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 Télűző Mulatság gyerekeknek 
 

 Szombaton (02. 05.) a gyerekeket vártuk jelmezbálba. Volt kézműves foglalkozás a farsang jegyében, arcfestő aki 

mindenkinek olyan „álarcot” festett amilyen szerepbe bújt. A Jelmezes felvonulás után, a nézők szavazata döntött, ki 

lesz az első. Egy kis szünet után, a színpadot a gólyalábas fiúk foglalták el. Minden gyerkőcöt megmozgatva, táncos 

vetélkedőt varázsoltak a színpadra nekik. De nem maradhatott el a farsanghoz tartozó farsangi fánk sem. Ezúton 

köszönjük a Nyugállományúak Egyesületének, hogy elkészítették a finomságokat! 

-Rena- 
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Jobbágyi Község Önkormányzata 

Képviselő–testületének 

2022. évi ülésterve 
 

 

I. 

 

Beszámolók és tájékoztatók a testületi ülések 

napirendje előtt és után 

 

 

Napirend tárgyalása utáni témák: 

 

a.) Beszámoló a képviselő-testület által átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

b.) Beszámoló a képviselő-testület által hozott 

döntések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

c.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban 

végzett polgármesteri tevékenységről 

Előterjesztő: polgármester 

 

d.) Felvilágosítás kérés 

 

e.) Egyebek (kérdések, közérdekű bejelentések) 

 

 

Testületi ülések helye:  Rendezvényterem 

(Jobbágyi Lakótelep 7. ép. földszint) 

     

 

A testületi ülések ideje: 

 

- az üléstervben megjelölt nap, illetve minden 

hónap utolsó csütörtöki napja 

- az ülések kezdésének időpontja:  16.30 óra  

 

 

II. 

A testületi ülések ideje és javasolt napirendje 

 

2022. január 27. 

 

Napirend: 1. A képviselő-testület 2022. évi 

üléstervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

2. Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

2022. február 10. 

 

Napirend: 1. Az önkormányzat 2022. évi 

költségvetési rendelet-

tervezetének tárgyalása 

Előterjesztő: polgármester 

(A tervezetet a Pénzügyi 

Bizottság, valamint az 

Ügyrendi Bizottság előzetesen 

véleményezi.) 

2. Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

2022. március 31. 

 

Napirend: 1. Beszámoló a gyermekvédelem 

helyzetéről 

 Előterjesztő: családgondozó 

 2. Egyebek 

 Előterjesztő: polgármester 

  

2022. április 28. 

 

Napirend: 1. A 2021. évi költségvetés 

zárszámadásának elfogadása 

 Előterjesztő: polgármester 

(A tervezetet a Pénzügyi 

Bizottság, valamint az 

Ügyrendi Bizottság előzetesen 

véleményezi.) 

Előterjesztő: polgármester 

 2. Egyebek 

 Előterjesztő: polgármester 

 

2022. május 26. 

 

Napirend: 1. Beszámoló a község 

közbiztonságának helyzetéről 

Előterjesztő: Pásztói 

Rendőrkapitányság vezetője 

2. Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

2022. június 30. 

 

Napirend: 1. Közmeghallgatás 

 2.  A 2022. évi költségvetési 

rendelet előirányzatainak 

módosítása 

 Előterjesztő: polgármester 

(A tervezetet a Pénzügyi 

Bizottság, valamint az 
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Ügyrendi Bizottság előzetesen 

véleményezi.) 

3. Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

2022. augusztus 25. 

 

Napirend: 1. A köznevelési intézmény 

tájékoztatója a 2021/2022-es 

nevelési évről és a 2022/2023-

as nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő: óvodavezető 

 2. Beszámoló a költségvetés 

2022. I. félévi teljesítéséről 

 Előterjesztő: polgármester 

(A Pénzügyi Bizottság 

előzetesen véleményezi.) 

3. Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

2022. szeptember 29. 

