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Óvodai ballagás 

2022. június 10-én tartotta a Kodály Zoltán Óvoda a nagycsoportosak ballagását a helyi Művelődési Házban. 

A színházterem megtelt az érdeklődőkkel, vendégekkel. 

A helyi általános iskolába 14 gyermek készült. Nagy izgatottsággal gyakorolták a vidám zenés műsorukat. A gyerekek 

elköszöntek az óvodától, Óvónéniktől, dajka néniktől. 

Külön köszönöm Hornyákné Laczkó Szilvia anyukának, szülői munkaközösségi tagnak a munkáját. 

 

Schoblocherné Lévai Mária 

óvodapedagógus 

 

 

 

  

 

Ebben az évben is szeretnek a 

gyerekek a könyvtárral 

ismerkedni, játszani, mozizni. 

 A mostani nagycsoport 
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Sikeres pályázatok 2022-ben 

 
 

 
A Magyar Falu Program 

 

– „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” 

alprogram keretében a Rákóczi út 2-14 ház számok között az útburkolat felújításra került. 

 
A TOP_Plusz program keretében az alábbi pályázatok sikeres 

elbírálásban részesültek és folyamatosan fognak megvalósulni az elkövetkező időszakban: 

 

- „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” pályázat első lépcsőben az alábbi utcákat érintené: Iskola 

utca, Rózsa út, Partalja út és Petőfi Sándor út. 

- „Fenntartható közlekedésfejlesztés” keretében Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki és 

Jobbágyi között 
 

 
 

 

  

Rákóczi út felújítás előtt és után 
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Tájékoztató szociális tűzifa igényléséről 
 

Az idei évben is támogatást nyert az önkormányzat a szociális tüzelőanyag beszerzési pályázata, melynek 
köszönhetően – a Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás erejéig – a 

rászorultaknak a fűtési költségek csökkentése érdekében segítséget tudunk nyújtani a téli időszakra. 
 

A természetbeni juttatásként biztosítandó szociális tüzelőanyagot a jobbágyi állandó lakóhellyel rendelkező  

 aktív korúak ellátására vagy 

 az időskorúak járadékára jogosult személyek, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok, 

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásra 
jogosult személyek, valamint 

 azon egyedül élő személyek, akiknek a jövedelme nem haladja meg a 128.250 Ft/hó összeget 
kérhetik. 
 
Az önkormányzat vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként kemény lombos tűzifát biztosít, 
melyet a jogosult lakcímére ingyenesen kiszállít. 
 
A támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 
A kérelmeket formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani ügyfélfogadási időben 

2022. október 28-án 12.00 óráig. 
Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő 13.00 – 16.00 óra 
Szerda 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra 

Péntek 08.00 – 12.00 óra 
 

A határidő jogvesztő, az azt követően benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek! 
 

A formanyomtatványok e-mailben történő visszaküldése nem elegendő! 
 

További tájékoztatást ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 32/475-201-es telefonszámon kérhető. 
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Tavaszi zsongás 
 

Egy várakozással teli tavaszi napon, a Jobbágyi Fáy András Általános Iskola gyermekeivel együttműködve rendeztük 

meg bemutatkozó műsorunkat. Nagy szeretettel vártunk mindenkit 2022. április 12-én kedden, 15:30 órakor a helyi 

Művelődési Házba. Meghívtuk a település vezetőit, képviselőit, a kisebbségi önkormányzat tagjait, volt és jelenlegi 

diákjainkat és nevelőiket, az óvoda minden kicsi gyermekét és nevelőiket, a kedves szülőket, nagyszülőket, a falu apraja 

nagyját, a valaha itt dolgozott pedagógusokat.  

Műsorunk célja az iskola életébe, munkájába való betekintés volt. Együtt éltük át a családunk, településünk, a hazánk 

iránti tisztelet, szeretet, együvé tartozás érzését. A programban az őket felkészítő pedagógusokkal együtt a gyermekek 

osztályonként vettek részt: 

 

1. osztály: A három pillangóval, 

2-3. osztály: Gergelyjárás, tavaszi; a család, a hazaszeretetéről, fontosságáról szóló, valamint húsvéti versikék, dalokról 

szóló műsorral, 

4. osztály: Legyetek jók, ha tudtok! című dallal, 

5. osztály: János vitéz részletének előadásával, 

6. osztály: Szólóének, örömének eléneklésével vett rész. 

7. osztály: Segédkezett a lebonyolításban. 

 

Köszönjük a részvételt, a segítséget minden közreműködőnek! Reméljük, hogy mindenki élményekkel gazdagon tért 

haza. A Jobbágyi Iskola büszke minden tanulójára, mert itt megmutatták, hogy egységben az erő.  

 

Iskolai Hírek 

Az iskola 7 évfolyammal indult a 2022/2023-as tanévben. A hatodikos tanulók idén kevesen lettek volna, ezért őket a 

szülők átíratták a környékbeli iskolákba.  Az első osztály létszáma 15 fővel indult. Az iskola tanulóinak száma 81 fő. 

Az alacsony létszám miatt a 2. és 4. osztály idén újra összevonásra került.  

