 70/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
víziközmű-szolgáltatások szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerinti , a 2019-2033. évekre szóló ti zenöt éves Gördülő
Fejlesztési Terv áttekintését követően a 12-08712-1-001-01-07 I4-Á-15 azonos ít ó s zámú J obbágyi víziközmű-rends zer
vonat kozásában a Gördülő Fejleszt ési Tervben foglalt akkal
egyetért, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi, azzal
kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni.
Fel hatal mazza Schoblocher Ist ván polgármestert, hogy
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos nyilatkozatokat aláírja,
valami nt arra, hogy meghatal mazza az Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt.-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-s zabályozási Hi vat al felé
jóváhagyásra benyújtsa, továbbá a jóváhagyási eljárás során
az Önkormányzatot teljes körűen képviselje.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 71/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Jobbágyi Szabadidős Egyesület részére 2018. évben nyújtott,
286. 800 Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámol óját
elfogadta.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 72/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képvis elő-testül ete az
SCI-NetWork Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (1142
Budapest Erzsébet királyné útja 125.) részére értékesíti a Jobbágyi
0180/3. hrsz-ú, természetben Jobbágyi Losonci út 1/B. szám alatti
kivett telephely ingatlant. A vételárat 3,5 millió Ft-ban határozza
meg. Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy
tárgyalásokat folyt ass on az SCI-NetWork Távközlési és
Hálózati nt egráci ós Zrt .-vel az adás vét eli s zerződés
előkés zítésével kapcsolatban, majd az adásvételi szerződéstervezetét terjessze a képviselő-testület elé.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 73/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keret én bel ül támogatott TOP-3.2. 1-15 számú
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.115-NG1-2016-00012 azonosító számú „Jobbágyi iskola energetikai
korszerűsí tés e” cím ű proj ekt m egvalósít ására. A projekt
megvalósítási helyszínének címe: 3063 Jobbágyi Iskola utca 2-4.
(Jobbágyi 508. hrsz.)
A projekt összes költsége: 55.833.641, melyből támogatásként
elszámolható költség 55.782.841 Ft, valamint el nem számolható
költség (vállalt önerő): 50.800 Ft.
A Képvisel ő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az
önkormányzat önerő rendelkezésre állás át bi ztosít ja, és az
Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére elkülöníti.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 74/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képvis elő-testül ete az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. t örvény 6. § (1) bekezdés ében bizt osí t ot t
feladatkörében eljárva az alábbi településrendezési döntést hozza:
1. Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi építési szabályzatról szóló 10/2015 (IX.10.) önkormányzati
(Folytatás az 5. oldalon.)
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(Folytatás a 4. oldalról.)
rendeletének, valamint a településszerkezeti tervnek módosítás
szükséges a Jobbágyi szennyví z-agglomeráció szennyví zel vezet és i és -kezel és i fej les zt ése proj ekt m egval ósí tása
érdekében.
2. Elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár Bimbó
u. 20. tervezési aj ánl at át a tel epülésrendezési eszközök
módosítására tárgyalásos eljárás keretében. Az ajánlat összege:
950.000 Ft + ÁFA.
3. Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8. ) Korm . rendelet 32. § (1) és (6) § a) pontja al apj án
kezdem ényezze az áll am i főépí t észnél a hat ályos
település rendezési eszközök t árgyal ásos el járás keretében
történő módosítását és az eljárást folytassa le.
Zárt ülés:
2 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett
elutasított 75/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.

2018. szeptember 27-i ülés határozatai
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 76/2018. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
elfogadta a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság munkájáról
szóló beszámolót.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 77/2018. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
elfogadta az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság
munkájáról szóló beszámolót.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 78/2018. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
elfogadta a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett
polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót.
4 igen szavazattal és 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás
nélkül elfogadott 79/2018. (IX. 27.) számú képviselő-testületi
határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
megbízza az Ügyrendi , Környezet védelm i és S zoci ál is
Bizottságot, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 11/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát
végezze el, és annak módosítására vonatkozó javaslatát terjessze
a képviselő-testület elé.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 80/2018. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képvis elő-testül ete az
SCI-NetWork Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (1142
Budapest Erzsébet királyné útja 125.) kérése alapján a 72/2018.
(VIII. 30.) számú képviselő-testület határozatát megváltoztatja.
A Jobbágyi 0180/3. hrsz-ú, természetben Jobbágyi Losonci út 1/
B. szám alatti kivett telephely ingatlant a PRO-ELMEX Építő és
Szolgáltató Kft. (1142 Budapest Erzsébet királyné útja 125.)
részére nettó 3,5 millió Ft vételárért értékesíti.
Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést előkészítse, majd azt elfogadásra terjessze
a képviselő-testület elé.

