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Begelláné Kővári Mária 

 

Csillagok fényében 

Téli sötét éjjelen, 

Három csillag fénylett fenn az égen. 

Bevilágított az Istállóba, 

Ahol kis Jézuska pihent a jászolban. 

Barmok lehelete melegítette, 

Édesanyja féltőn magához ölelte, 

Köszöntötte őt a három király, 

Gáspár, Menyhért, s Boldizsár. 

S eljöttek az emberek, 

Pásztorok, földművesek, s mesterek. 

Mosolygott reájuk Jézuska, 

Istennek Szent fia. 

 

 

Karácsonyi Köszöntő 

A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, 

amelyben Jézus születésére emlékezünk. Kétezer éve 

Betlehemben, egy pajtában született Jézus és kereszthaláláig 

tanított, gyógyított, csodákat tett, segített az embereken. Az ő 

eljövetelét ünnepeljük ezen a napon. Az Advent négy hete arra 

szolgál, hogy kellőképpen felkészülhessünk lélekben erre. Az 

Adventnek hangjai, fényei, illata, jelképei vannak. Az Advent a 

karácsonyhoz vezeti el az embert. A karácsony pedig egymáshoz 

vezet bennünket. A karácsony nem csak egy ünnep, hanem egy 

érzés. Az ünnepen az ember hajlandó félretenni az ellentéteket, 

és ha csak rövid időre is, de békét köt embertársaival. Az ünnep 

szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem 

egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit 

mindenki adhat, ez pedig a szeretet. Az összetartó család kell, 

hogy ápolja az ünnepelni tudás művészetét és adja át azt a 

következő nemzedéknek.  

E gondolatok jegyében kívánok minden Jobbágyi 

lakosnak áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket!  

Tisztelettel: Schoblocher István 

                         polgármester 
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2020. szeptember 12.  

 

Túra értékeink körül 

2020.09.12-én került megrendezésre az EFOP-1.5.3-16-2017-00117 Összefogás a helyben maradókért, az egészségesebb jövőért 

című projektnek köszönhetően a túra értékeink körül című sportrendezvény. A túra a kora reggeli órákban kezdődött, a gyülekező 

a Faluháznál volt, ahol a szervezők fogadták a túrázni vágyókat. Egy rövid regisztráció után mindenki eldönthette, hogy a hosszabb 

vagy a rövidebb távon szeretne e részt venni. A hosszabb táv az Apci tóhoz vezetett ki, a rövidebb pedig a kőbányába. Mind a két 

helyen önkéntes segítők várták a túrázókat pogácsával és vízzel. Mind a két szakaszon túravezetővel tehették meg a távot, elkerülve 

ezzel az esetleges eltévedést, bár a túra előtti napon az önkéntes segítők végig mentek mind a kettő távon és felszalagozták az 

útvonalat. Öröm volt látni, hogy a falu szinte minden korosztálya képviseltette magát.  

Külön nagy öröm volt, hogy más településekről is jöttek túrázók.  

 

A faluházba visszaérkezve minden túrázót gulyáslevessel vártunk, illetve a célban egy oklevelet és csokoládét kaptak. Remek 

hangulatú napot töltöttünk el közösen, reméljük jövőre is tudjuk folytatni. Külön köszönöm a segítséget és a szervezést : Maczák 

Tímeának, Sándorné Szentkúti Anitának, Ruga Sándornénak, Ruga Zsoltnénak, Kiss Dorinának, Pataki Monika Annának Határ 

Balázsnak, Hegedüsné Simon Tímeának, Sándor Fanninak, Balog Pál Józsefnének, Végvári Attilánénak és minden megjelentnek és 

segítőnek.  

 

Ruga Eliza  
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2020. szeptember 26.  

 

Sportnap és Bőrgyógyászati szűrés 
 

2020. szeptember 26-án került megrendelésre a sportnap és a bőrgyógyászati szűrés  amit az EFOP-1.5.3-16-2017-00117 Összefogás a helyben 

maradókért, az egészségesebb jövőért című pályázat támogatott. A rendezvény helyszíne a Faluház volt, a hangsúly a gyermekeken volt, az 

óvodások egy színvonalas műsorral tették még szebbé ezt a napot, amit külön köszönök György Andrea óvónőnek, aki felkészítette a gyermekeket. 

A műsor után kezdetét vette a sportvetélkedő, ahol mindenki megtalálta a számára megfelelő programot. Akik elfáradtak, azokat Ruga Zsoltné 

Roberta várta egy kézműves sarokkal. Amíg a gyerekek versenyeztek, addig a szülők és az érdeklődők tanácsot kaphattak a bőrgyógyásztól.  

Remek napot töltöttünk el együtt! 
 

Köszönöm szépen az Önkénteseknek a segítséget! 
 

Ruga Eliza   
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2020. október 24. 

 

Asztalitenisz, gyakori keringési betegségek, gyógytorna 
 

 
2020.10.24-én rendeztük meg Az EFOP-1.5.3-16-2017-00117 Összefogás a helyben maradókért, ez egészségesebb jövőért című pályázat 

keretein belül az egészség -és sportnapot.  

A sport rendezvény a gyógytornával kezdődött, ami nagyon hasznos volt minden korosztály számára, ezt követte Dr. Szabó Géza a 

balassagyarmati kórház főorvosa előadása, amit a gyakori keringési betegségekről tartott, nagyon jól kidolgozott előadás formában.  

Végül az asztalitenisz zárta a délutánt, ami nagyon jó hangulatban telt. 

 

Köszönöm szépen a résztvevőknek, és az önkénteseknek.  

 

Ruga Eliza  
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2020. november 06 

Zenés est 

2020.11.06-án került megrendezésre Jobbágyiban a Zenés est című rendezvény, amely az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az 

EMT-E-19-0153 Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása című pályázatának köszönhetően jöhetett létre.  
 

A helyszín a Jobbágyi Művelődési Házat választottuk, hiszen itt adottak voltak a feltételek egy ilyen fajta rendezvényhez. 

2020.11.06-án pénteken este 17:00 órakor kezdődött a Zenés est, melyen egy családias hangulatú közösség jelent meg, 

természetesen a vírus helyzetre való tekintettel minden védekezést betartottunk. Berki Jenő és cigány zenekara nyitotta az estét, akik 

cigánynótákat és operett részleteket játszottak el a hallgatóközönségnek. 

 

Az igen színvonalas műsort minden korosztály szívesen hallgatta, külön emelte az est hangulatát, hogy lehetett nótát kérni a 

zenészektől, akik ezáltal is igyekeztek bevonni a közönséget.  

 

Csodálatos volt hallgatni ilyen tehetséges zenészeket, akiknek a kisujjukban van a zene.  

Őket követte Berki Martin és zenekara, akik más műfajban igyekeztek elkápráztatni a közönséget, Ők jazz számokat játszottak, 

szintén színvonalas produkciót nyújtottak.  

 

A célkitűzésünk nem más volt, mint a helyi fiatal tehetségeket felkarolni és megmutatni az embereknek, hogy a kitartó és alázatos 

munka milyen eredményekhez vezethet, hiszen Berki Jenő 7 éves kora óta hegedűn játszik, fia Martin tavaly végezte el a Budapesti 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet.  

 

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Nógrád Megyei Önkormányzatának a támogatást, hogy ez az este 

megvalósulhatott.  

 

Ruga Eliza  
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Kedves Jobbágyiak, Kedves Olvasók! 

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve egy-két gondolatomat megosszam Önökkel.  

A 2020-as év úgy gondolom mindannyiunk életében emlékezetes lesz. Életünket nagy mértékben 

meghatározta a COVID–19 vírus. A tavaszi első hullám megtanított bennünket egy más fajta életmódhoz, amit sokan 

nehezen viseltek el. Ebben az időszakban Önkormányzatunk próbált segíteni a védekezési eszközök biztosításában. 