 

Napirend: 1. Beszámoló a képviselő-testület 

bizottságainak munkájáról 

Előterjesztő: bizottságok 

elnökei 

2. Beszámoló a lejárt határidejű 

és az átruházott hatáskörben 

tett polgármesteri 

intézkedésekről 

 Előterjesztő: polgármester 

3. A 2022. évi költségvetési 

rendelet előirányzatainak 

módosítása 

 Előterjesztő: polgármester 

(A tervezetet a Pénzügyi 

Bizottság, valamint az 

Ügyrendi Bizottság előzetesen 

véleményezi.) 

4. Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

2022. október 27. 

 

Napirend: 1. Beszámoló a Polgármesteri 

Hivatal munkájáról 

 Előterjesztő: jegyző 

2.  Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

 

2022. november 24. 

 

Napirend: 1. A 2022. évi költségvetés III. 

negyedévi teljesítéséről 

beszámoló 

Előterjesztő: polgármester 

(Az előterjesztést a Pénzügy 

Bizottság előzetesen 

véleményezi.) 

2. Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

2022. december 15. 

 

Napirend: 1. Az önkormányzati bevételek 

díjtételeinek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

(A tervezetet a Pénzügyi 

Bizottság, valamint az 

Ügyrendi Bizottság előzetesen 

véleményezi.) 

2. Egyebek 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

Húsvéti Tojásfestés április 9. 

Rostás est Április 15. 

Bari Krisztián könyvbemutató  Május 12. 

Gyereknap május 28. 

Nemzeti összetartozás napja június 4. 

Bari Krisztián könyvbemutató  Június 16. 

Irodalmi találkozó június 25. 

Szünidei foglalkozások 
július 

-augusztus 

Családi nap Szeptember 

Könyvbemutató  Szeptember 15. 

1956.  

Forradalom és Szabadságharc, Magyar 

Köztársaság kikiáltásának napja 

október 23. 

Idősek Napja október 

Generációk találkozása  a  

zenén keresztül 
október 

Adventi ügyes kezek foglalkozás november 19. 

Falu Karácsony 

November 27. 

(Advent I. 

vasárnapja) 

Adventi Áhítat Koncert december 13. 

A program változtatás jogát fenntartjuk! 

 

2022.kultúrális programok 

programterv 
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Képviselő-testületi ülések 

 

 
A képviselő-testületi által elfogadott 

önkormányzati rendeletek: 
- 15/2021. (XII. 27.) önkormányzati rendelete a 

közművelődésről, 

- 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

módosításáról, 

- 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete a 

2022. évi költségvetésről, 

- 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete a 

2022. január 1-től érvényes köztisztviselői 

illetményalapról, 

- 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete a 

2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

- 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete az 

avar és kerti hulladék égetéséről. 

 

 

2021. december 22-i ülés határozatok 

kivonatai 
 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 46/2021. (XII. 22.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Osztály NO/TFO/39-

144/2021. iktatószámú törvényességi felhívást 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A 

közművelődésről szóló önkormányzati rendelet-

tervezet roma nemzetiségi önkormányzattal 

történő véleményezéséről, illetve új rendelet-

tervezet elfogadásáról intézkedik. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 47/2021. (XII. 22.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Salgótarjáni Tankerületi Központ által 

megküldött, a Bátonyterenyei, Pásztói, 

Salgótarjáni járások általános iskolai körzeteinek 

2022/2023. tanévre vonatkozó kijelölésének 

tervezetével egyetért.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 48/2021. (XII. 22.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az EBMENTÉS Kft. (2115 

Vácszentlászló Erdő u. 75.) gyepmesteri 

feladatokra vonatkozó szerződésében az alábbi 

díjmódosítást 2022. január 1-jei hatállyal 

jóváhagyta: Gyepmesteri szolgáltatások nettó 

110.000 Ft/hó, hatósági intézkedés során 

tulajdonból elhozott kutyák díja: nettó 15.000 

Ft/egyed. 

 

2022. január 27-i ülés határozatai 

 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 1/2002. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Osztály NO/TFO/39-

174/2021. iktatószámú törvényességi felhívást 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

módosításáról intézkedik. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 2/2002. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 2022. évi üléstervet elfogadta. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 3/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete Schoblocher István polgármester 

illetményét 2022. január 1. napjától 

megbízatásának időtartamára havi bruttó 780.000 

Ft-ban, azaz Hétszáznyolcvanezer forintban, a 

költségtérítését pedig illetménye 15 %-ban, azaz 

havi bruttó 117.000 Ft-ban, azaz 

Egyszáztizenhétezer forintban határozza meg. 

