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 Jobbágyi Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt

ME GHÍ VÓ

Ideje:   2019. március  15., péntek, 11 óra.
Helye:  Jobbágyi, Falukert, '48-as emlékmű.

MÁRCIUS 15.,
az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc
kezdetének napja
alkalmából tartandó
ünnepi megemlékezésre
és koszorúzásra.

Meg hívó
Jobbágyi  Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önöket a  KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú,
„Észak- magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt

lakossági fórumára.
A lakossági fórum helyszíne:  művelődési ház
színházterme (3063 Jobbágyi, Lakótelep VII. ép.)
Időpontja: 2019. március 4. 18.00 óra

PROGRAM:
17:30 – 18:00 REGISZTRÁCIÓ
18:00 – 18:10 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ

Schoblocher István polgármester
18:10 – 18:30 A PROJEKT BEMUTATÁSA,

TÁJÉKOZTATÓ A KIVITELEZÉSI
MUNKÁLATOKRÓL

18:30 – 19:00 LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK

A projekt a Kohéziós Alap
és a hazai központi
költségvetési előirányzat
 által nyújtott,
vissza nem térítendő
támogatásból
valósul meg.

SP ORTNAP
Az ,,Összefogás a helyben maradókért, az egészségesebb

jövőért’’ című (EFOP-1.5.3-16-2017-00117) pályázat keretében -
immár második alkalommal -, január 26-án  került megrendezésre
az egészségnap-sportnap.

A mostani program gyógytornából, asztaliteniszezésből és -
elsőként a településen - a Jobbágyi Szabadidősport Egyesület
szervezésében teszt, bemutató dartsversenyből tevődött össze.

A dartsverseny a rendezvényteremben került lebonyolításra.
A fő versenyre 15, az amatőrök megmérettetésére 11 nevezés
érkezett. Itt a legtöbben életük első versenyén vettek részt. A
két verseny párhuzamosan 4-4 táblán zajlott. Az amatőröknél
két csoport volt, utána 8-as főtáblán folytatódott a verseny. Itt
a végső eredmény így alakult: 1. Hanicz Tamás, 2. Takács János,
3. Berecz Balázs, 4. Takács Kristóf.

Az igazolt versenyzők megmérettetésén 4 csoport l ett
kialakítva, a 4 fősben 4 legig, a 3 fősben 6 legig mentek a meccsek,
ezután 16-os főtábla következett. A 3. helyért Cseh Péter (ADDC)
és Sipos Patrik (MDBE) küzdött meg, a 4 győztes legig tartó
küzdelemben Patrik bizonyult jobbnak, így övé lett a bronzérem.
A döntőt Hídvégi Attila (ADDC) és Sándor Tamás (Kolor DSE)
vívta. Attila esélyt nem adott ellenfelének egymást követően
egy 15 és egy 14 nyilas leggel mutatta meg tudását, hiába dobott
Tamás is igen szépen, meg kellett elégednie a 2. hellyel.

Reméljük mindenki nagyon jól érezte magát és elégedett volt
az új helyszínnel, amiért nagy köszönet a családomnak, mert
négyen összefogva egy hétvégén összeraktuk és felszereltük a
8 táblát és a kiegészítőket. A Jobbágyi Szabadidősport Egyesület
ezen a helyszínen fogja tartani minden hónapban a ligafordulókat.

Köszönjük, hogy a jobbágyi sportnap keretében rendezhettük
meg versenyünket, ez biztosította a nap folyamán a korlátlan
hot-dog, gyümölcstál és  ásványvíz fogyaszt ást. Köszönjük
Herbst Rudolf fotóművésznek a színvonalas képeket.

Hegedüs Zsolt elnök

DARTS - bemutató verseny a rendezvényteremben.
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I.  Beszámolók és tájékoztatók a testületi ülések napirendje
előtt és után

Napirend tárgyalása előtti témák:
a) Beszámoló a képviselő-t estül et ál t al  át ruházot t

hatáskörben hozott döntésekről. Előterjesztő: polgármester
b.) Beszámoló a képviselő-testület által hozott döntések

végrehajtásáról. Előterjesztő: polgármester

Napirend tárgyalása utáni témák:
a) Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban végzett

polgármesteri tevékenységről Előterjesztő: polgármester
b) Egyebek (kérdések, közérdekű bejelentések).
c) Felvilágosítás kérés.

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 üléstervben megjelölt nap, illetve minden hónap utolsó

csütörtöki napja
- az ülések kezdésének időpontja: 17.00 óra

II. A testületi ülések ideje és javasolt napirendje

2019. január 31.
1. A képviselő-testület 2019. évi üléstervének elfogadása
      Előterjesztő: polgármester
2. A 2018. évi költségvet ési rendelet elői rányzatainak

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

valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)

3.  Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2019. február 14.
1. Az önkormányzat 2019. évi  költségvetési rendelet-

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

valamint az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság
előzetesen véleményezi.)

2. Egyebek.  Előterjesztő: polgármester

2019. március 28.
1. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről. Előterjesztő:

családgondozó
2. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2019. április 25.
1. A 2018. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása.

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

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

2. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2019. május 30.
1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről.

Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság vezetője.
2. A 2019. évi költségvet ési rendelet elői rányzatainak

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

valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)

3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2019. június 27.
1. Közmeghallgatás. Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzati képviselők beszámolója. Előterjesztő:

önkormányzati képviselő(k)
3. A 2019. évi költségvet ési rendelet elői rányzatainak

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

valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)

4. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2019. augusztus 29.
1. A köznevelési intézmény tájékoztatója a 2018/2019-es

nevelési évről és a 2019/2020-as nevelési év előkészítéséről.
Előterjesztő: óvodavezető

2. Beszámoló a költségvetés 2019. I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester

(A Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság előzetesen
véleményezi.)

3. A 2019. évi költségvet ési rendelet elői rányzatainak
módosítása. Előterjesztő: polgármester

(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság,
valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)

4. Egyebek.  Előterjesztő: polgármester

2019. szeptember 26.
1. Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról.

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

tett polgármesteri intézkedésekről. Előterjesztő: polgármester
3. A 2019. évi költségvet ési rendelet elői rányzatainak

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

valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)

4. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2019. október
1. Alakuló ülés

2019. november 28.
1. A 2019.  évi költségvetés III. negyedévi telj esítéséről

beszámoló. Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztést a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság

előzetesen véleményezi.)
2. A 2019. évi költségvet ési rendelet elői rányzatainak

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

valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)

3 . Beszámoló a polgármest eri hivat al  munkájáról .
Előterjesztő: jegyző

4.  Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2019. december 12.
1. Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata.

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

valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)

2. Egyebek.
Előterjesztő: polgármester

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. ÉVI ÜLÉSTERVE
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-  Az ingat lan határán belül a l akóház (i gény eset én
mel léképület: mosókonyha,  nyári  konyha, st b.) háztart ási
szennyvizét a kivitelező által a telekhatáron belül kb. 1 méterre
elhelyezendő ti szt ító  aknáig az ingat lan t ulajdonosának
(használójának ) kell majd elvezetnie.

-  A tisztítóakna helyének kijelölését a kivitelezés fázisában
a kivitelező szakemberei egyeztetik majd a tulajdonossal, a
kért és szabályosan elhelyezhető akna pozícióját helyszínrajzi
vázlaton írásban (aláírással megerősíti a tulajdonos is) rögzítik
majd. A bekötővezeték építése csak ezt követően történik! Azon
ingatlanok, melyek utcasarokra esnek, s mindkét utcában lesz
közterü leti  csatorn a,  b ármely ágra kérh etik a
csatlakoztatásukat.  A telep ülési  hálózat terve a h elyi
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN kifüggesztésre kerül,
megtekinthető lesz. Ezen a tervező bejelöli az általa javasolt
ingatlan -csatlakozást,  melytől  jel en tájékoztatóban
megfogalmazottak figyelembe vételével a tulajdonos eltérhet.
Internettel rendelkező tulajd onos bejelentkezés  esetén E-
mailban is kérheti a terv számítógépére történő megküldését.
(A tervező e-mail címe: palocorszag@chello.hu. Levelükben
kérjük feltüntetni a kérelmező nevét, valamint a település
megjelölését, illetve, ha nem a feladó helyére kért válaszlevél
esetén az e-mail címet is. E-mailban elküldött kérdésre is
válaszol a tervező. Az általános kérdéseket és az arra adott
tervezői válaszokat megjelentetjük.)

A házi szennyvízelvezető csatorna építése nem engedély-
köteles , de javasol t az al ábbi védőtávolságok betartása
(minimum):

- Épülettől: 1,0 m ;
- Vízvezetéktől: 1,0 m ;
- Gázvezetéktől: 1,0 m;
- Földkábeltől:  0,8 m.
-  A házi szennyvíz-csatornát minimálisan 1% (1 cm lejtés 1

m-en) - maximálisan 15 % (15 cm lejtés 1 m-en) egyenletes lejtéssel,
a l egkevesebb iránytörés beiktatásával kell megépíteni . A
lejtésnek végig azonosnak kel l lenni a dugulás megelőzése
érdekében! Amennyiben iránytörés szükséges, úgy a 90°-os
iránytörést célszerű 2 db 45 °-os idommal megoldani a későbbi
könnyebb karbantartás érdekében (nagyobb íven a tisztítóspirál
áthatoló-képessége jobb).

-  A bekötővezeték javasolt csőátmérője 110 mm, anyagát
tekintve KG-PVC (narancssárga színű szennyvízcső), illetve ezzel
megegyező szilárdságú és vízzáróságú más anyagból kell
megépí teni . C satl akozásai ví zzáró kötéssel  (gumigyűrűs)
készül jenek:  nem csak a szennyvíz talajba való ki jutása
megakadályozására, hanem a talajvíz csatornahálózatba való
nemkívánatos bevezetése miatt is. Ugyancsak tilos az esővizet
a szennyvíz csatornába vezetni! Ellenőrizni fogják, s szigorúan
büntetik majd!

-  A házi csatorna javasolt minimális földtakarása a felületi
terhelés miatt (minimum):

Gépkocsibejáróban: 1,2 m; Egyéb területen: 0,8 m

A házi szennyvíz-csatorna építési javaslata
Segítség a tervezett szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozó tulajdonosoknak

Ezen földtakarási értékek szükség esetén és egyedi esetekben
műszaki védelem (hősziget el és,  védőcső,  védőbeton)
alkalmazása mellett csökkenthetők.