HÍREI
A szeptem bert nem csak ki magas ló gyermeklétszámmal indítottuk, de új kolléganőt is köszönthettünk
a nevelőtes tületben. Ennek köszönhetően bizakodva
tekinthetünk egy pozitív nevelési év kezdetére.
Im már hagyom ány, hogy óvodás gyermekei nk
fellépnek a Falunapon. A gyermekek néptáncos műsorral,
lepték m eg a nézőközönséget. Felkészítő óvó néni
Schoblocherné Lévai Mária, és Geletei Rebeka.
Az i dei évben is színes programokkal várjuk az
óvodába járó gyermekeket. Az előző nevelési évhez
hasonlóan, idén is nyílt projektzáró napok színesítik az
óvodai él etét, amelyre a szülőket továbbra is nagy
szeretettel várjuk.
Okt óberi hónapot az ősz kincseinek szentelj ük.
Novemberben lámpások hónnapja alkalmából, Mártonnapi l ámpáskészí tő versenyt tartunk, és az elkészült
lámpásokkal felvonulást tervezünk.
Az elmúlt év legsikeresebb programja közé tartozott
az adventi műsorral egybekötött gyertyagyújtás. Az idei
évben szélesebb közönségkörben szeretnénk megtartani
ezt a hagyom ányt. Az adventi i dőszakban, minden
csoport adventi, ünnepváró előadással kedveskedik a
szülők felé, és a meghívott vendégek felé.
Terveink közt szerepel a környező intézményekkel való
s zorosabb együt tm űködés , val am int továbbra i s
szeretnénk részt vállalni a község által megrendezésre
kerülő rendezvényeken.
Ennek a tervnek köszönhetően, pozit ív és erős
együttműködés alakult ki intézményünk és a Nógrád
Megyei Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye között. A
szorosabb együt tműködésnek köszönhet ően az i dei
nevelési évtől, gyermekeink már nem csak logopédiai
ellátásban, hanem egyéb mozgás, és pedagógiai fejlesztő
foglalkozásokon vehetnek részt. Nevelő munkánkat így
gyógypedagógusok is segítik, hetente három alkalommal.
Ezek a helyben történő felzárkóztató tevékenységek nem
csak a mi munkánkat, de a gyermekek szüleit is segítik,
hiszen ahhoz, hogy gyermekük megfelelő fejlesztésben
részesüljön, esetleg felzárkóztatásban, nem kell Pásztóra
utazniuk. A pedagógiai fejlesztő foglalkozás az óvoda
intézményén belül valósul meg.
Mindezeket figyelembe véve, kívánok eredményes
és sikeres nevelési évet a Kodály Zoltán Óvoda minden
dolgozójának.
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BARI KRIS ZTIÁN

A gyár élete
Dombtetején öreg gyár áll
nem szalad, nem is kiabál,
Elszállt fölötteaz idő,
sok évtizede volt menő.
Megérkeznek a munkások,
jön a főnök, no, ez már sok!
Maradj otthon kemény legény!
Ezt vágyta a közvélemény!
Egész naphűséges maradt,
szalag ébredt, lassan haladt.
Jönnek sorjában anyagok,
földön fekszenek a raklapok.
Zúgnaka gépek, idő cammog,
főnökidegesen csapkod.
- Nézzétek mennyi az anyag!
Dolgozni! Azidő rohan.
,,Szép szónak” meg van hatása...
Munkásnak,gatyája lyukas,
várja adósság-listája,
bölcs,ha hallgat, mert megjárja!
Hangzavar! Csattognaka gépek,
lelkek dolgoznak, mint a méhek.
Nehéz a pénzt megkeresni,
a számláimat felkell tenni!
Mindennap ugyanaz film:
főnök morog, idő telik.
Munkámat, ha elvégeztem,
otthon kedvesem ölelem.

