A községi önkormányzat táj ékoztatója
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Megemlékezés március 15-én
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából március 15-én 11 órakor aFalukertben tartotta ünnepi
m egem lékezését az önkormányzat. Schoblocher István
polgármester mondott ünnepi beszédet, majd az általános
iskolások műsorukkal idézték fel a kor eseményeit. A Hársas
népdalkör műsora és a Jobbágyi Daloskör előadása emelte a
megemlékezés hangulatát.
A ’48-as emlékműnél ko szorút helyeztek el: az ö nko rmányzat
és intézményei (Schoblocher István polgármester, Bódiné
M u rá n yi Z su zsa n na mb. óvodavezető, Tóth S á n d o r
alpolgármester), a HM Ei. Zrt. KAR (Soós Tibor nyá. alez, Tóth
László), a roma nemzetiségi önkormányzat (Bangó Mihály), a
Fidesz jobbágyi szervezete (Kozma M iklósné, Kiss István
Sándor), a Jobbágyi Nyugállományúak Egyesülete (Tóthné
Mohai Zsuzsanna, Hornyák Miklós), a Hit és Fény jobbágyi
szervezete (Kaposvári Lászlóné, Bódi Károly közösségvezető,
Bari Krisztián, Lázár Krisztina) .
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A HM Ei. Zrt. K A R és a N yugállom ányúak Egyesülete
képviselői helyezik el a koszorúikat.
A m egem lékezést követően a m űvelődési ház
rendezvénytermében tartott fogadáson került átadásra a

Jobbágyiért emlékérem.
Jeges L ászló L a jo s részére a 20/2019. (II. 14.) sz.
határozatával, Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő
testülete a település érdekében hosszú időn keresztül végzett
kimagasló értékteremtő és önzetlen munkája elismeréseként
„Jobbágyiért” Emlékérmet adományozott.

Az önkormányzat és intézményei nevében koszorúznak.

A Hit és Fény Vidám Szívek Jobbágyi Közössége koszorúz.

H o rn y á k M ik ló s részére a 21 /2 0 1 9 . (II. 14.) sz.
határozatával Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő
te s tü le te a tele p ü lé s érdekében v ég zett kiem elkedő
közösségépítő tevékenysége, Jobbágyi hazai és nemzetközi
hírnevének n ö v elése érdekében k ife jte tt m unkája
elismeréseként „Jobbágyiért” Emlékérmet adományozott.

Jeges László, Schoblocher István és Hornyák Miklós.
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TOP pályázati forrásból felújításra került az orvosi rendelő, a családsegítő
szolgálat épülete és az általános iskola új épülete

A gondozási központ átadásán: Becsó Zsolt, Schoblocher Az orvosi rendelő átadásán: Zsiga Tamás, dr. Becsó Károly,
István, Szabó Mihály, dr. Becsó Károly, Skuczi N ándor és Schoblocher István, Becsó Zsolt, Skuczi Nándor és Baranyi
Baranyi Adrienn projektmenedzser.
Adrienn projektmenedzser.

Pillanatok
az óvoda életéből
Az idei nevelési évben is igyekeztünk a gyermekek számára
érdekes és vidám programokat összeállítani.
F ebruáiban zártkörű zenés farsangi mulatságon vettünk részt.
A gyerekek sokszínű és kreatív jelmezekkel leptek meg minket.
Márciusban a nemzeti forradalomra emlékeztünk meg
közösen. A Katica és a Pillangó csoportos gyermekek a műemlék
kertjében verses táncos m űsorral ju tta ttá k eszünkbe
magyarságunk és a magyar nyelvünk fontosságát, mindazt az
értéket, amiért 1948-banőseink harcoltak. Alegkisebbek a műsor
végén elhelyezték az általuk készített nemzeti színű kokárdákat
az emlékmű kertjében.
Az áprilisi hónapot ismét a költészetnek szenteltük. Immár
hagyományként, óvodásaink az általunk szervezett versmondó
versenyen vehettek részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel,
idén a megmérettetésre a község rendezvénytermében került sor.
A gyerekek örömmel és odaadással készültek a feladatra. A
meghívott zsűrinek nagyon nehéz dolga volt az értékeléskor.
Végül a sorrend a következő képen alakult.
A Pillangó csoport korosztályában
1. Szentkúti Kata, 2. Baranyi Éva, 3. Galambos Noel
A Katica csoport korosztályában
1. Pusomi Sándor, 2. Puporka Ferenc, 3.
Magyar Gergely
A különdíjat Balogh Letícia kapta. (Pillangó
csoportos)
A májusi hónapot az édesanyáknak szenteltük,
és minden csoport külön kis meglepetéssel, zenés
verses műsorral ajándékozta meg az anyukákat,
nagymamákat.
Szintén m ájusban óvodánkba látogatott
„Sanyi Bohóc” is, aki igazán nagyon színvonalas
és mulatságos műsorral vidított fel minket egy
esős májusi napon.
Június 7-én rendezte óvodánk az évzáróval
egybekötött ballagási ünnepélyt. A rendezvényre