-  A házi csatorna kiépítésénél célszerű az épület azon
pontjától indulni, ahol a lakóház belső lefolyó csöve átvezetésre
került az épület külső falán. Ez az ún. kitörési pont és a kivitelező
által elhelyezett házi tisztító akna között célszerű a legrövidebb
úton lefektetni a házi csatornát.

-  Amennyiben az ingatlan szennyvízcsatornára rákötendő
lakószint je vagy pinceszintje a gerinccsatornán található
(rákötéstől j obbra és  balra l évő szomszédos) akna fedlapja
szintjénél mélyebben van, az ingatlan bekötőcsatorna tisztító
aknájában elhelyezve a szennyvíz visszaáramlását meggátló
gyári szerelvényt (torló csappantyút) célszerű – karbantartása
miatt hozzáférhető módon - beépíteni. A 58/2013.(II.27.) Korm.
rendelet 85.§ (2) szerint:

„ A gravi tációs rendszerű szennyvíz -törzshálózat
üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat
fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó
szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint
alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó
az  ingatlan elönt és elleni védelmét  visszaáramlás elleni
műszaki védelem beépítésével biztosítja.”

-  A közcsatorna részét képező, a kivitelező által épített házi
ti sztít óaknába az ingat lanról a házi  csatornát  bekötni  a
tisztítóaknán gyárilag kialakított tokos csonkon keresztül kell.
Amennyiben az épület felől érkező és a gyári csonk között jelentős
szintkülönbség mutatkozik (melyet a legnagyobb lejtéssel sem
lehet megoldani) két 45 fokos  idommal és  a közéépített
csőszakasszal  rövid távon egy nagyobb lejt és beépíthető
közvetlen a tisztítóakna elé.

A 110 mm-es házi  szennyvíz-csatornára a későbbi
karbantartást lehetővé tevő tisztítónyílásokat célszerű beépíteni.
Ezek javasolt  helyei:  az épületből való kilépést követően,
iránytörésekbe, egyenes szakaszon legalább 10 méterenként. A
tisztítónyílás legegyszerűbb módja egy szárával felfelé állított
110 mm-es  T idom beépí tése, melyet  a fel színig
meghosszabbítunk. Itt úgy kell a csövet elvágni, hogy összetétel
után a csövön lévő gyári tok a kiépítés helyétől (zöld terület,
vagy t érbeton) függően vagy a terepbe s imul jon, vagy
kiemelkedjen belőle. A szagmentes és  vízzáró lezárás gyári
dugóval biztosí tandó. Amennyiben járófelül etbe es ik a
tisztítónyílás, célszerű kis átmérőjű (300 mm, a kereskedelemben
kapható) öntöttvas vagy műanyag fedlappal védeni a felszín
alatt 5 cm-rel végződő, az előzőekben vázolt kiépítésű csonkot.
A derékszögű irányváltoztatás két 45 fokos idoma közé célszerű
a T idomot beépíteni. Az így kialakított tisztítónyílásból mindkét
irányban elvégezhető a tisztítás.

TILOS a meglévő szennyvíztároló (derítő) túlfolyóját a
tisztítóaknába csatlakoztatni, ezáltal a tisztíthatatlan minőségű
szennyvízzel terhelni a megépült csatornát, s ezen keresztül a

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A   KIVITELEZŐ  FELADATAI:
- A komplett  házi beemelő aknát (szerelvényekkel és a

szivattyúval együtt) a kivitelező építi be az ingatlan tulajdonos
által kért, és a kivitelezővel egyeztetett helyre. A tulajdonos a
beépítés  helyét tart almazó – a kivitel ező által  elkészít ett -
vázrajzon aláírásával igazolja, hogy az ingatlan határán belül
az egyeztetett helyre (az üzemeltető által hozzáférhető helyen,
lehetőség szerint gépjárművel megközelíthetően) épül az átemelő
akna. Ezen aláírás nélkül nem kezdhet munkát a telken belül a
kivitelező. Aláírt telepítési vázlat szerint beépített akna későbbi
– meggondolt – áthelyezésének minden költsége a tulajdonost
terheli.

- A házi beemelő és a közterületi csatorna közötti szennyvíz-
nyomóvezeték „kulcsrakész” megépítése, a nyomvonal eredeti
állapotnak megfelelő helyreállítása szintén a kivitelező feladata.

- A szivattyú villamos kapcsolószekrényét és a vezérlést
biztosító szekrény szakszerű felszerelését és a szivattyú villamos
bekötését  ugyancsak a kivit elező végzi . A kivi tel ező
munkavégzésének hat ára az ingatlan t ulajdonosa ál tal az
átemelőhöz közel i helyen (2-5 méter) biztosítot t vill amos
csatlakozási pont (három szabad ér). Ez egyben a felelősségi
határ is.

- A l akosság részére át kel l  adni a házi csatorna
csatl akoztatásához szükséges  gumigyűrűt,  mely az akna
tartozéka.

- Az elkészült beemelő akna üzembe helyezéséhez szükséges
dokumentumokat – érintésvédelmi jegyzőkönyv, gépkönyv,
kivitelezői és szabványossági nyilatkozat , forgatási próba
jegyzőkönyv, stb.- a műszaki ellenőr a kivitelezőtől a helyszínen
veszi át.