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodás mellett elfogadott 4/2022. (I. 27.) 

számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete Hegedüs Zsolt Tamás alpolgármester 

tiszteletdíját felülvizsgálta és a 116/2019. (X. 28.) 

képviselő-testületi határozatban foglaltakat 

fenntartja. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 5/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 

a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. A 

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
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melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási 

célú kiegészítő támogatásai vonatkozásában 

meghirdetett Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása 3.5. Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása jogcímen az 1.c) 

pályázati alcél keretében Jobbágyi településen 

belterületi út felújítására pályázatot nyújt be. 

Kezdeményezi a Jobbágyi 513. hrsz-ú ingatlanon 

lévő Jobbágyi Rákóczi út I. szakaszának 

felújítását. 

Jobbágyi Község Önkormányzata a felújítással 

érintett közút fenntartását és karbantartását 

vállalja. 

A pályázathoz szükséges 1.601.130 Ft, azaz 

Egymillió hatszázegyezer egyszázharminc forint 

saját forrást a 2022. évi költségvetésében 

fejlesztési tartalékként biztosítja. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 6/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata nevében a 

Magyar Falu Program keretében „Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése, felújítása” tárgyú pályázati kiírás 

alapján belterületi útfelújítása céljából pályázatot 

nyújt be. 

A pályázat címe: Jobbágyi Ady Endre út felújítása 

A projekt megvalósítási helyszínének címe: 3063 

Jobbágyi 196. hrsz. 

Jobbágyi Község Önkormányzata a beruházással 

létrejövő belterületi út fenntartását és 

karbantartását a fenntartási időszak alatt vállalja. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 7/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata nevében a 

Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati 

temetők infrastrukturális fejlesztése” című 

alprogram keretében Önkormányzati tulajdonban 

lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő 

egyéb beruházások tevékenységcsoport 

megvalósítása céljából pályázatot nyújt be. 

A pályázat címe: Jobbágyi Köztemető 

infrastrukturális fejlesztése 

A projekt megvalósítási helyszínének címe: 3063 

Jobbágyi 648 és 649. hrsz. 

A projekt megvalósítás összes költsége: 5.080.000 

Ft, melyből támogatásként elszámolható költség 

5.080.000 Ft, valamint el nem számolható költség 

(vállalt önerő): 0 Ft. 

Jobbágyi Község Önkormányzata a beruházással 

létrejövő temetői infrastruktúra fenntartását és 

karbantartását a fenntartási időszak alatt vállalja. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 8/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata nevében a 

Magyar Falu Program keretében „Óvodai 

játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” 

című alprogram keretében Közterületi játszótér 

kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése 

tevékenységcsoport megvalósítása céljából 

pályázatot nyújt be. 

A pályázat címe: Közterületi játszótér kialakítása 

Jobbágyiban 

A projekt megvalósítási helyszínének címe: 3063 

Jobbágyi 340. hrsz. 

A projekt megvalósítás összes költsége: 5.557.520 

Ft, melyből támogatásként elszámolható költség 

5.511.698 Ft, valamint el nem számolható költség 

(vállalt önerő): 45.822 Ft. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, 

hogy az önkormányzat 45.822 Ft önerő 

rendelkezésre állását biztosítja, és az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére 

elkülöníti. 

Jobbágyi Község Önkormányzata a beruházással 

létrejövő játszótér fenntartását és karbantartását a 

fenntartási időszak alatt vállalja. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 9/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Védőnői Szolgálat belső festési 

munkáira vonatkozó ajánlatot megismerte. 