Minden helyi lakos kapott egészségügyi csomagot, melyre az önkormányzat 3.5 millió forintot költött. Bezárásra 

kerültek az oktatási intézmények, korlátozva lett a közösségi élet, illetve a sport rendezvényeket sem lehetett tartani. 

A Kodály Zoltán Óvodában biztosítottuk az ügyeleti ellátást, illetve az otthon lévő gyermekek számára az 

óvodapedagógusok gyakorló feladatokat állítottak össze ezzel is segítve a szülőket. Ebben az időszakban szerencsére 

senki nem kapta el a vírust, viszont többen is házi karanténban voltak. Ezen nehéz időszak után a nyár közeledtével a 

szigorítások megszűntek. Azonban mindannyiunkban ott volt a félsz, hogy a vírus ismét támadni fog. Ezért 

Önkormányzatunk úgy döntött, hogy csak azokat a rendezvényeket fogjuk megtartani, amelyek valamilyen pályázati 

forrásból finanszírozva vannak ez pedig az EFOP -1.5.3-16-2017-00117 „Összefogás a helyben maradókért az 

egészségesebb jövőért”, ezekről részletesen tudnak olvasni újságunkban. Továbbra is igyekeztünk kihasználni a 

pályázati lehetőségeket ezekről szintén külön tudnak tájékozódni az újságunkban. Hosszú előkészítés után önerőből 

felújításra került a Lakótelep 7-es számú épülete ahová átköltözött a Polgármesteri Hivatal. A földszinten az 

ügyfélszolgálat, míg az emeleten iroda helyiségek lettek kialakítva. Az előrejelzéseknek megfelelően az ősz 

beköszöntésével ismét nagy erőkkel támadásba lendült a vírus, melynek köszönhetően többen kórházba kerültek, vagy 

házi karanténban gyógyultak meg. Továbbra is kérni szeretnék mindenkit, hogy a vírus elleni védekezés érdekében 

mindenki tartsa be a védekezési előírásokat. 

 

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették 

településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az óvoda, 

egészségügy, családsegítő és nem utolsó sorban a családgondozók lelkiismeretes munkáját, hogy az egyre nehezedő 

körülmények között helyt álltak, és jó színvonalon látták el feladataikat.  

 

Köszönöm a lakosságnak a különböző társadalmi munkákban nyújtott segítségét és aktív részvételét, illetve 

azon helyi vállalkozóknak, akik valamilyen formában segítették munkánkat. 
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket 

szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. 

 

Tisztelettel: Schoblocher István 

polgármester 

 

 

 
Polgármesteri Hivatal Elérhetőségei: 
 
Lakótelep VII. épület postaláda 
Telefonszám:    32/475-201  

30/578-3019  
mail:  polghivjobbagyi@gmail.com 

Pásztó Járási Hivatal Ügysegéd ügyfélfogadás ideje: 

 
 Hétfő:   800-1130 

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás: 

     Hétfő:  1300-1600 

Szerda:   800-1200    

      1300-1600 

Péntek:    800-1200 

A személyes 

ügyfélfogadás a járvány 

ideje alatt szünetel! 

mailto:polghivjobbagyi@gmail.com
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A képviselő-testületi üléseken a következő önkormányzati 

rendeletek kerültek elfogadásra, melyek teljes terjedelemben a 

www.njt.hu honlapon olvashatók: 

 11/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről 

szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,  

12/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról,   

1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről szóló 

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,  

2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről,  

3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet a 2020. január 1-től érvényes 

köztisztviselői illetményalapról, 

4/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről 

szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,  

5/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet a 2019. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról, 

6/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről 

szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

7/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről 

szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

8/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjáról, valamint étkeztetésért fizetendő térítési 

díjakról,  

9/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a Jobbágyi-Szurdokpüspöki 

és Térsége Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő 

térítési díjakról,  

10/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről 

szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,  

11/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag 

támogatásról,  

12/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 4/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.  

 

2019. november 5-i ülés határozatai:  

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

120/2019. (XI.5.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu 

Program „Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására” 

gépbeszerzés ajánlatainak elbírása során a legolcsóbb ajánlatot 

benyújtó, Agro Boma Mezőgép Kft. (3200 Gyöngyös, Karácsondi út 

11., adószám: 23151547-2-10) gépbeszerzésre vonatkozó 9.080.000 Ft 

+ ÁFA, összesen bruttó 11.531.600 Ft összegű árajánlatát elfogadta. 

Felhatalmazta Schoblocher István polgármestert a beszerzés 

lebonyolítására.   

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

121/2019. (XI.5.) képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” 

(projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081) elnevezésű projekt 

megvalósítása érdekében közműves vízellátó és szennyvízkezelő és -

elvezető létesítmények megvalósítása céljából az alábbi ingatlanokat a 

2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdésének c.) pontja szerint 

településfejlesztési célra megvásárolja:  

- a jobbágyi külterület 0195/3 hrsz-ú kivett rét művelési ágú ingatlanból 

579 m2 területet, 

- a jobbágyi külterület 0195/4 hrsz-ú kivett szántó művelési ágú 

ingatlanból 126 m2 területet, 

- a jobbágyi külterület 0195/5 hrsz-ú kivett szántó művelési ágú 

ingatlanból 257 m2 területet, 

- a jobbágyi külterület 0195/6 hrsz-ú kivett szántó művelési ágú 

ingatlanból 311 m2 területet, 

- a jobbágyi külterület 0195/7 hrsz-ú kivett szántó művelési ágú 

ingatlanból 46 m2 területet, 

- a jobbágyi külterület 0195/8 hrsz-ú kivett szántó művelési ágú 

ingatlanból 747 m2 területet, 

- a jobbágyi külterület 0195/9 hrsz-ú kivett rét művelési ágú ingatlanból 

747 m2 területet 

zárt üzemi út céljára. 

Az ingatlanok vételárára vonatkozóan Váci László igazságügyi ingatlan 

forgalmi és mezőgazdasági szakértő által készített igazságügyi szakértői 

véleményben meghatározott értéket elfogadja. 

Jobbágyi Község Önkormányzata felhatalmazza Schoblocher István 

polgármestert a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések 

aláírására. 

2019. november 21-i ülés határozatai:  
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

122/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

Schoblocher István polgármestert, hogy a Jobbágyi Honvéd 

Sportegyesület felszámolása során a Sportegyesület tulajdonában lévő 

eszközöket az Önkormányzat részére 650 ezer Ft értékben 

megvásárolja.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

123/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Jobbágyi Község Önkormányzata 2019. I-III. negyedévi 

költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót és azt számszaki 

mellékleteivel együtt elfogadja.   

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

124/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosításról 

szóló tájékoztatót.    

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

125/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

és intézményeiben foglalkoztatottak év végi jutalmazására az alábbi 

bruttó keretösszegeket határozza meg:  

Önkormányzat                                                  1.000.000 Ft  

Polgármesteri Hivatal                                       2.400.000 Ft 

Kodály Zoltán Óvoda                                       3.450.000 Ft  

Jobbágyi-Szurdokpüspöki és T.Társulás             400.000 Ft 

Összesen:                                                         7.250.000 Ft                                

6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadott 

126/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

részére 2019. évben végzett munkájának elismeréseként bruttó 850 ezer 

Ft összegű jutalmat állapít meg.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

127/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat (kivonat):  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közalkalmazottak jogállásáról 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, 2020. január 

1 - 2024. december 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 illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

Zárt ülés 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott  
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128-129/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Rendkívüli települési támogatás elutasítása.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

130/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

131/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

132/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

133/2019. (XI.21.) képviselő-testületi határozat:  

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

2019. december 3-i ülés határozatai:  

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

134/2019. (XII.3.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Palotási 

Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 

megállapodása módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást a törzskönyvi bejegyzés napjával történő hatályba 

lépéssel jóváhagyja.  

Ezzel egyidejűleg a 2016. március 16-án kelt egységes szerkezetű 

társulási megállapodást hatályon kívül helyezi. 