AZ  INGATLAN  TULAJDONOSÁNAK  FELADATAI:
- A kivitelező az ingatlan belső villamos rendszeréhez nem

nyúlhat, azon átal akításokat nem végezhet, ezért a fő vagy
mell éképület kül ső fal án a vi llamos  csatl akozás i pontot a
tulajdonosnak (épület használójának) kell biztosítania.

- A szivattyú biztonságos működése érdekében szükséges
(1,5 kW-os szivattyú esetén 1 fázisú 25 A-os „C” típusú biztosíték,
1,0 kW-os vagy kisebb szivattyú esetén 1 fázisú 16 A-os „C”

 Házi szennyvíz-beemelő beépítése
 TÁJÉKOZTATÓ a terv szerint csak házi beemelővel ellátható

(mélyebben fekvő lakások) ingatlantulajdonosok részére

típusú) biztosíték felszereltetése (cseréje) az ingatlan tulajdonos
feladata. A szivattyú teljesítmény paramétereit a kivitelező adja
majd meg az építés fázisában az ingatlan tulajdonosa részére. A
csatlakozási helyig kiépítendő három eres, erenként 2,5 mm2
keresztmet szetű kettős-sziget elésű rézvezeték ki épít tetése
szintén az ingatlan tulajdonos feladata.

S zü kség eset én a bi z tos í t ék cseréjét  csak az
áramszolgáltató, a csatlakozóhely kiépítését csak villamos
szakember (érintésvédelmi jegyzőkönyv készüljön!) végezheti
a tulajdonos megbízásából!

- A házi szennyvíz-el evezető csatorna bekötését a házi
beemelő aknába a tulajdonosnak kell elkészítenie. Az átemelő
aknafalának átfúrásához a h elyi  polgármester i hivatalból
kérhető kölcsön a pisztolyfúróba fogatható, gyárilag erre a célra
készíttetett korona-fúró. A csatlakoztatás t az át emelőhöz a
kivitelezőtől kapott NÁ 100 PVC vezeték vízzáró átvezetését
biztosító gumigyűrű szakszerű behelyezésével kell elvégezni.
Vigyázat, „barkácsolt” megoldással nem alakítható ki vízzáró
csatlakozás,  és fennál l a veszélye az át emelő aknafalának
tönkretételére is. Felelősség a tulajdonosé!

A csatlakoztatást csak a csatornahálózat üzembe helyezését
követően, az önkormányzat  engedélyével lehet elvégezni. Erről
a p olgármesteri  h ivatal  a  ren dszer prób aü zemének
megkezdésekor fogja a lakosságot kiértesíteni.

- A megvalósult létesítmény vagyonvédelme az ingatlan
tulajdonosának feladata.  Ebbe a körbe tartozik,  hogy a
létesítmény szándékos megrongálásából fakadó kárt szintén a
tulajdonos viseli. A jogok és kötelezettségek az üzemeltetővel
megkötendő szolgáltatási szerződésben kerülnek pontosan
meghatározásra.  A rendel tetésszerű használatból származó
meghibásodás javítási költsége üzemelés során nem terheli a
tulajdonost.

Megjegyzés:
A magántulajdon védelme miatt a lakóingatlan határán

belül kiviteli munkák csak a tulajdonos hozzájárulásával,
engedélyével végezhetők. Amennyiben a tulajdonos  ett ől
elzárkózik, úgy a házi beemelőt a kivitelező nem építi be, a
közt erület en - a tel ekhatár előtt i 1 méterig megépí tett
nyomóvezetékkel, azt ledugózva – teljesít a vállalkozó.

szennyvíz-tisztító telepet! A meglévő szennyvíz tároló előtt a
becsatlakozó vezetéket - az utca gyűjtőhálózat üzembe helyezését
követően – szét kell vágni, s a megépülő tisztító aknáig új
szakaszt kell kiépíteni, hogy a friss szennyvíz mielőbb az utcai
gyűjtőcsatornába jusson. Ez a megoldás ott jöhet szóba, ahol a
szennyvíz tárolók most is az utca felőli telekhatár mellett, az
előkertben vannak megépítve.  Az épületek mögöt ti „hátsó”
elhelyezésű tárolóknál az épületből kilépő vezetéket át kell
„fordítani” az utca felé, a tisztítóaknáig új szakaszt építve.

Az üzemeltető (vízmű) a fent leírtak szabályos végrehajtását
a fogyasztói szerződés aláírását megelőző időszakban helyszíni
szemlén ellenőrizni fogja, s csak a szabályosan megépített és
becsatlakoztatott házi csatorna esetén köt szerződést az ingatlan
szennyvíz-elvezetésére.

A csatlakoztatást csak a csatornahálózat üzembe helyezését
követően, az önkormányzat engedélyével lehet elvégezni!

Erről a polgármesteri hivatal a rendszer próbaüzemének
megkezdésekor fogja a lakosságot kiértesíteni.

(Folytatás a 3. oldalról.)
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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:

- 10/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 11/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a szociális célú
tüzelőanyag támogatásról.