rengeteg vendég v o lt kíváncsi, alig fértü n k a község
színháztermében. Minden csoport verses, táncos műsorral
készült.
A Napocska csoport (kis csoport) felkészítő pedagógusai:
Pásztor Zsuzsanna és Kondor Marianna óvó nénik voltak.
A Pillangó csoportot (középső csoport) Misinszkiné Podonyi
Rita Csilla és Geletei Rebeka óvó nénik készítették fel.
A K atica csoportból (nagy csoport) Bódiné Murányi
Zsuzsanna és Schoblocherné Lévai M ária óvó nénik
búcsúztatták az iskolába ballagókat.
A nyári szünidőre minden gyermeknek aktív és biztonságos
nyaralást kívánok, várunk benneteket a szünidő végén!
Az óvoda minden dolgozójának a nyári szabadságok idejére,
jó pihenést kíván:
Bódiné M urányi Zsuzsanna,
megbízott óvodavezető
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Vége a tanévnek!
Vége a tanévnek, elbúcsúztattuk az előző tanévet, számba
vettük azt, amit megvalósítottunk. Fő feladatunk természetesen
a sok-sok új ismeret elsajátíttatása volt, azonban a tanórán kívüli
rendezvények,
kirándulások
során
a
gyerekek
megtapasztalhatták az összetartozás örömét, jelentőségét,
megtanulhatták a környezetünk tiszteletben tartását, a természet
szeretetét is. Nagy létszámú 1. osztály indult 19 fővel év elején,
ők voltak azok, akiknek teljesen új volt ez az év, hiszen az eddigi
önfeledt óvodás éveket felváltotta a tanulás, kötelesség. Egész
évben nagyon szépen teljesítettek, olyan alapokra tettek szert,
aminek birtokában sikeresen teljesíthetik a következő évek
növekvő követelményeit.
Atanulás mellett sok egyéb programot szerveztünk, nemzeti
ünnepeinkről színvonalas műsorral emlékeztünk meg, területi
versenyen vettünk részt matematikából, magyar nyelvből. A
Bozsik focigálán csapataink 1. és 2. helyezéseket értek el.
Iskolánk csatlakozott a Fenntarthatósági hét programj ához,
ami a környezetvédelemhez, a szelektív hulladékgyűjtéshez
kapcsolódó országos program. Mi ennek keretén belül minden
osztályban, osztályfőnöki, környezet, természetismeret órákon
foglalkoztunk ezzel a témakörrel. Szemétszedést rendeztünk az
iskola környékén, valamint környezetvédelmi vetélkedőt a
felsős osztályoknak. Reméljük ezekkel a programokkal sikerült
felh ív n u n k a tan u ló k figyelm ét a környezetvédelem
fontosságára.
A második félév is bővelkedett iskolai programokban. A
farsangi kavalkád jó hangulatban telt: keringő, jelm ezes
felvonulás, tombola várta a program résztvevőit.
A m árciusi ifjakról és eseményekről az iskolai helyi
ünnepségen is méltón megemlékeztünk.
Szépíró - és matematika versenyt hirdettünk a tavasz fo lyamán
iskolánk tanulóinak, amelyeken szép számmal vettek részt
diákjaink. A díjazottak ünnepélyes keretek között vehették át az
elismerő okleveleket kiemelkedő teljesítményükért.
A költészet napi szavalóversenyre is sokan neveztek, ahová
a szülők is ellátogattak szurkoló közönségnek. Új és ismert
gyerekversek, örökzöld költemények fültanúi lehettünk ezen a
kulturális rendezvényen.
Iskolánk a fenntartó tankerület jóvoltából bekapcsolódott a
K ultúrbónusz programjába. Az első 3 évfolyam tanulói
Üvegcipellő címen a salgótarjáni Üveggyár kiállítását tekintették
meg. Megnézték a gyönyörű üvegtárgyakat és múzeumi órán
vettek részt, ahol üvegpoharakat festettek kézműves foglalkozás
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keretében. A buszt és az élelmiszercsomagot is ingyenesen
biztosította a pályázat a tanulóknak. A program keretében egy
másik alkalommal vendégül láttuk egy múzeum munkatársait, akik
Angyalka, bárányok cím en népm eséket dolgoztak fel a
gyerekekkel, akik nagy élvezettel vettek részt mindkét programon.
Év vége közeledtével két pályázati forrásból támogatott
kiránduláson vehettünk részt a 4-7. évfolyamainkkal.
Áprilisban Miskolcra látogathattunk el, ahol a Herman Ottó
Múzeumban egy természettudományi múzeumpedagógiai
foglalkozásokon vehettünk részt. Számos új ismerettel, élménnyel
tértünk haza az egész napot átölelő programról.
Májusban Egerben a Vármúzeumban várt a másik kulturális
program. Szinténjátékos formában ismerkedtünk meg a régi korok
gyógyászatával, divatjával. K iegészítve ezt a program ot
megtekintettük Gárdonyi lakóházát, sírját, valamint ellátogattunk
a Kazamata kiállításra is. Mindezen programok résztvevői
kulturális értékekkel közösségi élményekkel gyarapodva zárták a
tanévet.
Sikeresen részt vettünk az országos Simonyi Zsigmond
helyesírási versenyen, két tanuló bejutott a megyei fordulóba.
Apcon nyelvhelyességi és szépkiejtési versenyen öregbítettük
iskolánk hírnevét.
Iskolánk tanulói közül hatan értek el kitűnő vagy jeles
eredményt. N ekik és a szüleiknek gratulálunk a szép
bizonyítványhoz. A hosszú évek során azt tapasztaltuk, hogy az
a gyerek tud sikereket elérni a tanulásban is és egyéb területen
is, akiket a szülők támogatnak, segítenek és rendszeresen
ellenőriznek. Fontos, hogy figyelemmel kísérjék az iskolai
előrehaladásukat, kontrollálják hiányzásaikat és az elektronikus
ellenőrzőt tudják használni, hisz ott mindenről naprakész
tájék o ztatást kapnak. 10 tanuló nem te ljesítette a
továbbtanuláshoz szükséges feltételeket, közülük öten a több
száz óra igazolatlan mulasztás miatt. Ez egyértelműen a szülő
felelőssége is. A leendő 8. osztályból csak 2 tanuló fejezte be
sikeresen az évet, ötnek van lehetősége augusztusban
javítóvizsgázni 1, 2 vagy 3 tantárgyból. Ennek eredményétől is
függ az osztály indítása.
Decemberben újra birtokba vettük az emeletes épületet,
melynek energetikai felújítása megtörtént. Reményeink szerint
ez az energiaköltségeket is nagymértékben csökkenti, mely fontos
tényező az iskola további fenntartásában.
A várva várt nyári vakációra m indenkinek jó pihenést,
feltöltődést kívánunk.
Iskolavezetés
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Az európai parlamenti választás helyi eredményei
A lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

Párt
FIDESZ-KDNP
DK
JOBBIK
MSZP-PÁRBESZÉD
MI HAZÁNK
MOMENTUM
LMP
MKKP
MUNKÁSPÁRT

552
5
(0,91%)
547
(99,09%)

Érvényes szavazatok (%):
275
112
61
40
22
21
11
5
0

(50,27%)
(20,48%)
(11,15%)
(7,31%)
(4,02%)
(3,84%)
(2,01%)
(0,91%)
(0,00%)

MEGYEI EREDMÉNYEK
FIDESZ-KDNP
DK
MSZP-PÁRBESZÉD
JOBBIK
MOMENTUM
MI HAZÁNK
MKKP
LMP
MUNKÁSPÁRT

Érvényes szavazatok (%):
35 034
(56,90%)
9 635
(15,65%)
4 478
(7,27%)
4 162
(6,76%)
3 144
(5,11%)
2 753
(4,47%)
969
(1,57%)
863
(1,40%)
531
(0,86%)

ORSZÁGOS MANDÁTUMOK:
FIDESZ-KDNP
DK
MOMENTUM
JOBBIK
MSZP-PÁRBESZÉD

13
4
2
1
1

Képviselő-testületi ülések
A képviselő-testületi üléseken a következő önkormányzati
rendeletek kerültek elfogadásra, melyek teljes terjedelemben a
www.njt.hu honlapon olvashatók:
- 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 2019. évi
költségvetéséről,
- 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
- 3/2019. (IV 19.) önkormányzati rendelet a 2018. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról,
- 4/2019. (IV 19.) önkormányzati rendelet a helyi építési
szabályzatról szóló 10/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

2019. február 14-i ülés határozatai

Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
döntött, hogy 2019. évben két Jobbágyiért Emlékérmet ad ki.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 20/2019. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete Jeges
László Lajos részére a település érdekében hosszú időn keresztül
végzett kim agasló, értékterem tő és önzetlen m unkája
elismeréseként „Jobbágyiért” Emlékérmet adományoz.
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás
mellett elfogadott 21/2019. (II. 14.) számú képviselő-testületi
határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
Hornyák Miklós részére a település érdekébenvégzett kiemelkedő
közösségépítő tevékenysége, Jobbágyi hazai és nemzetközi
hírnevének növelése érdekében k ifejtett tevékenysége
elismeréseként „Jobbágyiért” Emlékérmet adományoz.
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett elfogadott 22/2019. (II. 14.) számú képviselő-testületi
határozat:
Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Jobbágyiért Emlékérem mellé díjazottanként
50.000 Ft pénzjutalmat adományoz. Az emlékérem átadásának
időpontja: 2019. március 15. Az átadás az március 15-e alkalmából
megrendezett ünnepség utáni állófogadáson történt.