A képviselő-testület felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a 

módosított és az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására. 

A Társulási Tanács elnökét felkéri a társulási megállapodás 

módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésének 

megkérésére. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

135/2019. (XII.3.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jobbágyi-

Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulás társulási megállapodása 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a 

törzskönyvi bejegyzés napjával történő hatályba lépéssel jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a 

módosított és az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására. 

A Társulási Tanács elnökét felkéri a társulási megállapodás 

módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésének 

megkérésére. 

2019. december 11-i ülés határozatai:  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

136/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálatáról szóló 

beszámolót, és egyhangúlag megállapította, hogy a díjak 2020. január 1-

jei hatállyal történő változtatása nem indokolt. A módosítás szükség 

esetén év közben is megvalósulhat.   

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

137/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

138/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosításról 

szóló tájékoztatót.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

139/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattételt 

teljes terjedelmében megismerte, azzal kapcsolatban az alábbiakat 

állapította meg: 

Az alpolgármester megválasztására létrehozott szavazatszámláló 

bizottság tagjaira tett javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 

elfogadta, mely tényt a jegyzőkönyv rögzítette (8. oldal). Azonban nem 

hozott alakszerű, sorszámmal ellátott határozatot a szavazatszámláló 

bizottság megválasztásáról, a képviselő-testület a jövőben e tárgykörben 

hozott határozatainál e javalatra figyelemmel lesz. 

Az alpolgármester titkos szavazásáról készült jegyzőkönyvet utólagos 

megküldése a Nógrád Megyei Kormányhivatal részére megtörténik. 

Az alpolgármester költségtérítésével kapcsolatban a képviselő-testület 

megállapította: 

Hegedüs Zsolt Tamás alpolgármester tiszteletdíja a 116/2019. (X. 28.) 

számú képviselő-testületi határozat alapján került megállapításra, 

tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdésére, 

mely szerint „a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.” 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 

törvényi maximumot (246.900 Ft) is figyelembe véve a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi, bruttó 100.000 Ft-ban 

állapította meg.  

Hegedüs Zsolt Tamás alpolgármester a tiszteletdíjának egészéről vagy 

meghatározott részéről lemondó nyilatkozatot nem tett. 

A Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján „a társadalmi megbízatású 

alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult”. Hegedüs Zsolt Tamás 

alpolgármester bruttó 100.000 Ft-os tiszteletdíját alapul véve, annak 15 

§-ában meghatározott összegű – azaz 15.000 Ft – költségtérítésre 

jogosult. 

Hegedüs Zsolt Tamás alpolgármester a költségtérítésével kapcsolatban 

sem tett lemondó nyilatkozatot. 

A költségtérítés megállapítása során a képviselő-testület a fenti 

jogszabályi előírásokat alkalmazta. 

1 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott 

140/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasította az 

Ügyrendi Bizottság elnöke által benyújtott képviselői tiszteletdíj 

emelésére vonatkozó javaslatot, hogy az alapdíj a jelenlegi 20.000 Ft-

ról 40.000 Ft-ra emelkedjen.  

1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadott 

141/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasította a 

képviselői tiszteletdíj emelésére vonatkozó javaslatot, hogy az alapdíj a 

jelenlegi 20.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra emelkedjen.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

142/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a 

szolgálati lakás céljára a jobbágyi 238/1/A/13. hrsz-ú, természetben 

Jobbágyi Lakótelep 8. Ép. A. Lh. 4. Em. 13. Aj. szám alatt található 

lakás ingatlant. Az ingatlan vételárát 4.700.000 Ft-ba határozza meg. 

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert az adásvételi 

szerződés megkötésére. 

Zárt ülés 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

143/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  

Rendkívüli települési támogatás megállapítása.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 144-

147/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:  

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

2020. január 30-i ülés határozatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

1/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2020. 

évi üléstervet. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

2/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Salgótarjáni és 

Térsége Egészségügyi-Szociális Központjával a fogorvosi ügyeleti 

alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést jóváhagyta. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

3/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Salgótarjáni 

Tankerületi Központ által megküldött, a Bátonyterenyei, a Pásztói és a 
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Salgótarjáni járások általános iskolai körzeteinek kijelölésének 

2020/2021. tanévre vonatkozó tervezetével egyetértett.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

4/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú 

tüzelőanyag biztosítása céljából elfogadta az Ormosszén Zrt. 

barnakőszénre vonatkozó ajánlatát. Jóváhagyta, hogy Schoblocher 

István polgármester 440 q barnakőszenet nettó 3000 Ft/q áron, összesen 

bruttó 1.676.400 Ft. értékben a hozzá kapcsolódó szállítási költséggel 

megrendeljen.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

5/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Nyugállományúak Egyesületének 2019. évi támogatás elszámolását 

elfogadta.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

6/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő Jobbágyi Lakótelep 8. Ép. A. Lph.  4. Em. 13. Aj. 

szám alatti, 48 m2 alapterületű összkomfortos szolgálati lakás 

bérbeadására 2020. február 1. napjától határozott időtartamra – 5 évre 

szóló – használati-bérleti szerződést köt György Andrea 3023 

Petőfibánya Iskola utca 1. szám alatti lakossal (a továbbiakban: Bérlő). 

A lakás bérleti díját 50.000 Ft/hó összegben határozza meg, mely nem 

foglalja magában a közüzemi díjak költségét (így a víz, a villany, a gáz 

és az egyéb szolgáltatások díját), valamint a közös költséget.  

A bérlő a Kodály Zoltán Óvodával – óvodapedagógusi munkakörben – 

közalkalmazotti jogviszonyban áll. Erre való tekintettel a bérlő a 

közalkalmazotti jogviszonya fennállása alatt a lakás ingyenes 

használatára jogosult.  

Amennyiben az intézményénél a Bérlő közalkalmazotti jogviszonya a 

szerződés időtartama alatt azonnali hatállyal, illetve rendkívüli 

felmentéssel megszűnik a megszűnés időpontjáig a Bérlő a bérleti díj 

fizetésére egyösszegben köteles, a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnését követő 30 napon belül.  

A képviselő-testület felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a 

szerződés megkötésére.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

7/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az 

önkormányzat tulajdonában lévő JIT-331 forgalmi rendszámú Ford 

Tourneo személygépkocsi 400 ezer Ft-os irányáron történő értékesítést. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

8/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal bútor, berendezési tárgy és szükséges számítástechnikai 

eszközök berendezéseire bruttó 5.000 ezer Ft előirányzatot biztosít.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

9/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi 

Község Önkormányzata és a Jobbágyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között hatályban lévő Együttműködési Megállapodást 

felülvizsgálta, módosítását nem tartja szükségesnek, ezért hatályában 

fenntartja.  

Zárt ülés 

6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

elfogadott 10/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 11-

12/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 13-

14/2020.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2020. február 13-i ülés határozatai 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

15/2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu 

Program pályázat orvosi eszközbeszerzésre benyújtott ajánlatok közül a 

legolcsóbb ajánlatot benyújtó, Farmer Bau Kft.  1071 Budapest Peterdy 

u. 39. által benyújtott, nettó 1.574.803 Ft + ÁFA összegű ajánlat 

elfogadását javasolta.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

16/2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Mikro Text jegyzőkönyv leíró szolgáltatást – fél év, próba időtartamra 

– havi nettó 15.000 Ft + ÁFA összegben igénybe vegye.  

2020. március 12-i ülés határozatai 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

17/2020.(III.12.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pásztó Városi 

Önkormányzattal a háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladat-

ellátási szerződést jóváhagyta.  

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a szerződés aláírására.  

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

18/2020.(III.12.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 67/2019. 