2018. november 22-i ülés határozatai
6 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 88/2018. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a

KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu
350/4. hrsz., adószám: 14299083-2-12) Apponyi úti járdaszakasz
felújítására vonatkozó ajánlatát megismerte. Az ajánlatot 810.000
Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.028.700 Ft összegben elfogadta. A
felújításhoz szükséges előirányzatot 2018. évi költségvetésében
a fejlesztési tartalékból biztosítja.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 89/2018. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu
350/4. hrsz.,  adószám:  14299083-2-12) Lakótelepen l évő
járdaszakasz felújítására vonatkozó ajánlatát  megismerte. Az
ajánlatot 481.000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 610.870 Ft
összegben elfogadta. A felújít áshoz szükséges előirányzatot
2019. évi költségvetésében a fejlesztési tartalékból biztosítja.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 90/2018. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az A.
V.  ABLAK Kft. (1062 Budapest Bajza utca 47., adószám:
11725501-2-42) S zolgáltatóház (B encsik utca 8. ) kül ső
nyílászáróinak felújítására vonatkozó ajánlatát megismerte. Az
ajánlat alapján egy bejárati ajtó és két ablak megrendeléséről
döntött . A felújít áshoz szükséges bruttó  500 ezer Ft-os
előirányzatot 2018. évi költségvetésében a fejlesztési tartalékból
biztosítja.

2018. november 29-i ülés határozatai

6 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 91/2018. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi  Község Önkormányzat  Képviselő-t es tülete
megtárgyalt a Jobbágyi Község Önkormányzat a 2018. évi
költ ségvet ésének I-III. negyedévi telj es ít éséről  készült
beszámolót és azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadta.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 92/2018. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi  Község Önkormányzat  Képviselő-t es tülete
támogatja,  hogy az általa fenntartott köznevelési  intézmény
szakember-utánpótlása céljából tanulmányi szerződést kössön

az óvodapedagógus hallgatóval. Hozzájárul,  hogy a Kodály
Zol t án Óvoda Gelet ei Rebeka  közalkalmazott al
óvodapedagógus alapképzésben való részvételének idej ére
tanulmányi szerződést kössön, a támogatást bruttó 40 ezer Ft
összegben jóváhagyja.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 93/2018. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat  és intézményeiben foglalkoztatottak év végi
jutalmazására az alábbi bruttó keretösszegeket határozza meg:

Jobbágyi Község Önkormányzata 720.000 Ft
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 1.430.000 Ft
Kodály Zoltán Óvoda 2.540.000 Ft
Jobbágyi-Szurdokpüspöki és T. Társulás 180.000 Ft
Palotási Mikrotérségi Családsegítő Társulás 160.000 Ft

5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül
elfogadott 94/2018. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
polgármester részére a 2018.  évben végzett  munkájának
elismeréseként havi bruttó illetménye 175 %-ának megfelelő
jutalmat állapít meg.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 95/2018. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi  Község Önkormányzata Képviselő-t estülete
döntött abban, hogy 2018. december hónapra vonatkozóan a
köztisztviselők bérkiegészítésben részesüljenek a 2018. évi
költségvetési rendeletben meghatározott feltételek szerint.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 96/2018. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2018. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből – Pintér
Norbert képvi selő tiszteletdíj  felajánlásának jóvoltából – a
Jobbágyi Szabadidősport Egyesület részére 72 ezer Ft támo-
gatást biztosít.

A tiszteletdíj felajánlás értelmében 255 ezer Ft természetbeni
támogatást biztosít a rászorult családok részére, a támogatás
kiosztása a családsegítő bevonásával történik.

Zárt ülés:
6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 97-98/2018. (XI. 29.) számú képviselő-testületi
határozat:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

2018. december 28-i ülés határozatai

6 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 99/2018. (XII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Jobbágyi  Község Önkormányzata Képviselő-t estülete
megáll apít ja,  hogy Jobbágyi tel epülésrendezési  eszközök
módosításának partnerségi véleményezése során a tervezettel
kapcsolatban a partnerektől nem érkezett vélemény.

F elkéri S choblocher Is tván polgármest ert , hogy a
településrendezési eszközök tervezetét, az elkészített megalapozó
vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, és a partnerségi egyeztetés
során keletkezett dokumentumokat küldje meg a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítészének.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 99/2018. (XII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-
1.4. 1-1-NG1-2017-00019 Kodály Zoltán Óvoda fejlesztése
Jobbágyiban című pályázat keret ében beszerzésre kerülő
eszközökről szóló tájékoztatót megismerte és azt tudomásul vette.

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
beérkezett ajánlatok alapján a FARMER BAU Kft.-től (1071
Budapest Peterdy utca 29. I/9.) kívánja beszerezni a pályázatban
szerepeltetett óvodai eszközöket.

F elhatalmazza S choblocher Is tván polgármes tert  az
eszközbeszerzés lebonyolítására.

2019. január 21-i ülés határozatai

5 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 1/2019. (I. 21.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testül ete az
EFOP-1.5.3-16-2017-00017 Összefogás a helyben maradókért, az
egészségesebb jövőért című pályázat keretében megvalósítandó,
művelődési  ház földszinti vizesblokk felújítására vonatkozó
árajánlatokat megismerte.

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
beérkezett ajánlatok alapján a felújítást a CS+E Szolgáltató Kft.-
vel (3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út  101.) kívánja
megvalósítani.

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a szerződés
megkötésére.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 2/2019. (I. 21.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Művelődési  Ház előtér át alakítása és festésére vonatkozó
árajánlatokat megismerte.