A beruházásra vonatkozóan felhatalmazza 

Schoblocher István polgármestert, hogy a 

SILVER 2009 Kft.-vel (3182 Karancslapújtő 

Orgona út 10.) a vállalkozási szerződés nettó 

1.152.671 Ft + ÁFA összeggel megkösse. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 10/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi 

részére 2021. évben nyújtott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 11/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Nyugállományúak Egyesületének 

támogatási kérelmét megtárgyalta és a 2022. évi 

költségvetésében meghatározott civil szervezetek 

működési támogatása keretből az Egyesület 50 

éves jubileumi közgyűlésének megrendezéséhez 

100 ezer Ft támogatást biztosít. 
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5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 12/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete Bari Krisztián jobbágyi lakos 

„Művészettel a Beteg Gyermekekért Alapítvány” 

székhelyére vonatkozó kérelmét megismerte és az 

alábbi határozatot hozza: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a hozzájárul, hogy az Alapítvány 

székhelyeként az önkormányzat tulajdonát képező 

3063 Jobbágyi Lakótelep 7. ép. szám alatti 

ingatlan bejegyzésre kerüljön. 

 

Zárt ülés 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 13/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Jobbágyi útfelújítások 2018.” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában Laczkóné 

Dénes Orsolya közbeszerzési tanácsadó, Laczkó 

Csaba, Csorba Péter és Kucsikné Kerek Katalin 

bírálóbizottsági tagok titoktartási kötelezettségét 

feloldja. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 14/2022. (I. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli támogatás megállapítása. 

 

2022. február 9-i ülés határozatai 
 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 15/2022. (II. 9.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete döntött abban, hogy 2022. évre 

vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 16/2022. (II. 9.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a CONSORS Mérnöki, Kereskedelmi és 

Marketing Kft. (1125 Budapest Mátyás király út 

24.) videofelügyeleti rendszerek karbantartására 

vonatkozó szerződésben az alábbi díjmódosítást 

2022. április 1-jei hatállyal jóváhagyta: 

Szolgáltatás díja: 165.000 Ft + ÁFA / negyedév.6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 17/2022. (II. 9.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Magyar Falu Program keretében „Út, 

híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése, felújítása” tárgyú pályázati kiírás 

alapján belterületi útfelújítása céljából benyújtott 

pályázatot jóváhagyta. 

A pályázat címe: Jobbágyi Rákóczi út burkolat 

felújítása 

A projekt megvalósítási helyszínének címe: 3063 

Jobbágyi 513 és 638. hrsz. 

A projekt megvalósítás összes költsége: 

26.563.137 Ft, melyből támogatásként 

elszámolható költség 26.563.137 Ft, valamint el 

nem számolható költség (vállalt önerő): 0 Ft. 

Jobbágyi Község Önkormányzata a beruházással 

létrejövő belterületi út fenntartását és 

karbantartását a fenntartási időszak alatt vállalja. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az Önkormányzati feladatellátás 

fejlesztését célzó pályázat benyújtására vonatkozó 

5/2022. (I. 27.) képviselő-testületi határozatát, 

illetve a Magyar Falu Program keretében Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése, felújítását célzó pályázat 

benyújtására vonatkozó 6/2022. (I. 27.) képviselő-

testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 18/2022. (II. 9.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Jobbágyi Szabadidősport Egyesület 

részére 2021. évben nyújtott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 19/2022. (II. 9.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: 

 Balog Pál Józsefné 

 Bencsik Bence 

 Ferik Pálné 

 Gajdáné Németh Krisztina 

 Gubicskó Ádám 

 Gócza Lászlóné 

 Jeges Tamás 

 Kaszás Lászlóné 

 Kovács László 

Krasznai Katalin 

 Sándorné Szentkúti Anita 

 Sári István 
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2022. 

ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 
2022. áprilistól decemberig kéthetente fogjuk elszállítani a zöldhulladékot a kiadott ütemterv alapján. Minden 

hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos számára biztosítunk alkalmanként 3 db lebomló 

zöldhulladékgyűjtő zsákot (legfeljebb 3 db/ingatlan/szállítás), valamint lehetőséget biztosítunk további lebomló 

gyűjtőzsákok vásárlására. 

Az ingyenes gyűjtőzsák ZÖLD színű, míg a vásárolható pótzsákok ÁTLÁTSZÓ lesz zöld felirattal! Aki rendelkezik 

zöldhulladék gyűjtőedénnyel (kukával), azok azt továbbra is használhatják, de ezeket külön matricával meg kell jelölni! 

Zöldhulladék gyűjtőedényre matrica igényelhető az ügyfélszolgálatunkon. 