(VI.19.) számú képviselő-testületi határozatát a jobbágyi 419/2. hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7) 

(projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081) elnevezésű projekt 

megvalósítása érdekében közműves vízellátó és szennyvízkezelő és -

elvezető létesítmények megvalósítása céljából az alábbi ingatlanokat a 

2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésének c.) pontja szerint 

településfejlesztési célra kívánja megvásárolni: a jobbágyi belterület 

419/2. hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú 1.321 m2 területű 

ingatlanból megosztás során létrejövő 413/3. hrsz-ú 145 m2 területű 

ingatlant 261.000 Ft-ért.  

Jobbágyi Község Önkormányzata felhatalmazza Schoblocher István 

polgármester az adásvételi szerződések aláírására.  

2020. március 26-i ülés határozatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

19/2020.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a 

Klebelsberg Központ Salgótarjáni Tankerületi Központja által 

bemutatott tényeket és érveket a Jobbágyi Fáy András Általános Iskola 

intézmény átszervezését illetően. A Jobbágyi Fáy András Általános 

Iskola átalakítását egyesítéssel, beolvadását az Ecsegi II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskolába nem támogatja. A Képviselő-testület 

kinyilvánítja azt, hogy értéknek tartja azt, hogy a községben 1-8. 

évfolyammal általános iskola működik. Az általános iskola további 

működését az Önkormányzat helyben megőrzendő értéknek és érdeknek 

tartja. A Képviselő-testület kéri, hogy az átszervezéssel érintett 

intézmények dolgozóinak, illetve a szülői közösségeknek a kéréseit 

vegye figyelembe a Salgótarjáni Tankerületi Központja és az oktatásért 

felelős miniszter, hiszen a szülők továbbra is ragaszkodnak azokhoz az 

előnyökhöz és értékekhez, amelyeket a Jobbágyi Fáy András Általános 

Iskola nyújtani tud a gyermekek számára. Jobbágyi település 

demográfiai adatai nem támasztják alá az átszervezési javaslatot. A 

Jobbágyi Fáy András Általános Iskola műszaki állapota, 

infrastrukturális, -illetve technikai felszereltsége biztosítja a további 

fenntartást. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

20/2020.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a 

Klebelsberg Központ Salgótarjáni Tankerületi Központja által 

bemutatott tényeket és érveket a Jobbágyi Fáy András Általános Iskola 

intézmény átszervezését illetően. Az Ecsegi II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola keretein belül 1-4. évfolyammal működő tagintézmény 

létrehozását Jobbágyi községben Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola Fáy András Tagiskolája néven nem támogatja. A Képviselő-

testület kinyilvánítja azt, hogy értéknek tartja azt, hogy a községben 1-

8. évfolyammal általános iskola működik. Az általános iskola további 

működését az Önkormányzat helyben megőrzendő értéknek és érdeknek 

tartja. A Képviselő-testület kéri, hogy az átszervezéssel érintett 

intézmények dolgozóinak, illetve a szülői közösségeknek a kéréseit 

vegye figyelembe a Salgótarjáni Tankerületi Központja és az oktatásért 

felelős miniszter, hiszen a szülők továbbra is ragaszkodnak azokhoz az 

előnyökhöz és értékekhez, amelyeket a Jobbágyi Fáy András Általános 



2020. december-------------------------------------Jobbágyi Hírek-------------------------------------------------10.. oldal 
 
 

Iskola nyújtani tud a gyermekek számára. Jobbágyi település 

demográfiai adatai nem támasztják alá az átszervezési javaslatot. A 

Jobbágyi Fáy András Általános Iskola műszaki állapota, 

infrastrukturális, -illetve technikai felszereltsége biztosítja a további 

fenntartást. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

21/2020.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a 

jobbágyi 193. hrsz-ú, természetben Jobbágyi Árpád utca 5. szám alatt 

található lakóház, udvar ingatlant. Az ingatlan vételárát maximum 

170.000 Ft-ba határozza meg. Felhatalmazza Schoblocher István 

polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

Zárt ülés 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadott 

22/2020.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2020. június 24-i ülés határozatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

23/2020.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, 

hogy 2020. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

Schoblocher István polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz 

szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

2020. július 6-i ülés határozatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

24/2020.(VII.6.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-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: 25.766.552.- Ft 

A pályázathoz szükséges 5.766.552.- Ft, azaz ötmillió-

hétszázhatvanhatezer-ötszázötvenkettő forint saját forrást a 2020. évi 

költségvetésében fejlesztési tartalékként biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

25/2020. (VII. 6.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Nyugállományúak Egyesületének támogatási kérelmét megtárgyalta és 

a 2020. évi költségvetésében meghatározott civil szervezetek működési 

támogatása keretből az Egyesület működéséhez 120 ezer Ft támogatást 

biztosít. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

26/2020. (VII. 6.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi 

Daloskör támogatási kérelmét megtárgyalta és a 2020. évi 

költségvetésében meghatározott civil szervezetek működési támogatása 

keretből a Daloskör működéséhez 80 ezer Ft támogatást biztosít. 

2020. július 22-i ülés határozatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

27/2020.(VII.22.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu 

Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartására” pályázat keretében beszerzendő eszközök 

vonatkozásában a Ferker Kereskedelmi Kft. (5081 Szajol Szent István 

király út 68.) nettó 9.691.012 Ft + ÁFA, bruttó 12.307.586 Ft értékű 

ajánlatát megismerte és elfogadta. 

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert az ajánlatban szereplő 

eszközökre vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 

Az ajánlatban szereplő eszközök beszerzése érdekében a pályázati forrás 

mellé 775.986 Ft önerőt biztosít a 2020. évi költségvetésének tartalék 

keretéből. 

2020. július 30-i ülés határozatai 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

28/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évben 

végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadta. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

29/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán 

Óvoda Jobbágyi óvodavezetői megbízással az alábbiak szerint dönt: 

Megállapítja, hogy a pályázati kiírásra nem érkezett pályázat, így az 

intézményvezetői állásra vonatkozó pályázat eredménytelenül zárult. 

Ennek ismeretében az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok 

ellátásával az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott helyettesítés rendjének megfelelően, 2020. augusztus 1-

től 2021. július 31-ig Kondor Mariannát bízza meg. 

A megbízott vezető illetményét bruttó 365.265 Ft-ban, magasabb 

vezetői pótlékát 109.620 Ft-ban állapítja meg.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

30/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár KSZR 2019. évi működéséről szóló beszámolót 

elfogadta. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

31/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fáy András 

Általános Iskola használaton kívüli kazánház kéményének bontása 

tárgyú ajánlattételi eljárás során a Nógrád „kas” Épületfelújító és 

Szigetelő Kft. által benyújtott ajánlatot, melynek összege bruttó 

6.998.170.- Ft, a magas ár miatt nem fogadta el. Felhatalmazta 

Schoblocher István polgármestert, hogy a tárgyi bontási munkákra 

vonatkozó ajánlattételi felhívást több ajánlattevő bevonása érdekében 

ismételten küldje ki, és az ajánlatokat a soron következő képviselő-

testületi ülésen terjessze elő.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

32/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Kodály Zoltán Óvoda 

fejlesztése Jobbágyiban” tárgyú - a Kbt. 115.§. szerinti – hirdetmény 

közzététele nélküli eljárás eredménytelen a Kbt. 73.§. 6. bekezdés c) 

pontja alapján. A beérkezett ajánlatok nettó ajánlati árai 

meghaladják a pályázati forrásból rendelkezésre álló pénzügyi 

fedezetet, mely az Önkormányzatnak jelentős önrész vállalását 

tenné szükségessé a szerződéskötéskor. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

33/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Közbeszerzési és beszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a 

„Kodály Zoltán Óvoda fejlesztése Jobbágyiban” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi 4 főből álló Bíráló 

Bizottságot hozza létre és az alábbi bizottsági tagokat jelöli ki: Takács 

Ildikó pénzügyi, Kucsikné Kerek Katalin jogi, Laczkóné Dénes Orsolya 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Laczkó Csaba 

bírálóbizottsági tag, közbeszerzési szaktanácsadó. 