A FÁY ANDRÁS Általános Iskola

HÍREI
Az iskola 6 évfolyammal indult a
2018/2019-es tanévben. Az alacs ony
létszám miatt a 2. és 3. osztály idén újra
ös szevonásra került. A nyolcadikos
tanulók mindössze hárman lettek volna,
ezért őket a szülők átíratták a környékbeli iskolákba.
A pedagógusok létszáma nyárra 9-ről
3-ra cs ökkent, de szerencsésen s ikerült
pót ol ni őket . Négyen vi ss zat értek
régebben itt tanító kollégák, Kaposváriné
K ovács Eveli n, Mol nár né Fös vény
Melinda és Heinczinger Béla és Tamás
Szabolcs. Egy pályakezdő történelem
tanárral, Nagy Ádámmal egészült ki a
tantes tület.
Az összevont alsós osztályban heti 10
órában egy nyugdíjas kolléga, Szigethy
Istvánné magyar és matematika órákon a
harmadikos csoportot t aní tja. Így az
iskolában az al apell átás biztosí tott , a
tanórák több, mint 85%-át szakos tanár
tartja. Egy napközis csoportunk van az
alsó tagozaton közel 20 fővel.
Újra felvettük a kapcsolatot a T-Dance
Művészeti Iskolával. Két 20-20 fős társast ánccsoport ot s zervezt ünk, het i 2-2
órában. A tánct anárnő, Dénes Edi na
országos bajnok latin tánc kategóriában.
Újra van fej l es zt őpedagógus unk
Molnárné Fösvény Melinda személyében,
aki jel enleg heti 5 fejlesztő órát tart a
rászoruló beilleszkedési, magatartási és
tanulási zavarral küzdő gyermekeknek.
Szeretnénk még informatika szakkört
i s i ndí t ani , de ez csak a felúj í tás
befejeztével lehet séges.
Korrepet álások, fel zárkózt atások
segítségével szeretnénk elérni, hogy minél
kevesebb legyen az iskolai kudarc és jobb
tanulmányi eredménnyel fejezzék be a
tanévet.
Szeretnénk csökkenteni a hiányzásokat
is , de ez csak a s zül ők segít ségével
lehetséges.

Már az első hónapban rengeteg szülői
igazolással találkoztunk, de sok tanuló
járkál az ut cán indokolatl anul, orvosi
igazolás birtokában. Sajnos sem az igazolt,
sem az igazolatlan hiányzás alatt nem
nagyon pótolják az iskolai tanulnivalókat,
í gy s okkal nehezebb az okt at ás
folyamatába visszailleszkedni.
Kérjük a szülőket, hogy kís érj ék
fi gyelemm el gyermekük tanulm ányi,
iskolai munkáját, tartsák a kapcsolatot az
osztályfőnökkel, pedagógusokkal, mert az
év eleji s zülői értekezleten igen kevés
szülő jelent meg az 1. osztály kivételével.
A többször ismételt, túlkoros tanulók
körében „di vat ” lett a m agántanul ói
státusz. A jelenlegi 5. évfolyamon 7 szülő
adott be kérelmet arra hivatkozva, hogy
túlkoros gyermekük a normál korúakkal
nem érzi jól magát. Ez igen nagy szám és
soks zor indokolatl an a kérés . Ezen
tanulók közül csak az antiszociáli san
viselkedő, orvosi papírral alátámasztott
kérvény fogadható el, de ez is csak egy
tanévre szól. Amásik probléma, hogy ezek
a tanulók az i skolai m egsegítés t nem
veszi k i génybe, a vizs gákra nem
készülnek, egyáltalán nem biztosított a
tanév sikeres elvégzése, ráadásul rossz
hatással vannak a hasonló korú, iskolába
járó tanulókra. A szülő és gyermek érdeke
is az, hogy a tanuló 16 éves koráig
mindennapos iskolába járással tegyen
eleget a tankötelezettségi törvénynek.
Gondot okozott a folyamatban lévő
fel újít ás csúszása i s, s zerencsére volt
hová elhelyezni az alsós osztályokat, de
a fűtési idény kezdetére szerettünk volna
visszaköltözni a felújított épületbe.
Az őszi szünet ig a legfontosabb
dolgunk a tanulás. A szeptember végi őszi
túra és az első osztályosok hagyományos
faültetése az iskola éves munkatervéhez
igazodva sok élményt nyújtott.
ISKOLAVEZETÉS
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Máriapócson jártunk
Szép, reméljük lelkiekben is gazdag zarándok utunk volt
szeptember 29-én, amikor Máriapócson, a Könnyező Istenszülő
ikon kegykép látogatásán voltunk.
A buszon a hely tiszteletére hangolódva, kellemesen telt az
idő. Fél 11-kor részt vettünk egy görög katolikus ,,Bazilita
Harmadrend búcsúja” szent liturgián, majd a helyi idegenvezető
bemutat ta a templ om ot, a kegykép t örténet ét és a ki s
fatemplomot. Ajándékként egy fehér virágkoszorút vittünk és
hálamécseseket gyújtottunk az itthon maradottakért, betegekért,
halottainkért, családjainkért és a hazáért.
Ebéd után ellátogattunk a nyírbátori római katolikus minorita
templomba, ahol a vil ágon egyedül áll ó Fájdal mas oltárt
csodálhat tuk meg. A s zabadtéri B át hory-s zoborpark
megtekintése után, lélekben megújulva indultunk haza.
VégváriAttiláné