 A gyűjtések alkalmával: 

 legfeljebb 3 db ingyenesen biztosított (zöld színű, NHSZ Észak-KOM feliratú) zsákot / zöldhulladék gyűjtőedényt, 

 legfeljebb 0,5 m3 összekötegelt 

 korlátlan mennyiségben, az ügyfélszolgálaton megvásárolt, átlátszó (NHSZ Észak-KOM feliratú) lebomló pótzsákot 

szállítunk el az ingatlanoktól. 

A pótzsák kizárólag az ügyfélszolgálatokon vásárolható, ára: 300.-Ft/db. 

A gyűjtőjárat személyzete kizárólag az ingyenes zöld zsákot biztosítják az ügyfeleknek!  

Kérjük, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt napokon 

helyezze ki reggel 7 óráig oly módon, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint a begyűjtő 

szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. Kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommunális hulladék, papír, műanyag, 

veszélyes hulladék) ne tegyen a zöldhulladék közé, mert az akadályozza az újra hasznosítást. 

A nagyobb ágakat, gallyakat (átmérő 5-6 cm-nél nem nagyobb és 1 méternél nem hosszabbak) összedarabolva és összekötve 

kell elhelyezni a zsákok mellett! 

 A gyűjtési napokat az 1.számú mellékelt tartalmazza! 

 SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
Milyen típusú hulladékok kerülhetnek a szelektív kukákba, zsákba? 

 Papírhulladék 

- vegyes újságpapír, szórólapok 

- a nagyobb kartondobozokat kérjük a gyűjtőnapokon 

az edény mellé helyezni 

 Fémhulladék 

- italos dobozok (sörös-, üdítős doboz, stb.) 

- konzervdobozok (kimosva!) 

 Műanyaghulladék 

- műanyag (PET) italos palack, LAPOSRA TAPOSVA! 

- fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfóliák stb.) 

- flakonok kiöblítve (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai) 

 

 
 

Az üveghulladék gyűjtése továbbra is a közterületen található „ÜVEG” feliratú  szelektív  gyűjtőedényben  történik.  

Gyűjtőedények listáját a www.nhszmatra.hu oldalon megtalálja! 

Ha a gyűjtőedény a szelektíven gyűjtött hulladék mellett kommunális hulladékot is tartalmaz, úgy cégünk a szelektív 

gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot kommunális hulladéknak tekinti, és az elszállítást követően kommunális hulladék 

kezelésének díját számlázza ki az ügyfélnek! 

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

szétválogatjuk. 

 A gyűjtési napokat a 2.számú mellékelt tartalmazza! 

Milyen típusú hulladékok NEM kerülhetnek a szelektív kukákba, zsákba? 

Papírhulladék 

- ételmaradékkal szennyezett papírok, szalvéták, zsebkendő, egészségügyi betétek, nadrágpelenkák, stb. 

Műanyaghulladék 

- joghurtos- és tejfölös poharak, margarinos csészék, kekszes és csokoládés zacskók, vákuumcsomagolt felvágottak 

tálcái, rekeszek, gyerekjátékok, hungarocell, ételmaradékkal szennyezett nejlonzacskók, különféle műanyag használati 

tárgyak, stb. 

http://www.nhszmatra.hu/
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 Hasznos tudnivalók:  

 LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR 

• Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére az a 

magánszemély (helyi lakos) jogosult, aki, hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik, közszolgáltatási díjfizetési 

kötelezettségnek eleget tett (díjhátraléka nincs), és aki a személyazonosságát (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és 

lakcímét (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) hitelt érdemlően képes igazolni! 

• Az udvar csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő hulladékok befogadására szolgál; 

• A hulladékgyűjtő udvar megközelíthető gépjárművel; 

• Az udvarban munkatársunk segíti a jobb tájékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését az adatfelvétel után. 