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Döntéshozó testület a „Kodály Zoltán Óvoda fejlesztése 

Jobbágyiban” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény közzététele 

nélküli eljárás újbóli ajánlattételi felhívását elfogadja. Jobbágyi 

Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, az ajánlati felhívást az 

alábbi cégeknek küldi ki:  

SAFI-ART Kft. 3100 Salgótarján, Görbe út 61. 

SZÍRBAU 2009 Építőipari és Szolgáltató Kft.3128 Vizslás, 

Felszabadulás út 10. 

Best Solution Konstrukt Kft. 3021 Lőrinci, Rákóczi utca 65. 

FORT-BAU THERM Kft. 1074 Budapest, Dohány utca 29.  

NEXT-Therm Kft. 3143 Mátranovák, Csokonai út 11. 

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

elfogadott 34/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása 

5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott 

35/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása 
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4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

elfogadott 36/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása 

5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott 

37/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása 

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

elfogadott 38/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2020. augusztus 27-i ülés határozatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

39/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pásztói 

Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

40/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán 

Óvoda 2019/2020-as tanévben végzett munkáról és a 2020/2021-es 

tanév előkészítéséről készült beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

41/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta 

Jobbágyi Község Önkormányzata 2020. I. félévi költségvetésének 

teljesítéséről készült beszámolót és azt számszaki mellékleteivel együtt 

elfogadja. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

42/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet I. 8. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a 

belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához 326 m3 keménylombos tűzifa vásárlásához támogatási 

igényt nyújt be. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, a 

szociális rászorultság és a 2020 évi igénylés részletes feltételeit – 

legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő 

– önkormányzati rendeletben szabályozza, valamint a támogatás 

igénybevételéhez szükséges 414.020 Ft önrészt és a felmerülő szállítási 

költségeket a 2020. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

43/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatások szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a 2021-

2035. évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Terv áttekintését 

követően a 12-08712-1-001-01-07 I-4-Á-25 azonosító számú Jobbágyi 

víziközmű-rendszer vonatkozásában a Gördülő Fejlesztési Tervben 

foglaltakkal egyetért, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi, 

azzal kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni. 

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy Gördülő 

Fejlesztési Tervvel kapcsolatos nyilatkozatokat aláírja, valamint arra, 

hogy meghatalmazza az Északmagyarországi Regionális Vízművek 

Zrt.-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra benyújtsa, továbbá a 

jóváhagyási eljárás során az Önkormányzatot teljeskörűen képviselje. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

44/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte, 

és megtárgyalta a Dél Nógrádi-Vízmű Kft. üzemeltetésében lévő és az 

önkormányzat 81/1000-ed tulajdoni hányadát képező Pásztó belterület 

745 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3060 Pásztó, Csillag tér 

21. ingatlanon álló épületen elvégzendő átalakítási munkálatokra tett 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: Jobbágyi Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pásztó 

belterület 745hrsz alatt felvett, természetben a 3060 Pásztó, Csillag tér 

21. számú ingatlanon elvégzendő munkafeladatok a következők: 

irodarész átalakítása (határlezáró falak kialakítása), épület és a tető rész 

bontása az iroda és a raktár részen. 

Az elvégzendő munkálatok tervezett összköltsége (vállalkozó által 

benyújtott árajánlat alapján) nettó 2.455.000.- Ft + 662.850.- Ft ÁFA, 

azaz bruttó 3.117.850.- Ft melynek fedezetét a tulajdonos 12 

önkormányzat tulajdoni hányadának megfelelően fedezi Jobbágyi 

Község Önkormányzata a tulajdoni hányadnak megfelelően (8,1 %) 

252.546.- Ft-ot, azaz kettőszázötvenkettőezer-ötszáznegyvenhat forintot 

a többségi tulajdonos Pásztó Város Önkormányzata részére átutalja. A 

képviselő-testület megbízza Farkas Attilát, Pásztó Város 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy az ajánlatot adó vállalkozóval 

(Toldi Csaba egyéni vállalkozó székhely: 3064 Szurdokpüspöki, 

Szabadság út 171.) szerződést kössön a fent megjelölt feladatok 

ellátására, bruttó 3.117.850.- Ft, azaz hárommillió-száztizenhétezer-

nyolcszázötven forint értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály Palotás Község 

Önkormányzata polgármesterét az ezzel kapcsolatos valamennyi 

szükséges intézkedés és jognyilatkozat megtételére. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

45/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásával.  

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

46/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Elhagyott ingatlanok 

közcélra történő megvásárlása” című pályázati kiírásra pályázat 

benyújtásával.  

A pályázat megvalósításához szükséges önrészt, 3.128.000.- Ft-ot a 

fejlesztési tartalék keret terhére biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

47/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fáy András 

Általános Iskola használaton kívüli kazánház kéményének bontása 

tárgyú ajánlattételi eljárás során a BUDAI MŰEMLÉKFELÚJÍTÓ Kft. 

által benyújtott ajánlatot, melynek összege bruttó 5.961.071.- Ft 

ajánlatát fogadta el.  

Felhatalmazta Schoblocher István polgármestert a szerződés 

megkötésére.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

48/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetésben tervezett támogatási keretből – Maczák Tímea 

képviselő tiszteletdíj felajánlásának jóvoltából – a Jobbágyi 

Szabadidősport Egyesület részére 46.200 Ft támogatást biztosít. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

49/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetésben tervezett támogatási keretből – Sándorné Szentkúti 

Anita Pénzügyi Bizottsági tag tiszteletdíj felajánlásának jóvoltából – a 

Jobbágyi Szabadidősport Egyesület részére 23.100 Ft támogatást 

biztosít. 

Zárt ülés 

2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadott 

50/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott 51/2020.(VIII.27.) 

számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

52/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott 53/2020.(VIII.27.) 

számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

2020. szeptember 24-i ülés határozatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott  
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54/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2019.évi tájékoztatóját elfogadta. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

55/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pásztói 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadta. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

56/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 

Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót. 

6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott 57/2020.(IX.24.) 

számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az 

Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

58/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű és az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről szóló beszámolót.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

59/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Kodály Zoltán Óvoda 

fejlesztése Jobbágyiban” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – hirdetmény 

közzététele nélküli eljárás eredményes.  

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy FORT-BAU THERM Kft, a 

Next-Therm Kft. és a SAFI-ART Kft. ajánlata érvényes, a benyújtott 

igazolások alapján nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, az 

ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Kodály Zoltán Óvoda 

fejlesztése Jobbágyiban” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 

szempont alapján –legjobb ár-érték arány – a FORT-BAU THERM 

Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 29. adószám: 12919321-2-42).  A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásával megbízott cég által előkészített szerződést kösse 

meg, írja alá. A nyertes Ajánlattevő ajánlata meghaladja az 

Önkormányzat rendelkezésre álló fedezetét, így a Képviselő-testület 

kezdeményezi a támogatónál a hiányzó forrás biztosítása érdekében a 

Vállalkozási szerződés fedezetéül szolgáló TOP-1.4.1-16-NG1-2017-

00019 számú támogatási szerződés módosítást, valamint a szerződés 

záradékkal történő aláírást a Kbt. 131.§ (9) bekezdése szerint. A Kbt. 

53. § (6) bekezdésének megfelelően az eljárás feltételes közbeszerzési 

eljárás. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés 

hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának 

jóváhagyása és az esetleges saját forrás biztosítása. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

60/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Magyar Falu Program keretében „Jobbágyi, Ady E. és 

Jókai úti járdák felújítása – anyagbeszerzésre és munkavégzésre” 

pályázat esetében az Erőss út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 

adásvételi szerződés aláírására bruttó 4.987.227.- Ft összegben. A 

munkadíj összege, mely bruttó 381.000.- Ft, az önkormányzati 

fejlesztési tartalékból kerül finanszírozásra.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

61/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Jobbágyi, Rákóczi úton lévő közvilágítás 

korszerűsítésére. Ennek keretében 5 db fényforrás felszerelése 

szükséges, melynek költsége 100.000.- Ft.   