Könyvtári események
A Jobbágyi Könyvtár, Közösségi Szolgáltató Tér a
B al as si B ál i nt M egyei Könyvtár Könyvtárell át ás i
Szolgál tató Rendszer támogatásával szeptember 7-én a
LÓCA EGYÜTTES „Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz
már a csősz” című gyerekelőadásának, valamint október 5én a Liszt-, eMeRTon-, Huszka Jenő-díjas zeneszerző és
előadóművész GERENDÁS PÉTER előadói estjének adott
otthont.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:

Bordás Zoé - 2018. 06. 27.
Szekeres Márkó József - 2018. 09. 07.
Soós Kristóf - 2018. 09. 14.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Jancsó Emőke és Király Balázs
- 2018. 09. 14.
Rácz Erzsébet és ifj. Lóránt Imre
- 2018. 09. 21.

E L H U N Y T AK:
Hegyközi Jánosné
Krekács Ferenc
id. Bangó Gyula
Kosik Ferencné
Szabó Lászlóné
Sári István József

RAJZVERSENY
Könyvtárunk is csatlakozott ez évben a VI. Országos
Rajzfilmünnephez, ezen alkalomból rajzversenyt hirdetünk
„Az Én kedvenc mesém” címmel 3-12 éves korosztály
szám ára
Kedvenc mesehősökről, mesékről várjuk a rajzokat,
melyek bármilyen technikával készülhetnek
Leadási határidő: 2018. október 26. péntek 16:00-ig a
könyvt árba.
****
A rajzfilmünnep keretében október 26-án, délelőtt 10.00
órától a Bogyó és Babóca c. mesefilmekből 13 új mese
vetítésére kerül sor ugyancsak a könyvtárban a gyermekek
részére. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Jobbágyi Könyvtár

2018. 06.
2018. 07.
2018. 08.
2018. 08.
2018. 08.
2018. 09.

22.
15.
07.
08.
13.
08.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Kosik Ferencné
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal
fájdalmunkat enyhítették.
A gyászoló család.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Sári István József
végső búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak, és utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.

A KÖZSÉGI ÖNKORM ÁNYZAT TÁ JÉKOZTATÓJA
Nyt. szám: 2.9.1/460/2004. Készült: 800 példányban.
Nyomda:

Márton Anna 

JOBBÁGYI
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Gyermek- és ifjúságvédelmi fórum
2018. február 21-én „járási koordinációs megbeszélést
tartottak Héhalomban, Pásztó járás polgárőr egyesületek
elnökei, melynek fő témája a gyermekvédelmi jelzőrendszer
erős ítés e. ” A rend ezvény si kerét és s zü ks égszerűs égét
igazolja, hogy a héhalmi kezdeményezésből kiindulva ismét
megrendezésre került egy szakmai találkozó. A rendezvény
résztvevője, egyik előadója volt Jobbágyiból Soósné Tóth Anna
családsegítő is. (A szerk.)