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogatott 17/2019. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Semmelweis Egyetem, mint szolgáltatónak a fogorvosi ügyeleti
ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés tervezetét
megismerte, annak elfogadását nem támogatta.
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 50/
2017. (V 25.) határozatát fenntartatja, melynek értelmében a
fogorvosi ügyeleti ellátást a továbbiakban is a Salgótarján és
Térsége Egészségügyi-Szociális Központtal kötött feladat
2019. április 1-i ülés határozatai
ellátási szerződés alapján biztosítja.
Zárt ülés
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 23/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
elfogadott 18/2019. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.
Önkormányzati étkeztetési fejlesztése támogatás pályázat
4
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
(Folytatás az 5. oldalon.)
elfogadott 19/2019. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
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(Folytatás a 4. oldalról.)
keretében megvalósítandó Raktár építése (göngyölegtároló,
ételhulladéktároló, szelektív hulladéktároló és földesáru
raktárhelyiségekkel) részre vonatkozó ajánlatokat megismerte.
Az ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot benyújtó CS+E
Szolgáltató Kft. (3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 101.) nettó
9.526.951 F t + ÁFA ajánlatát fogadta el. Felhatalmazza
Schoblocher István polgárm estert, hogy a kivitelezésre
vonatkozó szerződést az ajánlat alapján a CS+E Szolgáltató Kft.vel megkösse.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 24/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Művelődési Ház I. emelet parketta felújítására vonatkozó
árajánlatokat megismerte. Az ajánlatok alapján a legolcsóbb
ajánlatot benyújtó Sztricskó István (2170 Aszód Széchenyi u.
66.) ajánlatát fogadta el.
Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy a
parketta felújítási munkát Sztricskó István e.v.-val bruttó 763.400
Ft összegben elvégeztesse.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 25/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi részére 2018. évben
nyújtott tám ogatás felhasználásáról szóló beszám olóját
elfogadta.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 26/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi Daloskör részére 2018.
évben nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját
elfogadta.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 27/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
N yugállom ányúak E gyesületének tám ogatási kérelm ét
megtárgyalta és a 2019. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek működési tám ogatása keretből az egyesület
működéséhez 120 ezer Ft támogatást biztosít.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 28/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Jobbágyi Daloskör támogatási kérelmét megtárgyalta és a 2019.
évi költségvetésében meghatározott civil szervezetek működési
támogatása keretből a Daloskör működéséhez 80 ezer Ft
támogatást biztosít.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 29/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
Héhalom Önkéntes Tűzoltóegyesület részére a 2019. évi
költségvetésében meghatározott civil szervezetek működési
támogatása keretből 50 ezer Ft támogatást biztosít.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 30/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Jobbágyi Hit és Fény Közösség részére, Magyarországi Hit és
Fény K özösség zarándoklat rendezvényhez szükséges
anyagbeszerzés céljára a 2019. évi költségvetésében
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meghatározott civil szervezetek működési támogatása keretből
50 ezer Ft támogatást biztosít.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 31/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
Jobbágyi Község Önkormányzata Gazdálkodási Szabályzatát
jóváhagyja.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 32/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
külső adatvédelmi tisztviselő biztosítására vonatkozó ajánlatokat
megismerte a Hanganov Kft. (2730 Albertirsa BA-KO u. 6.) 2
évre szóló szerződéskötési ajánlatának elfogadását javasolta.
F elhatalm azta Schoblocher István polgárm estert a
szerződéskötésre.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 33/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019.
május 1-től egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott műszaki
üzemeltetési munkatárs foglalkoztatásával egyetért.
F elhatalmazza a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi
ülésre a 2019. évi költségvetés módosítását a határozat alapján
döntésre előkészítse. Felhatalmazza a polgármestert, mint
munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a munkakörre vonatkozó
munkaszerződést megkösse.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 34/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
megbízza Schoblocher István polgármestert, Tóth Sándor
alpolgármestert, Hegedüs Zsolt Tamás Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság elnökét és Soós Tibor Tamás Ügyrendi,
Környezetvédelmi és Szociális Bizottság elnökét azzal, hogy a
Jobbágyi, Hunyadi út 29. szám alatt lévő önkormányzati ingatlant
m egtekintse és a felújítására, jav ítására vonatkozóan
tájékoztatást nyújtson.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 35/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosításról szóló
tájékoztatót elfogadta.
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás
mellett elfogadott 36/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi
határozat:
Jobbágyi K özség Ö nkorm ányzata 1827020057
projektazonosító számú támogatási kérelme támogatást nyert a
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése címen V P-6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámon megjelent felhíváson.
A támogatott projekt főbb adatai:
- A projekt címe: Jobbágyi, 1579/2 (1378 fm), 0192 (140 fm),
04/3 (339 fm) hrsz-ú mezőgazdasági utak stabilizálása
- Aprojekt megvalósítási helyszínének pontos címei helyrajzi
számmal:
3063 Jobbágyi, hrsz.: 1579/2,
3063 Jobbágyi, hrsz. : 0192,
3063 Jobbágyi, hrsz.: 04/3.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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(Folytatás az 5. oldalról.)

A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 0 Ft
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy előleg kifizetési kérelmet nyújt be az Irányító
hatósághoz 15.557.966 Ft összegre.
Az önkormányzat 31.115.932 Ft támogatási összeghez az
önerőt saját forrásból biztosítja 3.457.326 Ft összegben, azt a
költségvetésből elkülöníti.
Zárt ülés
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 37-40/2019. (IV 1.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

A projekt forrásai:
- A projekt teljes költsége: 34.573.258 Ft
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható
költsége: 34.573.258 Ft
- A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 Ft
- Támogatás összege: 31.115.932 Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő
számszerű összege: 3.457.326 Ft

2019. április 18-i ülés határozatai ---------------------------------------------------------------------------------------4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 41/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 42/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 43/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6. § (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:
1. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 67/2015. (VIII. 27.) határozattaljóváhagyott településszerkezeti tervet
módosítja.
2. A Településszerkezeti Terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M1 tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan
módosítja az alábbiak szerint:
* a Zagyva és a vasút között, a közigazgatási terület középső részén különleges szennyvíztisztító terület kerül kijelölésre.
3) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M1 tervlappal egészül ki, s egyidejűleg a 2. pont szerinti,
módosítással érintett területre vonatkozó korábbi szabályozás hatályát veszti.
4. Jelen módosítás során Jobbágyi területfelhasználása a következők szerint változik:
TSZT módosítás
Terület
mérete
(ha)