6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott 62/2020.(IX.24.) 

számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020 évi 

költségvetésben tervezett támogatási keretből - Kiss Krisztián Zsolt 

képviselő egy havi tiszteletdíj felajánlásának jóvoltából – a Jobbágyi 

Daloskör részére támogatást biztosít.  

Zárt ülés 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

63/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott 64/2020.(IX.24.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

65/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

2020. október 29-i ülés határozatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

66/2020.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és egységes 

szerkezetű alapító okiratát – a határozat mellékletét képező tartalommal 

és formában – elfogadja. Felhatalmazza Schoblocher István 

polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat 

aláírására, valamint a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 

Igazgatósághoz történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás 

számára. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

67/2020.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Juhász Péter Pál 

Jobbágyi Losonci út 15. szám alatti kérelmét megismerte, és részére a 

Jobbágyi Losonci út 1/A. szám alatti ingatlanon lévő egy garázs 

használatát határozatlan időtartamra használati szerződés alapján 

biztosítja. A használó köteles az ingatlan udvaron a fű- és bokrok 

rendszeres nyírására, metszésére. Felhatalmazza Schoblocher István 

polgármestert, hogy a használati szerződést határozatlan időre, három 

hónapos rendes felmondási idővel, illetve a használó 

kötelezettségszegése esetén azonnali hatályú felmondással megkösse. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

68/2020.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte 

Kelemen Andrásné Jobbágyi, Zagyva köz 7 szám alatti lakos kérelmét, 

melyben a Jobbágyi, Zagyva köz 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának 

cseréjét kérte egy önkormányzati szociális bérlakás bérleti jogára 

vonatkozóan. Tekintettel arra a tényre, hogy Jobbágyi Község 

Önkormányzata szociális bérlakással nem rendelkezik, a kérelem 

elutasításáról döntött. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 

69/2020.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Wisztercill János 

és Kurai Györgyi (3063 Jobbágyi Hegyalja u. 2.) részére értékesíti a 

Jobbágyi 1864/1 hrsz-ú 1.232 m2 területű legelő, 1865. hrsz-ú 2.183 m2 

területű legelő, 1867/1. hrsz-ú 1.628 m2 területű gyümölcsös, és 1867/2. 

hrsz-ú 2.673 m2 legelő művelési ágú termőföldeket 1 millió Ft/ha áron, 

azaz összesen 771.600 Ft értékben. Felhatalmazza Schoblocher István 

polgármestert, hogy a meghatározott vételáron az adásvételi szerződést 

megkösse. 

Zárt ülés 

6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott 70/2020.(X.29.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással elfogadott 71- 

72/2020.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

Jobbágyi Község Önkormányzat Polgármesterének vészhelyzet 

alatt hozott határozatai: 

1/2020. (III. 16.) határozat Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 

és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 

helyi szintű meghozatala – Kodály Zoltán Óvodában 2020. március 17-

től határozatlan időre rendkívüli szünet elrendelése 

2/2020. (III. 26.) határozat Fáy András Általános Iskolára 

vonatkozó intézmény átszervezése tárgyában határozat jóváhagyása 
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3/2020. (III. 26.) határozat Fáy András Általános Iskolára 

vonatkozó intézmény átszervezése tárgyában határozat jóváhagyása 

4/2020. (III. 26.) határozat Jobbágyi Árpád utca 5. szám alatti 

ingatlan megvásárlása tárgyában határozat jóváhagyása 

5/2020. (III. 26.) határozat Rendkívüli települési támogatás 

megállapítása 

6/2020. (IV. 16.) határozat Az élet és vagyon biztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő helyi szintű meghozatala – 2020. április 18-

tól – 2020. április 19-ig csoportosulás, játszótéri eszközök használatának 

és Szabó Imre Sportcentrum területén szabadidős sporttevékenység 

megtiltása 

7-8/2020. (IV. 22.) határozat Rendkívüli települési támogatás 

elutasítása 

9-12/2020. (IV. 22.) határozat Rendkívüli települési támogatás 

megállapítása 

13-15/2020. (V. 22.) határozat Rendkívüli települési támogatás 

elutasítása 

16/2020. (VI. 02.) határozat Kodály Zoltán Óvoda fejlesztése 

Jobbágyiban tárgyú közbeszerzési eljárás indítása 

17/2020. (VI. 15.) határozat Kodály Zoltán Óvoda fejlesztése 

Jobbágyi óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltése - pályázat 

kiírása 

18/2020. (VI. 15.) határozat Pásztó Városi Önkormányzattal 

háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

jóváhagyása 

19/2020. (VI. 15.) határozat Jegyző helyettesítése – dr. Tóth Renáta 

jegyző tartós távolléte miatt, 2020. május 27-től – 2020. november 26-

ig Kucsikné Kerek Katalin, mint legmagasabb besorolású előadó 

megbízása jegyzői feladatok ellátására 

 

 

 

 

 

 

Kedves Olvasók! 

 

Napjainkban az egészségügyre és a szolgáltatókra nehéz 

idők járnak. Közéjük tartoznak a postások is, akiket az 

időjárás viszontagságai is sújtanak. Naponta több kilométert 

tesznek meg átázott, megfagyott ruhában. Fáradhatatlanul 

viszik a küldeményeket, a juttatásokat, amiket nagyon 

várnak az emberek. Így, kialakulhatott egy különleges és 

szeretetteljes kötődés a postások és az emberek között. 

Ennek állít emléket az alábbi novella. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 

munkájukkal könnyítenek az emberek helyzetén, valamint 

az egészségügyben dolgozóknak, a többi szolgáltatónak, és 

a POSTÁSOKNAK.  

Kívánok békés, szeretett teljes ünnepeket és jó egészséget 

mindenkinek. 

Begelláné Kővári Mária 

 

Életképek  

 

Az ezerkilencszázhatvanas években kezdődött az én postás 

életem. Már abban az időben is a fiatalok a városokban 

találták meg boldogulásukat. Emiatt sok idős ember 

egyedül, s magányosan élt. Akkor még nem volt 

kialakítva  az állam idős emberek gondozó szolgálata. Így 

sokuknak a külvilággal az egyetlen kapocs a postai 

kézbesítő volt. Így volt ezzel Kati néni is. Naponta az 

ablakában várta a kézbesítő érkezését. S kérdőn intett, hogy 

jött-e levele, s a postás mindig azt tudta csak visszainteni, 

hogy nem. A kapu csak nyugdíj fizetéskor nyílt ki.   

Az egyik nap Kati néni nem állt ott a függöny mellett az 

ablakban. Gabi, a kézbesítő tudta, hogy baj van.  

A szomszéd segítségével bementek hozzá. Kati néni szép 

csendesen, ahogy élt, ágyában örök álomra szenderült. S 

másnap, amikor Kati néni házához érve ösztönösen az 

ablakra nézett, a függöny már nem lebbent.  

Vannak azonban vidámabb postai emlékeim is. Pali bácsi, 

aki nekünk fogalom lett. 

Közel száz évesen is naponta bejött hozzánk a postára. 

Lehetett bármilyen nagy a forgalom, akkor is néhány szót 

váltottunk vele. Legtöbbször elhangzott az a kérdés is: 

  - Hogy van Pali bácsi?  

Ő ilyenkor kihúzta magát mind a százötven centiméterével, 

kalapját mutató ujjával fölpöccintette, s rávágta hangosan. 

  - L e g é n y e s e n! 

S bejött hozzánk megmutatni azt a gyönyörű rózsacsokrot 

is, amit a hetven éves házassági évfordulójukra vitt az ő 

Rozijának. S másnap is eljött. S mi megkérdeztük tőle. 

  - Pali bácsi mit szólt Rozi néni a gyönyörű 

rózsacsokorhoz? 

  - Bizony Rozim szemét a könny áztatta.  