2018. augus ztus 7-én a Pásztói Rendőrkapitányságon
egyeztető értekezés t t art ottunk a dél-nógrádi település ek
gyermekek, családok és egyének védelemében rés zt vevő
intézmények és szolgálatok részére. Az értekezést a Palotási
Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás nevében,
amelynek tagja Héhalom község is, Szabó Mihály, a társulás
elnöke hívta össze és a Pásztói Rendőrkapitányság a konferencia
term ében adott hel yet a nagyszabású értekezletnek. Annak
érdekében, hogy az eltelt időben felmerülő esetek kapcsán a
gondok megbeszélésre kerüljenek, és az akadályozó dolgokat
megszünt es sük. A fórum al apgondol atát adta az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2. átdolgozott módszertani
útmutatója alapján, amely „A gyermekvédelmi észlelő – és
jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának
fel ismerésére és megszüntetésére irányuló s zektorsemleges
egys éges el vek és m ódszertan”, el őzet es en m i nden
meghívottnak ki küldésre került a szakmai anyag, amely elősegíti
a gyermekek, családok és egyének megsegítésének érdekében
végzett közös munkánkat.
Meghívást kaptak a települések polgármesterei, jegyzők,
családsegítők, pol gárőr vezetők, járási hi vatal vezetői és a
Család- és Gyermekjóléti Központ vezetői. A rendőrséget a
pásztói kapitányság vezetője, dr. Tari Szilvia rendőr alezredes, a
kállói őrs vezetője dr. Tündik Győző rendőr alezredes, Kelemen
Gábor őrnagy úr, Bagi Dániel rendőr törzsőrmester képviselte.
Az egyeztető ért ekezés t megti sztelt e dr. Becs ó Károly
országgyűlési képviselő és Vass Miklós a Nógrád Megyei
Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke.
S zabó M ihály, a Pal ot ás i Mi krotérs égi C salád- és
Gyermekjóléti Társulás elnöke nyitotta meg az értekezletet,
üdvözölt e a megjelenteket és örömét fejezte ki , hogy a
meghívottak közül sokan eljöttek. Elmondta, hogy az értekezlet
cél ja a m unkakapcsol atok javítása, az informáci ók gördülékenyebb áramlás ának el ősegítése. Kiemelt e a jel zőlánc
tagjainak felel ősségt eljes és fontos s zerepét. Ezt követ ően
fel kért, mint a társ ulás m egbízott családsegítőjét, hogy a
tájékoztató bemutatót előadásomat tartsam meg a jelenlévőknek,
a módszertani előírások alapján. Előadásomban kiemeltem, hogy
a meglévő ismereteket szeretném felfrissíteni és új információkat
át adni annak érdekében, hogy a m óds zertani út mut at ás
segí ts éget nyújt son mi nden gyermekvédel em t erül et én
tevékenykedő részére. Kiemeltem, hogy nagyon fontos szerepe
van a helyi ellátó rendszerben (önkormányzat, jegyző, orvos,
védőnő, óvoda, iskola, családs egítő, polgárőr) a rendszeres
információk megosztásának és az időben való jelzéseknek, ennek
kapcsán a mielőbbi intézkedéseknek, hiszen így a problémákat
időben tudjuk megelőzni, hatékonyan kezelni. Tiszteletemet
fejeztem ki a településeken tevékenykedő polgárőrség tagjainak,