 
 A lakossági hulladékudvar nyitvatartási rendje:  Cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár 

u. 19. Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-17:00 

Szerda: 8:00-17:00 

Csütörtök: ZÁRVA 

Péntek: 8:00-17:00 

Szombat: 8:00-12:00 

Vasárnap és Ünnepnapokon: ZÁRVA 

 

 

 

A hulladékudvarban az alábbi anyagokat lehet elhelyezni: 
 

 NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 

 Műanyag csomagolási 

hulladék (PET palackok, 

fóliák) 

 Karton (dobozok, hullámpapírok) 

 Papír (újságpapírok, szórólapok) 

 Gumiabroncsok 

(8 db/év/ingatlan a behozható mennyiség) 

 Öblös- és sík üveg 

 Étolaj és zsír (sütésből visszamaradt) 

 Elektromos és elektronikus hulladékok 

 Lom hulladék 

 Építési törmelék 

 
Nem veszélyes hulladékok esetén 

250 kg/év/ingatlan a díjmentesen behozható 

mennyiség, ezen felül térítési díj ellenében tudjuk 

fogadni. 

 VESZÉLYES HULLADÉKOK 

 Motor-, hajtómű-, és kenőolajok és ezek göngyölege 

 Növényvédőszerek és göngyölege 

 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 

 Festék- vagy lakk hulladékok 

 Elemek és akkumulátorok 

 
Veszélyes hulladékok esetén 

100 kg/év/ingatlan a hulladékgyűjtő udvarban 

ingyenesen leadható mennyiség, ezen felül csak térítés 

ellenében tudunk fogadni. 

 

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, továbbá a hulladék 

nem lakossági eredetű és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles 

megtagadni a hulladék átvételét. 
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 LOMTALANÍTÁS  
 

A lomtalanítás a korábbi évhez hasonlóan zajlik. A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a 

lomtalanítás nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosok egyéni igénybejelentése alapján, előre egyeztetett 

időpontban, társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. A 

lomtalanítást igénylő ügyfelünk az alábbi elérhetőségeken kérheti a szolgáltatást. 

A házhoz menő lomtalanítás évente 1 alkalommal igényelhető (február 1 és október 31 között) és legfeljebb 2m3 

lomhulladékot szállítunk el. 

Bővebb tájékoztatást kérhet és a szolgáltatás igénybevételét jelezheti, a 06-37/311-894 telefonszámon vagy az 

info.matra@nhsz.hu e-címen. 

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

 Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok: 

Olyan szilárd hulladék, amelyek a méretük miatt nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás 

alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat 

bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében. 

 
 Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok: 

 kommunális hulladék 

 építési törmelék (beton, tégla, cserép, mosdókagyló, WC csésze stb.) 

 gumiabroncs 

 szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz) 

 zöldhulladék 

 elektronikai cikkek 

 veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek) 

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

egészségét. 

 

 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

 

A gyorsabb ügyintézés érdekében lehetősége van az ügyfeleknek online időpont foglalásra a www.nhszmatra.hu honlapon. 

Az ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak az Önök rendelkezésére az alábbi nyitvatartási időben és elérhetőségeken: 

 
 Ügyfélszolgálat nyitvatartása: 

Hétfő: 8:00 – 16:00 H-3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19. 

Kedd: 8:00 – 16:00  Telefonszám: +36-37/311-894 

Szerda: 8:00 – 20:00 Email: info.matra@nhsz.hu 

Csütörtök: 

Péntek: 

 ZÁRVA  

8:00 – 16:00 

Web: www.nhszmatra.hu; 

www.nhszeszakkom.hu 

 

 

 

 
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 

 

 

A vírushelyzetre való tekintettel ügyintézés előtt mindig kérjen tájékoztatást az 

ügyfélszolgálat és hulladékudvar nyitvatartásáról és az ügyfélfogadási rendről! 

mailto:info.matra@nhsz.hu
http://www.nhszmatra.hu/
mailto:info.matra@nhsz.hu
http://www.nhszmatra.hu/
http://www.nhszmatra.hu/
http://www.nhszeszakkom.hu/
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Szelektív és Zöldhulladék gyűjtési időpontok 

2022.  