Módosítási feladat

A Zagyva és a vasút között, a közigazgatási terület
középső részén különleges szennyvíztisztító terület
kijelölése

Hatályos terv
szerinti
területfelhasználás

Tervezett
területfelhasználás

Má-gy

K-Szt

0,49

5. A módosítás során a Településszerkezeti terv leírásának III. Területi mérleg c. fejezete az alábbiak szerint változik:
(A táblázatot lásd a következő oldalon.)*
6. A módosítás során a Településszerkezeti terv leírása II. Változások c. fejezete szerinti biológiai aktivitásérték a következő
módonváltozik:
Biológiai aktivitás-érték

Meglévő funkciók

Tervezett funkciók

Terület
felhasználás

Érték
mutató

Számí
tott
érték

Má-gy

3,7

1,81

Terület
felhasználás

K-Szt

Érték
mutató

1,5

Terület
(ha)

Terület
biológiai
aktivitás-érték
változása

0,49

-1,07

Számí
tott
érték
0,74

(Folytatás a 7. oldalon.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)

"Az 5. ponthoz tartozó diagram. Területi mérleg c. fejezete az alábbiak szerint változik:

7)
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§. (9) bekezdésében rögzítettek alapján a biológiai aktivitásérték a korábbi
módosítások értékeivel korrigálva az alábbiak szerint változik:
(Folytatás a 10. oldalon.)
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Könyvtári
HÍREK
BOLLA KATALIN. 2019. március 29-én került meg
rendezésre a m űvelődés ház könyvtárában a term észet
gyógyászati előadás, amit Bolla Katalin természetgyógyász,
akupresszőr, altern atív m asszázsterapeuta ta rto tt az
érdeklődőknek.
Az előadás fő témája a stressz volt, ami napjainkban sokakat
érintő dolog. Katalin megismertette a közönséggel az alternatív
módokat, hogy miként tudják kezelni a stresszes helyzeteket.
Lazító gyakorlatokat, rövid tornákat mutatott be, amit mindenki
hamar elsajátított.
Hasznos és tanulságos pár órát töltöttünk el együtt.
***
IRODALMI MŰSOR. A költészet napja tiszteletére Bari
Krisztián költő (Jobbágyi) és barátai, Varga Tibor költő,
irodalmár, esztéta és Rostás István költő bemutatkozásán
vehettek részt az érdeklődők a könyvtárban. április 11-én
(csütörtök) 18.00 órától.
A bemutatkozó rendezvény jó hangulatú, színes irodalmi
eseményre sikeredett.
É rkeztek cserekönyvek, melyek k o rláto z o tt ideig
kölcsönözhetők, ifjúsági könyvek, krimik, szépirodalom. Ha
kifejezetten egy könyvet keres, mert nem található meg az
állományban, kéremjöjjön be, és meghozatom, ahogy lehetséges.
Nagy siker minden páros hét csütörtökjén 16-18 óra között,
a kézműves nap elnevezésű program. Ezeken a napokon, a
gyerekek és felnőttek m egism erkedhetnek a kézműves
technikákkal, papírhajtogatás (origami), makramé, gyöngyfűzés,
festés, ragasztás, dekorálás. Ősszel termésekből készült figurák,
kavicsfestés, Télen a karácsonyi dekoráció elkészítése,
csomagolás, díszítés lesz.
Nyáron ezek a foglalkozások lesznek:
Július 11. Mozaikkép készítés színes papírból.
Július 25. Gyöngyfűzés.
Augusztus 8. Papírhajtogatás, felfújható labda.
Augusztus 22. írószertartó konzervdobozból.
A facebook oldalunkon, minden rendezvény, vetítés,
foglalkozás szerepel, lájkolják be az oldalt, hogy mindenről
időben értesülhessenek.
NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ:
SZÜNNAP
KEDD:
16:00 - 18:00
SZERDA:
10:00 - 12:00 és 14:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK:
16:00 - 18:00
PÉNTEK:
12:00 - 16:00
P ataki Monika

TÁJÉKOZTATÓ
A leselejtezett, feleslegessé vált könyvek közül
július 15-18-ig - a könyvtári nyitva tartási
időben - személyenként 10 db könyv
ingyenesen elvihető!

A gyermek- és ifjúsági könyvek népszerűek, kényelmesen
olvasgathatják az ifjú könyvtárlátogatók.

Gyermeknapi
programok
Az idei évben is megrendezésre került a gyermeknap,
amelynek a Faluház adott otthont 2019. május 25-én.
A gyerekeket a délutáni órákban különféle kézműves
foglalkozások vártak, amit sportvetélkedő követett. Többek
között gyöngyfűzés, kvízek, rajzverseny, célba dobás, horgászat,
sorversenyek. Minden koro sztály megtalálta a számára megfelelő
játékot.
A gyerekek névvel ellátott pontgyűjtő lappal indultak az
állomásokra, ahol a legjobb tudásuk szerint kaphatták meg a
feladatokért járó pontokat. Ezeket a lapokat a napvégén
összegyűjtöttünk, összesítettük a pontokat és kiosztottuk az
ajándékokat.
A legügyesebbek értékes ajándékok közül választhattak:
rubik kocka, labda, gyurma, plüssállatok, filcek, tollak, édességek.
Nem csak a legtöbb pontot összegyűjtött gyermek kapott
természetesen ajándékot, senki sem távozott üres kézzel.
Az arcfestés mellett idén volt csillámtetoválás is, egész nap
kígyózó sorokban várakoztak a kicsik és nagyok, hogy az általuk
kiválasztott mintát felraj zolják nekik.
Aki az egésznapos játékban elfáradt, újra feltöltődhetett
Jegesné Vali néni által készített lekváros palacsintával.
Ezúton is köszönjük a résztvevők és a segítők lelkes és
kitartó munkáját.
Ruga Eliza
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Trianoni
megemlékezés

Böllér BL. - Héhalom - április 27.

F y3

Június 4-én, a
templomkertben tartott
megemlékezést a trianoni
békediktátum
aláírásának, a nemzeti
összetartozás napjának
alkalmából az
önkormányzat.
Aképen:
a Fidesz jobbágyi
csoportja - Sági István,
K ozm a Miklósné és Kiss
István Sándor -helyezik el
koszorújukat.