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
beérkezett ajánlatok alapján a felújítást a CS+E Szolgáltató Kft.-
vel (3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út  101.) kívánja
megvalósítani.

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a szerződés
megkötésére.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 3/2019. (I. 21.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
művelődési ház I. emelet festési munkáira vonatkozó árajánlatokat
megismerte.

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a

beérkezett ajánlatok alapján a felújítást a CS+E Szolgáltató Kft.-
vel (3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út  101.) kívánja
megvalósítani.

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a szerződés
megkötésére.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 4/2019. (I. 21.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy részt vesz a belügyminiszter által „Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton, és vállalja azt
a feltételt, hogy az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben rögzítetthez képest legalább
20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja
meg a 2019. évre vonatkozóan.

Jobbágyi  Község Önkormányzata Képviselő-t estülete
önkormányzati rendeletben nem rendelkezett az illetményalap
megállapításáról, 2018. július 1-jén Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1)
bekezdésében meghatározott i lletményalapot – 38.650 Ft –
alkalmazta.

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a pályázat
benyújtására.

2019. január 31-i ülés határozatai

6 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 5/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2019. évi üléstervet elfogadta.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 6/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-t estülete a
Jobbágyi  Község Önkormányzata és a Jobbágyi Roma
Nemzet iségi Önkormányzat  közöt t hatályban lévő
Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem
tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 7/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-t estülete a
szociális célú tüzelőanyag biztosí tása céljából elfogadja az
Ormosszén Zrt. barnakőszénre vonatkozó ajánlatát.

F elhat almazza Schoblocher István polgármes t ert a
megrendelés lebonyolítására.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 8/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Salgótarjáni Járási Hivatal által megküldött, a Nógrád megyei
általános iskolai körzetek kijelölésének 2019/2020.  tanévre
vonatkozó tervezetével egyetért.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 9/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testül ete az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelmét
megismerte, és azt nem támogatta.

(Folytatás a 7. oldalon.)

(Folytatás az 5. oldalról.)
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Lassan egy éve, hogy újra elérhetővé vált a könyvtári
szolgáltatás községünkben. Ez idő alatt több rendszeres
l átogatót  is  szereztünk és  ki sebb könyvtári
rendezvényeken vagyunk túl ,  ezek közt  vol tak
gyerekeknek és felnőtteknek szóló előadások is. Ilyen
volt Godó Anna mentálhigiénikus, a Lóca együttes majd
később Gerendás Péter előadása.

A könyvtármozi az őszi hónapokban vette kezdetét,
ennek keretén belül már több vetítés is látogatható volt
és továbbra is minden hónapban egy, vagy két vetítés
várj a az érdeklődőket  a filmekhez kapcsolódó
programokkal. Az Országos Rajzfilmünnep alkalmával a
kicsik nagy kedvence, a Bogyó és Babóca rajzfilmsorozat
epizódjait tekinthették meg a könyvtárunkban.

Októberben a KSZR szakmai napnak is a könyvtár
adott otthont. A hideg téli hónapokban kreatív napok
során a látogatóknak lehetőségük volt karácsonyi filc és
papírfigurákat készíteni,  majd hazavinni ezeket az
apróságokat. A könyvtár látogatásához nem szükséges
beiratkozni,  viszont  kölcsönözni csak díjmentes
beiratkozást követően lehet.

S zeret et t el várunk minden olvasni ,  vagy
kikapcsolódni vágyó látogatót régi és új könyvekkel, nem
csak szépirodalom, de szakirodalom is várja az olvasókat.
Cserekönyveket  negyed évente kapunk, ezért , ha
valakinek igénye van egy könyvre és azt  előre jelzi,
lehetőség szerint a kért könyv is közöttük lesz.

Olvasás mellett a társasjátékok, plüssállatok, kirakók
és színezők is a látogatók rendelkezésére állnak és persze
folyóiratok is: Príma Konyha Magazin, Ötlet Mozaik,
Családi Lap, Kertbarát, TermészetBÚVÁR, Dörmögő
Dömötör, Honismeret, Magyar Krónika.

R endezvények,  vet í tések alkalmával  és  a
mindennapokban is igen csekély a látogatók létszáma.
Reméljük, a közeljövőben sokkal többen vesznek részt a
könyvtár mindennapjaiban, barátságos, hangulatos hely
várja önöket rengeteg olvasnivalóval.

NYITVA TARTÁS:
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

KALOCSAY BETTI

Könyvtári
HÍREK

6 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 10/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatás
iránti kérelmét megismerte, és azt nem támogatta.

Zárt ülés:
6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 11/2019. (I.  31.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 12-14/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadott 15/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 16/2019. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

(Folytatás az 6. oldalról.)

ADVENTI
ÁHÍTAT

Az elmúlt karácsonyi programok keretében, a 
templomban, december 13-án  tartott ,,Ádventi áhítat”
zenés-dalos est ismét  - immár harmadik alkalommal -
  nagyon bensőséges, sok hallgatót vonzó rendezvénynek
bizonyult.

A fellépők igényes, színvonalas műsort adtak, nagy
sikerrel.

A műsor zárásaként a zenekar vezetője - Sturman
Jenőné Toncsi - közös éneklésre kérte a fellépőket és a
közönséget, ami igazán lélekemelő volt. Az éneklés után
forró teával és mazsolás kaláccsal vendégeltük meg a
jelenlévőket.