 
 JOBBÁGYI 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 Zöldhulladék gyűjtés időpontjai 

2022. április 6., szerda 2022. június 29., szerda 2022. szeptember 21., szerda 

2022. április 20., szerda 2022. július 13., szerda 2022. október 5., szerda 

2022. május 4., szerda 2022. július 27., szerda 2022. október 19., szerda 

2022. május 18., szerda 2022. augusztus 10., szerda 2022. november 2., szerda 

2022. június 1., szerda 2022. augusztus 24., szerda 2022. november 16., szerda 

2022. június 15., szerda 2022. szeptember 7., szerda 2022. november 30., szerda 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 Szelektívhulladék gyűjtés időpontjai 

2022. január 20., csütörtök 2022. június 22., szerda 2022. november 23., szerda 

2022. február 17., csütörtök 2022. július 20., szerda 2022. december 21., szerda 

2022. március 17., csütörtök 2022. augusztus 17., szerda 2023. január 18., szerda 

2022. április 27., szerda 2022. szeptember 28., szerda 2023. február 15., szerda 

2022. május 25., szerda 2022. október 26., szerda 2023. március 15., szerda 

   

 

 

A Szelektív és Zöldhulladék gyűjtő járatok személyzete csak INGYENES (csere) 

ZSÁKOKAT (sárga/zöld zsákok) biztosít az ügyfelek számára. Zsákok vásárlására 

kizárólag az ügyfélszolgálatunkon van lehetőség! 
 
 

NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. 
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TISZTELT ÁLLATTARTÓK! 

 

Értesítjük Önöket, hogy Jobbágyi településen az állatorvosi körnap megszűnt! 

 

Azok az állattartók, akik önállóan igénybe szeretnék venni az állatorvosi 

szolgáltatást, az alábbi telefonszámon tehetik meg: 
 

Dr. Boros Imre   06-30/252-8132 

Dr. Micsutka Attila 06-70/411-5982 
 

 

 

 
 

 

2022. március 15. Koszorúzás után a Tájháznál 
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Pályázatok 2022-ben 

 
2022 év eleje a pályázatok beadásával 

kezdődött. A Magyar Falu Program 

keretében 2022. január 03. és 2022. február 

08. között volt lehetőség pályázatok 

benyújtására. Önkormányzatunk három 

projektet adott be, melyek az alábbiak: 

– „Óvodai játszóudvar, közterületi 

játszóterek fejlesztése” alprogram 

keretében a Posta előtti téren 

szeretnénk kialakítani játszóteret. 

– „Önkormányzati temetők 

infrastrukturális fejlesztése” 

alprogram keretében a Temetőnél 

kialakított parkoló aszfaltozására 

pályáztunk 

– „Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása” 

alprogram keretében a Rákóczi út 2-

14 házszámok között felújításra 

kerülne az útszakasz és megoldódna 

a víz elvezetése 

 

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések 

program keretében az alábbi pályázatok 

kerültek beadásra: 

– „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” projekt keretében a 

Fáy András Általános Iskola két 

épülete (technika épület, konyha-

ebédlő épület) 

– „Élhető települések” a Művelődési 

ház felújítása (színházterem, fűtés, 

elektromos hálózat, öltözők) 

– „Jobbágyi község belterületi 

vízrendezése” első lépcsőben az 

alábbi utcákat érintené: Iskola utca, 

Rózsa út, Partalja út, Petőfi Sándor út. 

– „Fenntartható közlekedésfejlesztés” 

Zagyva völgyi kerékpárút építése 

Szurdokpüspöki és Jobbágyi között 

Lapzártáig nem kaptunk visszajelzést még a 

pályázatok elbírálásáról. 

 

Anyakönyvi Hírek 

 

Házasságot kötöttek:  
 

Lakatos Lívia Eugénia és Bangó Ábrahám 

2022. 02. 22. 

Rácz Alexandra és Rácz Alex            

2022. 03. 10. 

Vass Andrea Ildikó és Bobák Attila                

2022. 03. 19. 

 
 
 

Elhunytak: 

 

Baranyi László    2021. 11. 29. 

Jancsó Józsefné    2021. 12. 10.  

Válóczi Ferenc   2021. 12. 21.  

Gajda József    2021. 12. 24.  

Gruber László Jánosné   2021. 12. 24.  

Sándor János    2021. 12. 26. 

Takács György   2021. 12. 27.  

Barnák Ferencné   2022. 01. 01.  

Bálint Józsefné    2022. 01. 10.  

Sebők László    2022. 02. 12. 

Fazekas Ferenc László  2022. 02. 26.  