NÉPDALGYŰJTÉS ERDELYBEN
Daloskörünk sikeres pályázatnak köszönhetőnek április
24-én Erdélybe indult népdalgyűjtésre.
Hargita megyei Oklándon - testvértelepülésünkön - volt a
szállásunk. Innen indultunk a szomszéd településekre, a helyi
daloskörökhöz, illetve, olyan emberekhez, akik számunkra eddig
ismeretlen dalokat mutattak meg, énekeltek el.
Nagy segítségünkre voltak vendéglátóink, akik
megszervezték nekünk ezeket az alkalmakat és összehozták a
találkozókat. Sokat köszönhetünk Cseke R ozáliának Rózsikának-, aki ezeknek a vezetője.
Sok régi szép éneket sikerült Lövétén gyűjteni. Együtt
énekeltünk a hom oródalm ási daloskörrel. Kölcsönösen
tanultunk egymástól. Mi elsősorban a „palóc” vidék dalait,
valamint katonadalokat mutattunk meg nekik. Nagyon jó
hangulatban telt el az idő. Az ének szünetében ismerkedtünk az
énekkar tagjaival, beszélgettünk helyi szokásokról.
Sokat tanultunk az oklándi, a hom oródújfalui, és a
karácsonyfalvi népdalosoktól is. Elm ondták a régi helyi
szokásokat, régi bálok dalait, táncait és hangulatait. Nagyonnagy élmény volt hallgatni a csengő hangon előadott régi, számunkra új - énekeket. Daloskörünk szintén énekelt több
népdalt, katonadalt, melyeket itthoni rendezvényeken szoktunk
énekelni. Volt több olyan népdal, melybe kölcsönösen
bekapcsolódtunk, esetleg szövegben tért el , de szólt az ének.

Délelőttönként ismerkedtünk Oklánddal és környékével.
Cseke M ikló s polgárm ester volt a vezetőnk. Egyik nap
traktorral - ottani neve: remorka - felmentünk az oklándi
kilátóba, mely a községtől kb. 10-12 km-re van, és 860 m
magasan van építve. Igazán rendkívüli volt, m ár az is,
szalm abálán ültünk, rázkódtunk, de nevetve és vidáman
voltunk. Útközben figyeltünk, nem látunk-e medvéket, de csak
bárányokat láttunk legelni.
Egyik délelőtt Székelyudvarhelyre látogattunk el, ahol a
múzeumban megnéztük a Kányádi Sándorról szóló kiállítást.
Nagyon megható, tanulságos volt, és arra késztet, hogy aki még
nem ismeri a verseit, az is elolvassa. Ugyanitt megnéztünk egy
kiállítást a régi iskolás évekről, a padokról, a régen használ
iskolaszerekről, a régi időkről. Ellátogattunk Tamási Áron
sírjához is.
Utunk során nagyon sok szép éneket hallottunk, rögzítettünk,
melyeket majd a későbbi időben szeretnénk mi is megtanulni,
énekelni. Találkoztunk vendégszerető emberekkel, akik még sokat
és őszintén mosolyognak, testvérként fogadtak bennünket.
Köszönet és hála nekik ezekért a szép napokért.
Azt hiszem, hogy sokáig fogunk emlékezni ezekre a na
pokra, gondolni Rózsikáékra. Köszönet és hála nekik a szép és
eredményes napokért.
Tóth Edit

Vendéglátónknál, Cseke Miklós polgárm ester irodájában.

Tamási Áron sírjánál..
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(Folytatás a 7. oldalról.)
67/2015. (VIII. 27.) Kt. sz. határozattal elfogadott
településszerkezeti terv
43/2019. (IV 18.) határozattal elfogadott
településszerkezeti terv (jelen módosítás)
Össz:
8) Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 44//2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Jobbágyi Község Önkormányzata
Pénzkezelési Szabályzatát.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 45/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Rákóczi Szövetség kérelmét megtárgyalta és részére 50.000 Ft
egyszeri támogatást állapít meg.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 46/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
Művelődési Ház riasztó, telefon- és számítógéphálózatának
kiépítésére vonatkozó árajánlatokat megismerte. Az árajánlatok
alapján a legolcsóbb ajánlatot benyújtó Miczki Nándor (3063
Jobbágyi Rákóczi út 6.) egyéni vállalkozó nettó 1.939.000 Ft
ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy a
kivitelezésre vonatkozó szerződést az ajánlat alapján a Miczki
Nándor egyéni vállalkozóval megkösse.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 47/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Globomax Zrt. által forgalmazott
Mikro Textjegyzőkönyv leíró szolgáltatásra tett árajánlatot, havi
bruttó 15.000 Ft + ÁFA összegben.
Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a szerződés
aláírására.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 48/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosításról szóló
tájékoztatót elfogadta.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 49/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
megtárgyalta a Dornyay Béla Múzeum Középkori várak és
templomok Nógrád megyében dokumentumfilm készítésére
vonatkozó támogatási kérelmét, és annak megvalósításhoz 80.000
Ft összegű anyagi támogatást állapít meg.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 50/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:

+118,09
-1,07
+117,02
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt 1. c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
pályázati alcél keretében Jobbágyi településen belterületi út
felújításával.
Kezdeményezi a Jobbágyi 290. hrsz-ú ingatlanon lévő
Jobbágyi Hunyadi út felújítását.
Jobbágyi Község Önkormányzata a felújítással érintett közút
fenntartását és karbantartását vállalja.
A felújítás bruttó költsége: 22.813.087 Ft.
A pályázathoz szükséges 7.813.087 Ft, azaz Hétmillió
nyolcszáztizenháromezer nyolcvanhét saját forrást a 2019. évi
költségvetésében fejlesztési tartalékként biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 51/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy Jobbágyi
Lakótelep területén lévő utak megosztási vázrajzát megrendelje
és a megosztás ügyében eljárjon. Amegosztással járó költségeket
a 2019. évi költségvetés tartalék keretéből biztosítja.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 52/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nógrád Megyei Almanachban történő megjelenés felételeit
megismerte, azt nem támogatta.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 53/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nógrád Megyei Szuperinfóban történő megjelenés feltételeit
megismerte, azt nem támogatta.
4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 54/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
megtárgyalta és támogatta a Magyar Labdarúgó Szövetség által
kiírt „Defibrillátor 2019” pályázaton történő részvételt, valamint
vállalja a pályázathoz kapcsolódó 20.638 Ft regisztrációs díj
befizetését.
Zárt ülés:
2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
elfogadott 55/2019. (IV 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.

(Folytatás a 11. oldalon.)
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(Folytatás a 10. oldalról.)