Az ilyen szép történetekért szerettünk nagyon Postások 

lenni! 

 

 

 

A Községi Önkormányzat tájékoztatója 
Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal, 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 

Nyt. szám: 2.9.1/460/2004 

Készült 800 példányban 

 



2020. december----------------------------------Jobbágyi Hírek-------------------------------------------14. oldal 

 
Anyakönyvi hírek 

 

 

 

Újszülöttek: 

 

 

 

Bangó Rubina Amira  2020. 04. 13. 

Szabó Máté   2020. 04. 16. 

Juhász Panka Éva  2020. 04. 24. 

Baranyi Elena   2020. 04. 26. 

Bangó Maja   2020. 05. 20. 

Jancsó Bertalan   2020. 05. 22. 

Tóth Botond   2020. 05. 27. 

Kállai Ambrus   2020. 06. 12. 

Maczák Alexander  2020. 07. 31. 

Csömör Asztrik Nikolasz 2020. 08. 01. 

Seres Lilien   2020. 08. 20. 

Berki Martin   2020. 09. 09. 

Oláh Alisa Kiara  2020. 10. 06.  

Juhász Anna   2020. 10. 09. 

Berki Botond   2020. 10. 14.  

Puporka Valentina Alisa  2020. 10. 16. 

Lajtrik Denisz   2020. 10. 19. 

Bangó Lina   2020. 11. 29.  

 

 

                       

Házasságot kötöttek: 

 

Kerepesi Andrea és Pompor Péter Pál   2020. 04. 17. 

Radics Regina és Csömör Asztrik  2020. 06. 02. 

Valecsik Hajnalka és Seres Zoltán   2020. 06. 05.  

Kovács Evelin és Vékony József  2020. 09. 11.  

Kocsis Mária Apollónia és Soós Gábor  2020. 12. 04. 

Rónai Adrienn és Nagy István   2020. 12. 07. 

 

 

Elhunytak: 

 

Kis Zoltán      2020. 03. 28.  

Bangó Zoltánné     2020. 05. 09. 

Mizser Pál Józsefné     2020. 05. 10. 

Turi Gábor      2020. 05. 26.  

Váradi Attila      2020. 06. 01.  

Kovács Ferencné    2020. 06. 19.  

Kővári Ferenc Andrásné    2020. 07. 10. 

Juhász Györgyné     2020  07. 18.  

Kovács Antal      2020. 07. 20.  

Vas György     2020. 09. 18. 

Jancsó József Mihály    2020. 09. 20.  

Sági György Gábor    2020. 11. 20. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 
 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 

Turi Gábor  

Temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

 

*** 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 

Kovács Ferencné  

Temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

 

*** 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 

Kővári Ferenc Andrásné  

Temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 

Kovács Antal  

Temetésén részt vettek, sírjára koszrút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

 

*** 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 

Jancsó József Mihály 

Temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

 

*** 
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Jobbágyi Község Önkormányzatának pályázatai 2020-ban 

 
  Önkormányzatunk ebben az évben is több pályázatot nyújtott be településünk fejlődése                          

érdekében. –  Magyar Falu Program (külön írásban szerepel) 

– Belügyminisztérium pályázata keretében meghírdetésre került a „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” alcélokon belül „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”, 

amelyben a Hunyadi út teljes felújítására 20.000.000 Ft támogatást nyertünk. A projekt teljes költsége 

25.766.552 Ft. A különbözetet 5.766.552 Ft-ot az Önkormányzat saját forrásból fogja biztosítani. 

Szintén a Belügyminisztérium keretén belül kiírásra került a „2020. évi települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására”, mely pozitív elbírálásban részesült és 236 erdei 

köbméter kemény lombos tűzifa vásárlására biztosított forrást. A támogatás igénybevételéhez 

414.020 Ft önrészt és a felmerülő szállítási költségeket önkormányzatunk biztosítja a költségvetési 

tartalék terhére. 

– 2021-ben folyamatosan fogjuk figyelni a pályázati lehetőségeket és azok függvényében településünk 

fejlődése érdekében azokon részt kívánunk venni, illetve szükség esetén önerőből fogunk megoldani 

feladatokat. 
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Magyar Falu Program 

 

Magyarország Kormánya eltökélt a magyar vidék fejlesztése és fejlődése mellett, ezért 2018-ban meghirdette a Magyar Falu 

Programot.  
 

A pályázati felhívások 2019-ben jelentek meg. Jobbágyi Község Önkormányzata 2019-ben az alábbi pályázatokat nyújtotta be: 

1. „Orvosi Eszköz” 

2. „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” 

3. „Kistelepülések járdafelújításának anyagtámogatása” 

 

Mindhárom pályázat sikeres volt, melyekre összesen 18.850.660 Ft támogatást nyertünk meg. A három projekt 2020-ban valósult 

meg. Ennek köszönhetően a teljesség igénye nélkül az alábbiak valósultak meg: 

 Az orvosi rendelőben, illetve a védőnőnél új számítástechnikai, diagnosztikai eszközök, bútorok, hűtőszekrény kerültek 

beszerzésre. 

 Egy MTZ–820 Traktor, hótoló, szárzúzó, sószóró vásárlása történt meg. 

 Ady Endre, illetve a Jókai úton lévő járdák felújítása történt meg. 

A program keretében 2020-ban az alábbi pályázatokat nyújtottuk be, amelyek ismét pozitív elbírálásban részesültek, melyek 

megvalósulása 2021-ben fog megvalósulni. Név szerint ezek pedig az alábbiak: 

1. „Temető fejlesztése” (parkoló kialakítása) 

2. „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” Kodály Zoltán Óvoda kerítésének felújítása. 

3. „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlás” Jobbágyi Hunyadi út 1-3 megvásárlása 

Ezekre a projektekre összesen 14.305.218 Ft támogatást nyertünk. 
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Tíz éves a Jobbágyi Daloskör. 

 

     Daloskörünk 2010. augusztus hónapban alakult, zenét és népdalokat szerető tagokból. 
 

     Célunk: 
A népdalok szeretetének fenntartása és megismerése, a Kárpát-medence különböző tájegységeinek, népdalainak és a korábbi 
korok katonadalainak megtanulása és továbbadása a hallgatóság felé. 
 

     A kezdeti időben nagy lelkesedéssel, de alapok nélkül kezdtük el dalainkat összegyűjteni és gyakorolni, ahogyan azt szüleinktől, 
nagyszüleinktől tanultuk. 
     Egyesületünk tagsága az ország különböző tájairól származnak, így a dalok szövege és dallama gyakran kicsit másabb, mint 
ahogyan errefelé ismerik, ezért egyeztetnünk kell, hogy melyik változatot adjuk elő. 
     Először, csak a nyugdíjas klub tagsága előtt léptünk fel. Biztatásukra Jobbágyi község Idősek napi ünnepségen léptünk színpadra 
2011. október 01-én. 
Ezt több falunapi és központi ünnepeken való közreműködés követte, helyben és a környező települések ünnepein. 
     Sturmann Jenőné „Toncsi” 2013-tól heti rendszerességgel segíti Daloskörünket, adja át tudását és lát el bennünket az oktatás 
mellett, énekléstechnikai tanácsokkal. 
Nagy hozzáértéssel segít dalcsokraink összeállításában. Gyűjtő munkájának köszönhetően nagyon sok új dalcsokrot és más 
tájegységek dalait ismerteti meg Daloskörünkkel. 
     Első nagy sikerünk – a Nyugdíjasok Nógrád megyei Szövetségének szervezésében 2013.03.02. a „Csengőhang” Régiós 
találkozóján Salgótarjánban első helyezést értünk el. 
     Ezt több sikeres fellépés követte. 
     

Egerben a „KÓTA” Országos minősítőn 2019. november 16-án a Jobbágyi Daloskör „aranypáva” minősítést kapott. 
Nagy örömünkre 2019. tavaszán öt napos népdalgyűjtésen tudtunk részt venni a „Csoóri Sándor” alapítvány segítségével Hargita 
megyében, ahol hetven új dalt sikerült rögzíteni. 
 