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 

Sebők László 

Temetésén részt vettek, sírjára koszrút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 
 

*** 
 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 

Fazekas Ferenc László 

Temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 
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50 éves lett Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi 

50 éves jubileum nagyon nagy esemény egy egyesület 

életében. Ez a hosszú idő bizonyítja, hogy az embereknek 

szüksége van, hogy tartozzanak valahova, ahol meg tudják 

beszélni gondjaikat, örömeiket és van lehetőségük a 

kikapcsolódásra. 

Az egyesület 1972.02.08-án alakult. A PVKAJÜ vezetése 

kezdeményezte a klub szervezését. Ekkor még túl nagy 

létszámot nem tudtak toborozni, mert kevés volt a 

nyugállományú katona. Az akkori vezetőség elsődleges 

szempontnak tartotta a honvédelemhez kötődés fenntartását. 

Tagdíjat még nem szedtek. Jelentős változást az 1982-es 

vezetőség választás hozott. Ezekben az években  

10-12 kirándulást szerveztek. Rendszeressé tették a 

beteglátogatást és a 60 éven felüliek kerek-évfordulós 

köszöntését. Ezeket a feladatokat a mai napig fontosnak 

tartjuk. 1989-ben a klub önálló lett, be lett jegyezve a Nógrád 

Megyei Bíróságon. A klub neve Fegyveres Erők és Testületek 

Nyugállományúak Egyesülete lett. Taglétszáma 67 fő volt.  

Az egyesület életében a következő változás 2005-ben történt.  

Szükségessé vált, hogy nyitottak legyünk a polgári lakosság 

irányába. Körülményekhez igazodva megváltoztattuk 

nevünket, Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi névre. Az 

új vezetőség elnöke Hornyák Miklós lett, vezetőségi tagok: 

Pap Béla, Kalocsay József, Tóth Péter, Sármán Lajos, Holecz 

Gábor és Kis Gábor lettek.  

Az eddig elért eredmények bizonyítják, hogy jó döntés volt a 

nyitás a polgári életből nyugdíjba kerülők irányába. 

Tulajdonképpen ez a vezetőség volt 4 évenként megválasztva 

1-1 tag változásával. 

A legutolsó változás 2021-ben következett be, amikor is 

elhunyt Hornyák Miklós elnök. Május 22-én tisztújító 

taggyűlést tartottunk, ahol megválasztásra került az új 

vezetőség: Oravecz Józsefné, Tóth Edit, Tóthné Mohai 

Zsuzsanna, Muzsik Kálmánné, Holecz Gábor, Tóth László 

János és Tóth László. 

Gondot okoz a nyugállományú katonák számának 

csökkenése, ezért a vezetőség továbbra is feladatának tartja a 

honvédelemhez kötődés erősítését. Minden erőnkkel azon 

leszünk, hogy egyesületünk továbbra is sikeresen működjön. 

Végül szeretném megköszönni az anyagi segítséget a Nógrád 

Megyei Közgyűlés elnökének, a Bajtársi Szervezetek 

Országos Szövetségének, Schoblocher István polgármester 

úrnak és a Jobbágyi Képviselő Testületnek. Ezek nagyban 

hozzájárultak az 50 éves évforduló méltó megünnepléséhez. 

Még egy nagyon fontos feladatom van.  

Innen szeretném köszönteni Buda Gábor bácsit, aki 97 

éves kora ellenére is meghosszabbította tagságát. 2021-

ben részt vett a kistérségi találkozón. Feladatunk lesz a 

meglátogatása, ahol egy kis ajándékkal fogunk 

kedveskedni. A meglátogattuk, a kép nála készült. 

 

 

 

Oravecz Józsefné, Julika 
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Télűző Mulatságok  
 

Először szerveztünk Településünkön Télűző Mulatságot. Pénteken (02. 04) a felnőtteket invitáltuk egy 

vidám estre, melyen Forgács Gábor és Xantus Barbara zenés előadásait hallgathattuk.  

De nem maradhatott el a farsanghoz tartozó Farsangi Fánk sem. Ezúton köszönjük a Nyugállományúak 

Egyesületének, hogy elkészítették a finomságokat! 

 

    