2019. május 30-i ülés határozatai
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 56/2019. (V 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Pásztói Rendőrkapitányság közbiztonság m egszilárdítása
érdekében végzett 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 57/2019. (V! 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 58/2019. (V 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzat K épviselő-testülete
pályázatot hirdet a Kodály Z oltán Ó voda Jobbágyi
óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A
pályázati felhívás tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kodály Zoltán Óvoda
Jobbágyi óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre,
2019. augusztus 1 - 2024. július 31.
A munkavégzés helye: Nógrád megye,
3063 Jobbágyi Lakótelep
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Az óvoda irányítása és képviselete a vonatkozó
jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései
szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői
feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó
gazdálkodási feladatok ellátása. Ellátja a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatokat. Felel
az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az
intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetm ény m egállapítása és a ju tta tá so k ra a
közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
a) főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
szakképzettség,
b) pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év - óvodapedagógusi munkakörben szerzett
- szakmai gyakorlat,
d) az intézményben óvodapedagógusi munkakörben fennálló
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a
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m egbízással egyidejűleg óvodapedagógus m unkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
e) magyar állampolgárság,
f) büntetetlen előélet,
g) cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) szakmai önéletrajz,
b) végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek
másolata,
c) szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a
pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
e) az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
f) nyilatkozat arról, hogy M agyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen kéri-e a pályázat
tárgyalását,
g) nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
h) hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban
részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje:
Az NKI (K özigállás) internetes honlapján történő
megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Schoblocher István polgármester nyújt, a 06-32-475-201
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
a) postai úton, a pályázat Jobbágyi Község Önkormányzata
címére (3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.) történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító szám ot: Ó V /1/2019., valam int a m unkakör
megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményi véleményezést követően a Pénzügyi, Oktatási
és Kulturális Bizottság személyesen meghallgatja a pályázót, a
döntést a Képviselő-testület hozza meg. A pályázat kiírója
fenntartja a jo g o t, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
a) NKI (Közigállás) internetes honlap,
b) Oktatási és Kulturális Közlöny,
c) www.jobbagyi.hu.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 59/2019. (V 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Talentum Alapítvány Lakótelep volt kazánház (Jobbágyi 238/
69. hrsz.) 500.000 Ft összegű és garázssor építése és panel
csarnok raktárrá alakítása célj ából tett vételi szándékát, valamint
(Folytatás a 12. oldalon.)
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(Folytatás a 11. oldalról.)
az ingatlan forgalmi értékbecslését megismerte. Az ingatlanra
vonatkozó vételi ajánlat elfogadását és az ingatlan elidegenítését
nem támogatta. Felhatalmazta Schoblocher István polgármestert,
hogy az ingatlan állagmegóvásával kapcsolatos intézkedéseket
felmérje, és megtegye.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 60/2019. (V 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosításról szóló
tájékoztatót elfogadta.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 61/2019. (V 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy az
Önkormányzat résztulajdonába lévő Dél-Nógrádi Vízmű Kft.
taggyűlésén a Társasági szerződés módosítását, és a társaság
törzstőkéjének 75%-os csökkentését, valamint azzal arányos
tőketartalék kivonását támogassa.
Az önkormányzat jelenlegi törzsbetétje 670.000 Ft. A
tőkekivonás után a társaság törzstőkéje 167.500 Ft-ra módosul.

2019. JÚNIUS

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 66/2019. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
megerősítve az 50/2019. (IV 18.) számú határozatát egyetért az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt 1. c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél
keretében Jobbágyi településen belterületi út felújításával.
Kezdeményezi a Jobbágyi 290. hrsz-ú ingatlanon lévő
Jobbágyi Hunyadi út felújítását.
Jobbágyi Község Önkormányzata a felújítással érintett közút
fenntartását és karbantartását vállalja.
A felújítás bruttó költsége: 22.813.087 Ft.
A pályázathoz szükséges 7.813.087 Ft, azaz Hétmillió
nyolcszáztizenháromezer nyolcvanhét saját forrást a 2019. évi
költségvetésében fejlesztési tartalékként biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 67/2019. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés
7. (ÉMO 7)” (projekt azonosító: KEH0P-2.2.2-15-2016-00081)
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében közműves vízellátó
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
és szennyvízkezelő és -elvezető létesítmények megvalósítása
elfogadott 62/2019. (V 30.) számú képviselő-testületi határozat:
céljából az alábbi ingatlanokat a 2013. évi CXXI. törvény 11.§
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
(2) bekezdésének c.) pontja szerint településfejlesztési célra
Kodály Zoltán Óvoda udvari homokozó beszerzésére vonatkozó
kívánja a megvásárolni:
pótelőirányzat kérelmét megtárgyalta. Az udvari homokozó
- a jobbágyi belterület 550. hrsz-ú kivett lakóház, udvar
beszerzésére 180.700 Ft + ÁFA pótelőirányzatot biztosít a 2019.
művelési ágú 1.564 m2területű ingatlant 1.600.000 Ft-ért,
évi tartalék terhére.
- a jobbágyi belterület 419/2. hrsz-ú kivett beépítetlen terület
6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül művelési ágú 1.321 m2területű ingatlanból megosztás során
elfogadott 63/2019. (V 30.) számú képviselő-testületi határozat:
létrejövő 413/3. hrsz-ú 149 m2területű ingatlant 261.000 Ft-ért,
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
- ajobbágyi külterület 074/13 hrsz-ú kivett szántó művelési
Lepedát Kft. (3063 Jobbágyi Radnóti Miklós út 7.) zöldterület
ágú 2.213 m2 területű ingatlanból megosztás során létrejövő
karbantartás, fűnyírás, fűkaszálásra vonatkozó ajánlatát
074/15. hrsz-ú 126 m2területű ingatlant 44.800 Ft-ért,
megismerte.
- a jobbágyi belterület 451. hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Felhatalmazta Schoblocher Istvánpolgármestert, hogy 2019.
művelési ágú 1.911 m2 területű ingatlanból megosztás során
évre vonatkozóan a Lepedát Kft.-vel a vállalkozói szerződést
létrejövő 107 m2területet kivett közút céljára 188.000 Ft-ért, 95
m2 területet vízmű céljára 167.000 Ft-ért,
19,68 Ft +áfa/m2 összeggel megkösse.
- a jobbágyi külterület 0181 hrsz-ú kivett szántó művelési
5
igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett ágú 7,7129 ha területű ingatlanból megosztás során létrejövő
elfogadott 64/2019. (V 30.) számú képviselő-testületi határozat:
4.869 m2 területet szennyvíztisztító telep céljára 722.000 Ft-ért,
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
valamint az 1.256 m2területet zárt magánút céljára 184.000 Ft
Belarus MTZ traktor megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatot
ért.
elutasította.
Jobbágyi K özség Ö nkorm ányzata felh atalm azza
Schoblocher István polgármestert az adásvételi szerződések
aláírására.
2019. június 19-i ülés
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
határozatai
elfogadott 68/2019. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megerősítve a 61/2019. (V 30.) számú határozatát felhatalmazza
elfogatott 65/2019. (VI 19.) számú képviselő-testületi határozat:
Schoblocher István polgármestert, hogy az Önkormányzat
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
résztulajdonában lévő Dél-Nógrádi Vízmű Kft. taggyűlésén a
döntött abban, hogy 2019. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz
Társasági szerződés módosítását, és a társaság törzstőkéjének
és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
75 %-s csökkentését, valamint azzal azonos arányú tőketartalék
támogatási kérelmet kíván benyújtani.
kivonását
támogassa.
Jobbágyi Község Önkormányzata K épviselő-testülete
Az önkormányzat jelenlegi törzsbetétje: 670.000 Ft. A
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a vonatkozó
tőkekivonás után az önkormányzat törzstőkéje 167.500 Ft-ra
rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak
módosul.
aláírására.
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Anyakönyvi hírek
ú js z ü l ö t t :
Tóth Emma - 2019. 06. 18.