A rendezvény adományát mindig jótékony célra
fordítottuk, ami most is így történt.

Az összegyűlt 33.000  Ft-ot a faluban élő két súlyos
beteg kisgyermeknek, a zenekarban fellépő gyermekeknek
és a templom javára osztottuk szét.

(A gyermekek 10-10 ezer, a templom persely 3 ezer Ft-
ot kapott.)

Az elmúlt évek tapasztalatából úgy tűnik, az emberek
szívesen jönnek erre a karácsonyt váró,  meghit t,
nyugalmat, szeretetet sugalló eseményre, amire a fellépők
is még nagyobb odaadással  készülnek.

Szeretnénk, ha szép hagyománnyá válna ez a minden
év december 13-ai rendezvény.

Végvári Attiláné
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Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket,
hogy a rendszeres hull adékszáll ít áson kívül az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:

Lomtalanítás, szelektív hulladék és
zöldhulladék gyűjtés.

Az Önök településén a gyűjtést 2019. január 1-től az NHSZ
Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. végzi. Kérjük, hogy a
tájékoztatónkat olvassa át figyelmesen. A mellékelt tájékoztatót
elhelyeztük partnerünk honlapján is a www.nhszgyongyos.hu
oldalon,  így az a későbbiekben is elérhető lesz,  il letve
ügyfélszolgál atunkon i s kérhet  tájékozt atást (Gyöngyös,
Kenyérgyár út 19.).

A kommunális hulladék szállítási napja
megváltozik!
2019. január 1-től minden héten CSÜTÖRTÖKÖN
fogják Önöktől  e lszáll ítani  a kommunáli s
hulladékot!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS

Milyen típusú hulladékok kerülhetnek a szelektív zsákba?
* Papírhulladék
- vegyes újságpapír, szórólapok
- a nagyobb kartondobozokat kérjük a gyűjtőnapokon az

edény mellé helyezni

* Fémhulladék
- italos dobozok (sörös doboz, üdítős doboz, stb.)
- konzervdobozok (kimosva!)

* Műanyaghulladék
- műanyag (PET) italos palack, LAPOSRA TAPOSVA!
- fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfóliák, stb.)
- flakonok kiöblítve (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai)

Milyen típusú hulladékok NEM kerülhetnek a szelektív
zsákba?

Papírhulladék
   -  ételmaradékkal szennyezett papírok, szalvéták, zsebkendő,

egészségügyi betét ek, nadrágpelenkák
Műanyaghulladék
- joghurtos és tejfölös poharak, margarinos csészék, kekszes

és csokoládés zacskók, vákuumcsomagolt felvágottak tálcái,
rekeszek, vödrök, gyerekjátékok, hungarocell, ételmaradékkal
szennyezet t nejlonzacskók, különfél e műanyag használati
tárgyak.

FONTOS!
Az üveghulladék gyűjtése továbbra is a köz-

területe n található „ÜVEG” feliratú szelektív
gyűjtőedényben történik.

Hulladékgazdálkodási ütemterv 2019-re
Ha a tartály a szelektíven gyűjtött hulladék mellett kommunális

hulladékot is tartalmaz, úgy cégünk a szelektív gyűjtőtartályba
elhelyezet t hull adékot  kommunáli s  hul l adékként
hulladékkezel ésre szállí tja el, és a kommunáli s hulladék
kezelésének díját kiszámlázzuk.

A begyűjtött hulladékot az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő
Nonprofit Kft. telephelyére szállítjuk, ahol anyagfajták szerint
szétválogatjuk.

SZELEKTÍVHULLADÉK GYŰJTÉSI
IDŐPONTOK:
2019. január 29. 2019. június 18. 2019. november 19.
2019. február 26. 2019. július 16. 2019. december 23.
2019. március 26. 2019. augusztus 27. 2020. január 28.
2019. április 23. 2019. szeptember 24.  
2019. május 21. 2019. október 22.

Amennyiben Ön is él  a szelektív hul ladékgyűjt és  e
l ehetőségével,  nagymért ékben hozzájárul  a környezet
védelméhez, i l letve a környezettudatos  él etmód
népszerűs ítéséhez.

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanítást az alábbi

módon végzi az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a
lomtalanítás nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosok
egyéni igénybejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban
végezzük el.  A lomtal anítást i génylő ügyfelünk az alábbi
el érhetőségeken kérheti  a szolgál tatás t.  A házhoz menő
lomtalanítás évente 1 alkalommal igényelhető.

Bővebb tájékoztatást kérhet és a szolgáltatás igénybevételét
jelezheti a 06-37/311-894 (34 mellék) telefonszámon vagy az
info.gyongyos@nhsz.hu  e-mail címen.

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek,
amikor írásban vagy telefonon visszaigazoljuk az időpontot.

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:
Olyan szilárd hulladék, amelyek nem helyezhetők el a

kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem
szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok).
Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba
gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:
* kommunális hulladék
* építési törmelék
* gumiabroncs
* szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír,

üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
* zöldhulladék
* elektronikai cikkek
* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek,

lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek)

(Folytatás a 9. oldalon.)
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Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK:

HÁZASSÁGOT   KÖTÖTTEK:

A KÖZSÉGI ÖNKORM ÁNYZAT TÁ JÉKOZTATÓJA

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

Nyomda:  Márton Anna JOBBÁGYI

Bangó Zoltán - Gál Renáta - 2018. 12. 19.
Bujka Ferenc Tamás - Radics Xénia Zsanett

2019. 02. 01.

* valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során
veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét,
egészségét.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A 385/2014. (XII. 31.) Korm.  rendel et ért elmében a

zöldhulladékot a képződés helyén elkülönítetten, az erre a célra
szolgáló edényben kell gyűjteni. A rendelet nem ad lehetőséget
arra, hogy a zöldhulladékot ömlesztett formában helyezzék ki a
közterületre, azt a gyűjtőedényben, zsákban vagy a nagyobb
ágakat (átmérő 5-6 cm-nél nem nagyobb és 1 méternél nem
hosszabbak) összedarabolva és összekötve kel l átadni  a
közszolgáltatónak elszállításra.

AZ ÖMLESZTVE KIHELYEZETT
ZÖLDHULLADÉKOT

NEM SZÁLLÍTJUK EL!

Az NHS Z Gyöngyös i Hul ladékkezelő Nonprofit  Kft
ügyfélszolgálatán vásárolható, ill etve bérelhető erre a célra
zöldhull adék-gyűj tő edény.  Kérjük,  hogy a közt erület ek
tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az
ütemtervben megjelölt napokon helyezze ki REGGEL 7 ÓRÁIG
oly módon,  hogy az a jármű és  gyalogosforgalmat ne
akadályozza, valamint a begyűjtő szállí tóeszköz ált al j ól
megközelí thető legyen.  Kérjük,  hogy egyéb hul ladékot
(kommunális hulladék, papír, műanyag, veszélyes hulladék) ne
t egyen a zöldhul ladék közé, mert  az akadályozza az
újrahasznosít ást.

Zöldhulladék gyűjtés időpontjai
2019. április 4. 2019. augusztus 8.
2019. május 9. 2019. szeptember 5.
2019. június 6. 2019. október 3.
2019. július 4. 2019. november 7.

INFORMÁCIÓ:
NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.
Tel: +36/37/311-894. Fax: +36/37/500-281/32

www.nhszgyongyos.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA
HÉTFŐ: 8.00-16.00
KEDD: 8.00-16.00
SZERDA: 8.00-20.00
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA
PÉNTEK: 8.00-16.00

NHSZ
Észak-kom Nonprofit Kft.

(Folytatás az 8. oldalról.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Botos Andor - 2018. 10. 14.
Fazekas József János - 2018. 10. 30.

Horváth Ignác - 2018. 11. 13.
Horváthné Végh Éva - 2018. 12. 01.

Takács György - 2018. 12. 07.
Bagi Mihályné - 2019. 01. 01.

Noszka Gáborné - 2019. 01. 08.
Jancsó Gábor - 2019. 01. 09.
Vincze István - 2019. 01. 20.

Verbói Zoltánné - 2019. 01. 20.

Köszönetünket fej ezzük ki mindazoknak,  akik
BAGI MIHÁLYNÉ

temetésén részt vette k, sírjá ra koszo rút hely eztek és  gyászunkban
osztoztak.

A gyászoló család

* * *
Köszönetünket fej ezzük ki mindazoknak,  akik

JANCSÓ GÁBOR
temeté sén részt vettek, sír jára virágot helyezte k és gyászunkban

osztoztak.
A gyászoló család

* * *
Köszönetet mondunk mindazoknak,  akik

VINCZE ISTVÁN
temeté sén részt vettek, sír jára virágot helyezte k és gyászunkban

osztoztak.
A gyászoló család

* * *
Köszönetet mondunk mindazoknak,  akik

VERBÓI ZOLTÁNNÉ  (Szluka Mária)
temetésé n megjelentek, s írjára virágot helyeztek

és részvétny ilvánításaikkal gyászunkban osztozta k. 
A gyászoló család
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Szépséges nõk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nõnapot!

December 16-án kerü lt sor a falu karácson yfáján ak
feldíszítésére.  A Hit  és Fény Vidám Szívek Közössége jobbá-
gyi csoportja is bemutatta műsorát.

 A falu karácsonyfája

Irodalmi műsor
A költészet napja tiszteletére Bari

Krisz tián költő (Jobbágyi) és barátai,
Varga Tibor költő,  irodalmár, esztéta
és Rostás István költő bemutatkozását
tervezzük  a könyvtárban.

A bemutatkozó időpontja: 2019.
április 11. (csütörtök) 18.00 óra.

A részletes programról - az egyez-
tetések l ezárta után -  p lakátokon
fogju k tájékoztatni az érdeklőd őket.

SPORTNAP

Asztalitenisz. Sándor Kinga, Hampl Szilvia.

Darts. Értékelés.

BARI  KRIS ZTIÁN

      Édesanyám
Arcára ült a fagyott mosoly,
megdermedt lelke, mint egykoron
szótlanul nézte gyötrelmeit
a zsibbadt fő,
az öregtorony.
Orcájára hajolt az idő,
lélegzik a néma fájdalom,
földi léte vége álmosan
közelít angyali szárnyakon.

Szépséges nõk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nõnapot!

Jobbágyi, 2019.  01. 16.