     Kiadásaink az oktatás és a zenekari kíséret mellett a fellépésekre való utazások, a fellépő ruhák kiegészítései, a szükséges 
kiegészítő berendezések – diktafon, kamera, pendrive, papírok, festékpatronok, és a fellépéshez szükséges egyéb felszerelések. 
 

Terveinkben szerepel a hangosítás megoldása. 
 

     Meg kell említenem, hogy Egyesületünk kulturális életének színesítését is, zömmel csoportunk tagjai, tagságunk 
közreműködésével végezzük. Tóth Edit tagtársunk jó hozzáértéssel összeállított műsoraival, jeleneteivel kerülnek végrehajtásra. 
Rendezvényeinken táncokkal, jelenetekkel, játékos vetélkedőkkel szórakoztatjuk egymást. 
     Eddig összegyűjtött, és műsoraink során előadott: 
Népdalok: A palóc dalcsokrok mellett, sok tájegység dalkincseit is sikerült műsorainkban előadni – erdélyi, délvidéki, felvidéki, 
dunántúli, bácskai, délalföldi, hajdúsági, szatmári, stb. 
Katonadalok: Az 1848-as katonadalok, I.világháborús és II. világháborús katonadalok, katonai menetdalok, erdélyi katonadalok, 
és egyéb katonadalok hangzottak el. 
Karácsonyi énekek: Egyházi és népi karácsonyi énekeket, valamint más népek karácsonyi dalait énekeltük. 
Vegyes mulatós nóták, énekek: Aratási summás dalcsokor, csárdás népdalok, bordalok, és vegyes dalok hangzottak el műsoraink 
során.   
Dalainkkal derűt és jó közérzetet szeretnénk közvetíteni. 
Hornyák Miklós. 
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„CSENGET AZ ŐSZ” 

 
Nagyon sajnáljuk, hogy a kialakult járványügyi helyzetben egyre zártabb az óvodai életünk, egyre korlátozottabbak az óvoda és  

a család kapcsolatai. 

Arra kérünk mindenkit, aki belép az óvoda területére viseljen maszkot, hogy megóvjuk közösségünket a fertőzéstől.  

Megérkeztek a megrendelt karácsonyi fotók, kérjük jöjjenek be érte, mert hamarosan visszaviszik a megmaradtakat. 

A programunk és a munkaterv szerint haladunk az óvodai mindennapok terén. Szerencsésen megvalósulhatott a vadaskerti 

kirándulás Hatvanban, az élménnyel teli napot sok más vidámság követi. Ilyenek a „tökös hét” és az éppen megvalósuló libás hetünk 

is. Sokat barkácsolunk, éneklünk, játszunk az őszi évszakhoz kapcsolódó témákban.  

 Ahogy múlik az idő, eljönnek a várt születésnapok. Ezúton köszöntjük a három éveseket! 

 A képeken felidézett eseményekkel kívánjuk megörvendeztetni Önöket, kívánva az olvasóknak jó egészséget! 

 

Kodály Zoltán Óvoda munkaközössége nevében 

Kondor Marianna 

Mb.óvodavezető 
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A Magyar Labdarúgó Szövetség első elnöke Jobbágyi szülötte 

 
A "Batthyány Casino - Történelem Kedvelők Egyesülete" - jó néhány sporttal, labdarúgással kapcsolatos esemény, 
vetélkedő, konferencia, megemlékezés, koszorúzás, síremlék felújítás szervezője - MAGYAR FUTBALL ELSŐK 
címmel. A futball éjszakája napján a Nemzeti Örökség Intézetével egyeztetve koszorúzást szervezet 2020. szeptember 
4-én, pénteken 11.00 órakor a Budapesti Fiumei úti Temetőben lévő síremlékeknél. A koszorúzáson részt vett 
Schoblocher István polgármester. 
 
A magyar futball elsők név szerint: 

 Jász Géza, az MLSZ első elnöke, Jobbágyi szülötte, 

 Gillemot Ferenc, a magyar válogatott első szövetségi kapitánya, 

 Manno Miltiades, a magyar labdarúgás első gólkirálya 

 

JÁSZ GÉZA sporttisztviselő, az MLSZ első elnöke, filozófiai író, aki Jobbágyiban született. Jogot tanult, majd a Magyar 
Földhitelintézet könyvelőjeként dolgozott. Első bölcseleti munkája 1893-ban jelent meg. Munkássága Margó Tivadar és 
Herman Ottó világszemléletéhez köthető. Kapcsolatba került szociáldemokrata és polgári demokratikus írókkal is. A 
turista mozgalom lelkes híve volt. A Turisták Lapjába rendszeresen írt cikkeket. A Magyar Turista Egyesület több vidéki 
osztályának alapításában vett részt. 1901. január 19-én alakult meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az István 
Főherceg Szálloda különtermében. A közgyűlésen 13 sportegyesület és a Budapesti Versenypálya Szövetség képviselői 
jelentek meg. A szövetség titkos szavazás útján Jász Gézát elnöknek választotta, aki az akkori sportélet egyik vezér 
egyéniségének számított, s eredményesen küzdött meg a kezdeti nehézségekkel. Más irányú elfoglaltsága miatt 
azonban csak egy évig volt kezében az irányítás, de mindenképpen dicsérendő, hogy a helyes útvonalra állította a 
magyar labdarúgás szekerét. 

A 145 éve született GILLEMOT FERENC a legismertebb és a legnépszerűbb magyar sportemberek egyike volt a 19. 
és 20. század fordulóján. (Nevének helyes ejtése: Zsilmó). Többféle sporttal is foglalkozott. Kerékpározásban, 
atlétikában és evezésben az ország legjobbjai közé tartozott. 1897-ben közreműködött a Műegyetemi FC alapításában, 
ahol azonnal volt labdarúgással foglalkozó szakosztály. Az első bajnokságban aktív játékosként küzdött a pályán. 1901-
ben az MLSZ alapításában is tevékenyen közreműködött. 1902-1904 között szövetségi kapitánya volt a válogatottnak. 
A szövetség első alelnöke, majd 1904-ben főtitkára. A magyar sport első, hivatásos edzője lett, így hasznosítva a 
sokoldalú tapasztalatait és képzettségét. Dolgozott a "33"FC (1902) és a MAC labdarúgóival, valamint a Duna EE 
evezőseivel. 1910 után a labdarúgásban már nem tevékenykedett. Sportújságírással is foglalkozott. 1910-ben vezette 
"Az est" sportrovatát, majd 1911-ben sportlapot indított "Tribün" címmel. A polgári életben egyetemi tanár volt. Az I. 
világháborúban a harctéren esett el Erdélyben, Petrozsény közelében. 

85 éve hunyt el MANNO MILTIADES, a görög származású kiváló labdarúgó, a BTC játékosa, atléta, úszó, evezős, 
gyorskorcsolyázó, kerékpáros, szobrász, festő és grafikus művész, huszárköltő, olimpiai ezüstérmes, az első (és 
második) magyar futball gólkirály, igazi polihisztor, a Fradi sasos címerének tervezője. 

 

                                                                                                                

 

 

 

Manno Miltiades sírjánál 

Gillemot Ferenc sírjánál 

Jász Géza sírjánál 

https://hu.wikipedia.org/wiki/MLSZ#_blank
https://hu.wikipedia.org/wiki/Margó_Tivadar#_blank
https://hu.wikipedia.org/wiki/Herman_Ottó#_blank
https://hu.wikipedia.org/wiki/1901#_blank
https://hu.wikipedia.org/wiki/Január_19.#_blank
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Labdarúgó-szövetség#_blank
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Budapesti_Versenypálya_Szövetség&action=edit&redlink=1#_blank
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2020. szeptember 19. 

 

Jobbágyi öregfiúk - FTC öregfiúk 

 
 

 

 

 
Herbst Rudolf fotói. 