RENDEZVÉNYEK
2019. II. félév
07. 20. szombat
Kirándulás, Budapest - Nyugállományúak Egyesülete

HAZASSAGOT KÖTÖTTEK:
Baranyi Rebeka és Berki János Alex - 2019. 03. 22.
Telbisz Erzsébet és Kiss István Sándor - 2019. 06. 08.
Kiss Erzsébet és Pesti Dániel - 2019. 06. 25.
Bódi Klaudia Kitti és Marton Ibrahim Taha 2019. 06. 29.

Divéki Józsefné
id. B aranyi Jó zsef
B aranyi Albinné
D anyik A lfrédné
H irka K ázm ér
id. Bangó Kálm ánné
Csontos G ábor N orbert
B odor Ferencné
Ném eth Józsefné
Sirsom Ján o sn é
id. Balog P álné
Várvölgyi Jánosné
M érai Istvánné
Szalay A ndrásné

2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

01.
01.
01.
03.
03.
03.
04.
04.
04.
05.
05.
06.
06.
06.

21.
27.
30.
12.
12.
25.
24.
11.
28.
17.
24.
03.
08.
21.

T isz telt O lvasó! Az anyakönyvi h ír ek b e c sa k a m e g fe le lő
n y ila tk o z a to k m e g lé te
e se té n tud juk m e g je le n te tn i
az
ú jszü lö tte k e t, a h á za ssá g k ö tések et és az elh un ytak at.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

H IR KA KÁZMÉR
tem etésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek
és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
** *
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

BODOR FERENCNÉ (Révész Elza)
tem etésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
** *
K öszönetet mondunk mindazoknak, akik

ID. BALOG PÁLNÉ
tem etésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek
és részvétnyilvánításaikkal gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
** *

08. 03. szombat
Halászlé fesztivál, Martonos - Önkormányzat
08. 10. szombat
Kirándulás, Rapovce - Nyugállományúak Egyesülete
08. 17. szombat
Falunap, Apátújfalu - Önkormányzat
08. 22. csütörtök
Darts-verseny, Rendezvényterem - JobbágyiSzabadidős SE
08. 24. szombat
Kistérségi találkozó, Faluház - Nyugállományúak Egyesülete
08. 31. szombat
Falunap, Szabó Imre Sportcentrum - Önkormányzat
09. 07. szombat
Regionális sportnap, Szabó Imre Sportcentrum - Önkorm.
09. 12. csütörtök
Faragó Zoltán fotói, Könyvtár - KSZR
09. 19. csütörtök
Darts verseny, Rendezvényterem - JobbágyiSzabadidős SE
09. 21.szombat
Szalonnasütés, Faluház - Nyugállományúak Egyesülete
10. 01. kedd
Darts-verseny, Rendezvényterem - Jobbágyi Szabadidős SE
10. 03. csütörtök
Idősek napja, művelődési ház - Önkormányzat
10. 5. szombat
Idősek napja, Rendezvényterem - Nyugállományúak E.
10. 11. péntek
Gerendás Péter, Rendezvényterem - KSZR
10. 19. szombat
DJ Marcsó Zoli, Rendezvényterem 10. 23. szerda
Megemlékezés, koszorúzás, Falukert - Önkormányzat
11. 09. szombat
Kárpát-medencei Dalostalálkozó, művelődési ház
- Önkormányzat
12. 06. péntek
Mikulás napi rendezvény, Rendezvényterem - Önkormányzat
15:30
Bábműsor, Színházterem - KSZR
12. 07. szombat
DJ Marcsó Zoli, Rendezvényterem 12. 13. péntek
Adventi koncert, templom - Önkormányzat
Falu karácsonyfája, templom előtti tér - Önkormányzat
12. 14. szombat
Szeretetnap, műv. ház - Nyugállományúak Egyesülete
A műsorváltoztatás jogátfenntartjuk!

Jobbágyi
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

SZALAY ANDRÁSNÉ

Felelős kiadó: POLGÁRMESTERI HIVATAL Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

tem etésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek
és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

Márton Anna
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Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!
Fil 1,21

Elza néni emlékére
Bodor Ferencné, vagy ahogy mindenki ismerte, Elza néni 1930. november 26-án
született Zemplénagárdon. Szülei, Révész Dániel és Kosztyi Honor, Apponyi György
gróf szolgálatábandolgoztak Tuzséron, az ukrán határ közelében. Agrófúrék az 1930as évek elején először Szurdokpüspökibe, majd Jobbágyiba költöztek, és követte őket
a Révész család is. A kis Elzuka a grófi gyerekekkel együtt nevelkedett, rengeteg
csínyt követve el, irigylésre méltó gyermekkoruk volt. A gróf úr felesége, Margit asszony
lett a keresztanyja, és ő volt a „bezzeg” gyerek, mindig őt hozták jó példának a
grófkisasszony elé. Aztán 7 évesen egy skarlát szövődményeként vesevérzést kapott,
és hónapokig kezelték a László kórházban Budapesten. A fűtő minden nap bement
hozzá, és csak ennyit mondott, még él . . .
A polgári iskoláit Pásztón végezte, a középiskolát pedig
Budapesten a Dobó Katalin Kereskedelmi Leányiskolában,
miközben zajlott a II. világháború. Sokat éheztek, nehéz
körülmények között laktak a grófnéval és Évával, de túléltek
minden viszontagságot. 1949-ben érettségizett, utána hazakerült,
és a helyi üzletek közül többen is dolgozott. M indenütt
megbecsült munkaerőként tartották számon.
1952. szilveszterén kötött házasságot Bodor Ferenc ecsegi
kereskedővel, majd 1953-ban megszületett Ferenc és 1957-ben
Éva is (úgy, hogy gyerekkorában megtiltották a betegsége miatt,
hogy szüljön). Közben felépült a házuk a grófi családtól kapott
telken, és a szüleivel, a férjével és a gyerekeivel nagy
boldogságban éltek. Nyaralni jártak a Balatonhoz, sokat utaztak.
E lza m unkát v á llalt a varroda elődjeként működő
kultúrházban, ezt a munkát nagyon szerette. Budapestről több
színház, zenekar is ellátogatott Jobbágyiba, felpezsdült a
kulturális élet. Egy fiatalokból álló együttest is támogatott,
amelynek a Varga testvérek, Szabó Endre és Bognár Gábor voltak
a tagjai. Ezek vidám évek voltak.
1967-ben egy tragédia véget vetett a családi idillnek. Férje
1967-ben, rövid betegség után, 41 évesen meghalt. Elza itt maradt
özvegyen egy 14 és egy 10 éves gyerekkel. Abban, hogy nem
roppant össze, a szüleinek oroszlán része volt. Addigra már a
férje boltjában dolgozott, munkatársai, Csábi Béláné (Viki) és
Jancsó Rozália és a többiek mindent elkövettek, hogy tartsák
benne a lelket.
Később, az általános iskola gondnokaként nagyon sok
gyerekhez került közel, hozzá fordultak ügyes-bajos dolgaikkal.
Nagyon jó főnökei voltak, Pálmai Béla, Szabó Imre, Tolnay Béla,
Jancsó György, Nógrády Andorné, Herbst Rudolfné.