a sikeres, közösen végzett munkánkról, mivel önkéntes alapon
végzik feladatukat és segítik a településen élőket bármilyen téren.
Előadás omat értékes hozzás zólások követ ték, amikből
szeretnék egy párat röviden felidézni.
A pásztói kapitányság vezetője, dr. Tari Szilvia elmondta,
hogy s zívesen biztosítottak ennek a rendezvénynek helyet,
hiszen a rendőrség is kiemelt fontossággal kezeli a kiskorúak
ves zélyeztetetts égét , annak m egszüntetését. Az előzetesen
megküldött módszert ani anyagot átt eki ntett e és nagyon
hasznosnak tartja, amit a munkájuk során is alkalmaznak. A közös
munkavégzéssel kapcsol atban el mondta, hogy a héhal mi
ért ekezletnek is kös zönhetően folyam atosan erős ödik a jó
munkakapcsolat. Azt is elmondta, hogy további lépéseket tart
szüks égesnek, annak érdekében, hogy ne közvetett módon
tudjuk elérni a rendőrséget, hanem szükség esetén legyen egy
közvetlen elérhetőség a rendőrség felé.
Szirák község polgármestere, Kómár Jánosné elmondta, hogy
a település lakosságának összetétele miatt sok probléma van
helyi szinten, amit zömében tudnak kezelni. A jelzőlánc nagyon
jól működik, a helyi családsegítő rendkívül feszített munkát
végez, sajnos a Gyermekjóléti Központ jelenlétét és munkáját
nem érzékelik a településeken, amit a törvény előír, nem könnyítik
meg a családok életét és a családsegítők munkáját. Települési
szinten, nagy problémát jelent, hogy a nevelőszülő-hálózat
semmilyen módon nem tart kapcsolatot az önkormányzattal, csak
ki hel yezi a gyerekeket a családokhoz. A hozzás zól áshoz
cs atl akozott a hel yi cs aládsegít ő, Megyes Józsefné, aki
kiegészítette és megerősítette a polgármester asszony szavait
és kiemelte a hatósági intézkedések nehézségeit.
Buják közs éget képvis el ve, Cs ordás Tí mea, a hel yi
családsegí tő szakember, csatlakozott az előtte szólókhoz és
elmondt a, hogy fontos nak tartja napi munkavégzése során,
amennyiben veszélyeztetett séget tapas ztal, hogy a rendőri
segítség elérhető legyen a jelzőlánc tagjai számára a legrövidebb
időn belül.
Zsiga Tamás, a Pásztói Járási Hivatal vezetője hozzászólásában kihangsúlyozta, a hallottak alapján, nagyon fontosnak és
szükségszerűnek ítéli meg egy általuk is összehívott egyeztető
értekezletet a gyámhivatal, központ, rendőrség és családsegítők
részére.
Vass M iklós, a Nógrád Megyei Pol gárőr S zervezet ek
Szövetségének elnöke hozzászólásában kiemel te, az ifjú
polgárőrök képzésének, valamint a felelős állampolgárrá válás
fontosságát, melynek megvalósításához, illetve végrehajtásához
nagyon számít a polgárőr pedagógusok szakmai tudására.
Az értekezlet zárásaként dr. Becsó Károly országgyűlési
képviselő elmondta, hogy nagy örömmel fogadta a meghívást,
hiszen erre a területre nem volt rálátása ilyen szinten és nagyon
sok információhoz jut ot t. Ezt követ ően a családok éve
kormányprogramról tartott tájékoztatót. Támogatását ajánlotta
fel annak érdekében, hogy a t érségben tevékenykedőknek
(Folytatás a 9. oldalon.)
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segítséget nyújtson, ezen a területen is. Megköszönte a jelen
lévők m unkáját és kívánt m indenkinek további si keres
tevékenységet.
Az értekezés végezetével a jelenlévők kijelentették, hogy
folytatni kell az egyeztető fórumokat, valamint szükségesnek
nevezték az egymás közti folyamatos tájékoztatást is.
Előadásomat egy idézettel zártam, amit most búcsúzóul
megosztok Önökkel.
„Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért
is, amit nem tesz meg.”
(Prótagorasz)
Soósné Tóth Anna családsegítő

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a községlakosságát

október 23.,
az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
évfordulója alkalmából tartandó

megemlékezésre és koszorúzásra
Helye: Falukert, 56-os emlékmű.
Ideje: 2018. október 23., 10.00.
PROGRAM:
- Himnusz - Ünnepi beszéd - Ünnepi műsor
- Koszorúzás - Szózat.
Közreműködnek:
a Jobbágyi Daloskör és a Hársas népdalkör.

Schoblocher István polgármester

Könyvbemutató
Pásztón
Soósné Tóth Anna családsegítő előadását tartja.

Közel 100 általános iskolás, roma származású gyereknek
sikerült örömet szerezni a jobbágyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett in gyenes füzetcsomagosztással.

Október 4-én, a pás ztói Teleki
László Városi Kön yvtárban i s sor
kerül t B egel l án é Kővári M ár i a
ÉLETFA c. könyvének bemutatására.
Farkas Attila pásztói polgármester köszöntője után a
szerző köszönt e meg a lehetőséget a bemutatkozás ra és
örömét fejezte ki, mennyien érdekl ődnek, jöt tek el a
rendezvényre.
Közreműködtek: Hársas népdalkör - Jobbágyi, Maczkó
Mária ,,M agyar Örökség-díjas” előadó (népdal ), Orosz
Jánosné, Gécziné Buda Mancika, Zsitvainé Borsos Irén (novella), Jegesné Gyet vai Renáta (vers ), Nógrády Andor
ajánlását Nógr ády Andorné olvasta fel. A j ó hangulatú
rendezvény közös énekléssel zárult. A bemutató moderátora
Rodek Begella Annamária volt.
tsa

Immár 6. alkalommal vett részt a Balaton-átúszáson Baranyi
István. Gratulálunk a 66 esztendős jobbágyi sportembernek.
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Falunapi képek

Polgármesterek az Erdélyből kapott fenyő
mellett.

Herbst Rudolf fotói.

Kálazy Csaba
a trianoni
emlékműnél.