Nyugdíjba vonulása után nem sokkal megszületett Andris,
az első és egyetlen unokája, aki bearanyozta a napjait.
Nyugdíjasként is rendkívül aktív életet élt, a salgótarjáni Tájak,
Korok, Múzeumok Egyesületnek oszlopos tagja volt, rengeteg
szebbnél szebb helyen jártak országhatáron belül és túl is.
Apponyi Évával megmaradt a kapcsolata, sokszor járt náluk
Németországban és Ausztriában is, sőt, Spanyolországba is
eljutott Éva néni ajándékaként. Élete végéig barátnője volt Balog
Pálné Sári néni. A gyerekei is kényeztették, jobbnál jobb színházi
előadásokon, koncerteken, kiállításokon vehetett részt. Annak
meg mindenki a csodájára járt, hogy jógázott. Társai nagy-nagy
szeretettel vették körbe, és mindenben segítették.
Nagyon szeretett kertészkedni, ez és a kutyái is frissen
tartották. Szellemét pedig naplóírással trenírozta. Istenhívő volt,
minden nap olvasta a B ibliát és az istentiszteletek egyik
legszorgalm asabb résztvevője volt, sőt, kb. 50 évig az
otthonában zajlottak ezek az események.
2019.
március 20-án rosszul lett, 21-én kórházba került, és
még a gyerekeinek is teljesen hihetetlen módon, április 11-én
elhunyt.
Sokan szerették, emlékezni fognak rá, mert mindenkihez volt
egy kedves szava, képes volt megvigasztalni, tanácsot adni
nagyon sok embernek. Egy fiatal hölgy nemrégiben megjegyezte:
,,a maga édesanyja egy legenda volt”, egy másik hölgy szerint
,,egy jelenség . . .”
Az biztos, hogy nagy idők tanúja volt, és addig, amíg mi, a
gyerekei és az unokája élünk, addig emléke a szívünkbe vésődött,
és tudjuk, hogy fizikailag nincs velünk, de a szellemisége, a
szokásai, a szavajárásai, így ő maga is igen.
Bodor Éva, Ferenc és András

EGÉSZSÉGNAP EGY NAP A MOZGÁS ÉS AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN!
2019.
május 1-jén került megrendezésre a sportnap a művelődési
ház könyvtárában és a Szabó Imre Sportcentrumban.
Az EFO P pályázatán belül lehetőségünk adódott, hogy
kipróbálhassuk az Inbody testösszetétel mérésére szolgáló gépet.
Valamint dietetikussal konzultálni, vércukorszintet és vérnyomást
mérettetni. Rengeteg hasznos információt kaphattak az érdeklődők. A
sportpályán kispályás labdarúgótornát, valam int ügyességi
sorversenyeket tartottak ez idő alatt.
Tanulságos és kellemes délutánt töltöttünk el együtt.
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MÁJUSI CSODA JOBBAGYIBAN
Megérkeztek május 18-án a zarándokok és magukkal hozták
a várva-várt napfényt!
K öszönet és hála m inden adom ányozónak és
közreműködőnek, akik szívvel, lélekkel azon dolgoztak, hogy a
faluba zarándoklatra érkező sérültek, hozzátartozók és segítők
befogadást, ellátást, helyet és SZERETETET kapjanak és
BOLDOGAN, hittel és fénnyel feltöltve térjenek haza az ország
minden pontjára.
A búcsúzóul elhangzott, vastapssal kísért : „KÖSZÖNJÜK
JOBBÁGYI!” azt mutatja, hogy az álmot sikerült megvalósítani.
KÖSZÖNJÜK!
A HIT ES FÉNY
„VIDÁM SZÍVEK” KÖZÖSSÉGE,
JOBBÁGYI

A sériiltek elhelyezték a megemlékezés virágait a F alukertben
levő emlékműveknél.

Em léklap - A b ejárt útvonal képeit m inden vendég és
közreműködő megkapta.

A hit és a szeretet zarándoklata
Szép esemény helyszíne volt Jobbágyi május 18-án. A
Hit és Fény országos találkozója, s zarándoklat került itt
megrendezésre.
Az ország több helyiségéből (Kecskemét, Pomáz stb.)
több, mint 200 sérült, illetve kísérő személy érkezett. Bódi
Károly, a helyi Hit és Fény vezetője profi módon, szinte az
egész nap minden pillanatát megtervezte. S az önkormányzat
tám ogatása b izto síto tta a feltételeket. A zarándoklat
útvonala első állomás a kápolna, majd iskolakert az első, s
második világháborús, az 1956-os emlékművek következtek.
Ezek után templom, s a környéke, majd a trianoni emlékművet
tekintettük meg. Utolsó állomás a posta előtti téren található
Feszület volt. Az emlékműveknél a sérültek elhelyezték a
megemlékezés virágait. Egy órára érkeztünk vissza a
Faluházba, ahol várt bennünket a finom ebéd. Az óvoda
konyhájának dolgozói remekeltek. Köszönjük nekik!

Záró eseményként szentmisén vettünk részt, amelynek
végén jelképes ajándékokat adtak át. Ajándékozottak közé
tartozott Schoblocher István Jobbágyi polgármestere, aki az
esemény mellé állt és támogatta azt.* Egész napját velünk
töltötte, a zarándoklatot végigjárta, s a gyermekekkel még
játszott is. Ajándékokat kapott a helyi Hit és Fény vezetője
Bódi Károly a profi szervezésért, s a tagok, a segítők is. A
jobbágyi templomban mind a polgármester úr, mind a helyi
Hit és Fény közössége köszönetként óriási vastapsot kaptak.
Köszönöm a meghívást. Nagyonjól éreztem magam. Hisz’
az egész nap az emberi szeretetről, a hitről, s a toleranciáról
szólt.
Begelláné Kővári Mária
*(A képviselő-testület a vendéglátás költségeihez és a
nyomdaköltségekhez biztosított anyagi támogatást. A szerk)
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A Hit és Fény országos zarándoklat képei

A trianoni em lékm űnél Csány Endre, a m agyarországi Hit
és F ény vezetője, B agi Miklós és L ak G áb o r országos
papfelelős koszorúztak.

A 90 éves Marie-Héléne Mathieut (a Hit
és Fény alapítóját) neve kezdőbetűinek
megformálásával kö szöntjük.

Z a c h a r B éla plébános a ty a és L a k G á b o r ország o s
papfelelő sünk szentmisét m utatnak be.

A hazaindulás előtt még egy búcsúfotó.A képen látható sok mosolyt fogjuk megőrizni
a szívünkben és a lelkünkben. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk!