A pedagógusok létszáma nyár végére 6-ról 3-ra csökkent, de szerencsésen sikerült pótolni őket. Visszatért főállásban 

két régebben itt tanító kollégánk, Vincze Mária és Bajzáth Zsuzsanna, valamint Kozma Miklósné, aki idén óraadói 

feladatokat lát el nálunk. Egy tanítóval, Keszthelyiné Tatai Tímeával, 2 új óraadóval, és egy pedagógiai-asszisztenssel 

egészült ki a tantestület. Így az iskolában az alapellátás biztosított, a tanórák több, mint 85%-át szakos tanár tartja. Tóth 

Tiborné nyugdíjba való távozása miatt Petneházi-Rácz Katalin lett kinevezve új intézményvezetőnek. Egy napközis 

csoportunk van az alsó tagozaton közel 20 fővel. 

Újra van fejlesztőpedagógusunk Bajzáth Zsuzsanna személyében, aki jelenleg heti egy fejlesztő órát tart a rászoruló 

beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarral küzdő gyermekeknek. Idén is egy utazó gyógypedagógus és egy 

logopédus fejleszti a rászoruló tanulókat. 

Korrepetálások, felzárkóztatások segítségével szeretnénk elérni, hogy minél kevesebb legyen az iskolai kudarc és jobb 

tanulmányi eredménnyel fejezzék be a tanévet. 

Szeretnénk csökkenteni a hiányzásokat és az iskolai lemorzsolódást is, de ez csak a szülők segítségével lehetséges. A 

szülő és gyermek érdeke is az, hogy a tanuló 16 éves koráig mindennapos iskolába járással tegyen eleget a 

tankötelezettségi törvénynek. Sajnos sem az igazolt, sem az igazolatlan hiányzás alatt nem nagyon pótolják az iskolai 

tanulnivalókat, így sokkal nehezebb az oktatás folyamatába visszailleszkedni. 

Kérjük a Szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük tanulmányi, iskolai munkáját, tartsák a kapcsolatot az 

osztályfőnökkel, pedagógusokkal, mert az év eleji szülői értekezleten igen kevés szülő jelent meg. Az iskolát időpont 

egyeztetés céljából a 32/475-023 telefonszámon lehet hívni. 

Az új kormányrendelet szerint nem lesz őszi szünet, ezért a téli szünetig a legfontosabb dolgunk a tanulás. Az októberi 

őszi túra és az első osztályosok hagyományos faültetése az iskola éves munkatervéhez igazodva idén is megrendezésre 

kerül. 

A 2022/2023-as tanévre mindenkinek jó munkát kívánok! 

Iskolavezetés    
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Tájékoztató a képviselő-testületi üléseken hozott 

döntésekről 
 

 

A képviselő-testületi által elfogadott önkormányzati 

rendeletek: 
- 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete a 2021. évi 

gazdálkodásának zárszámadásáról 

- 7/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete a 2022. évi 

költségvetésről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

2022. március 31-i ülés határozatok kivonatai 

 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 20/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 21/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja 

által megküldött, a fogorvosi ügyelet 2021. évi 

feladatellátásáról készült beszámolót elfogadja. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 22/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jobbágyi Község Önkormányzata és a Salgótarján és 

Térsége Egészségügyi-Szociális Központja között a 

fogorvosi ügyeleti alapellátásra vonatkozó 2022. évi feladat-

ellátási szerződés-tervezetet jóváhagyta. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 23/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás 

által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 13/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletének 

az intézményi térítési díjat meghatározó szabályait 

felülvizsgálta, az intézményi térítési díjakat nem módosítja. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 24/2022. (III. 31.) 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 működéséhez 120 ezer Ft támogatást biztosít. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 25/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jobbágyi Daloskör támogatási kérelmét megtárgyalta és a 

2022. évi költségvetésében meghatározott civil szervezetek 

működési támogatása keretből a Daloskör működéséhez 100 

ezer Ft támogatást biztosít. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 

mellett elfogadott 26/2022. (III. 31.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jobbágyi Szabadidősport Egyesület támogatási kérelmét 

megtárgyalta és a 2022. évi költségvetésében meghatározott 

civil szervezetek működési támogatása keretből az 

Egyesület működéséhez 375 ezer Ft támogatást biztosít. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 27/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Héhalom Önkéntes Tűzoltóegyesület részére a 2022. évi 

költségvetésében meghatározott civil szervezetek működési 

támogatása keretből 100 ezer Ft támogatást biztosít. 

5 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

elfogadott 28/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Bari Krisztián jobbágyi lakos Múzsa című 

kötetének kiadására vonatkozó támogatási kérelmét, és 

annak megvalósításhoz 100.000 Ft összegű egyszeri, anyagi 

támogatást állapít meg. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 29/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Tiszacsoma (Ukrajna) település részére a háború miatt 

válságos helyzetbe került magyar lakosság megsegítése 

céljából 100 ezer Ft támogatást biztosít. 

Zárt ülés 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 30/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás 

nélkül elfogadott 31/2022. (III. 31.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 32-33/2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

 

 

2022. április 28-i ülés határozatai 

 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 34/2022. (IV. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Temetői kamerarendszer rekonstrukciójára vonatkozó, a 

CONSORS Mérnöki, Kereskedelmi és Marketing Kft. (1125 

Budapest Mátyás király út 24.) ajánlatát megismerte, annak 

megvalósítását támogatja. 

Az ajánlati árat bruttó 450.850 Ft-ban elfogadta, melyet a 

2022. évi költségvetés tartalék keretéből biztosít. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 35/2022. (IV. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Grosz 

Gábor Zoltán 3063 Jobbágyi Bencsik utca 7. szám alatti 

lakos adás-vételi ajánlatát megismerve, az 

önkormányzat tulajdonát képező, Jobbágyi 1544. hrsz. alatt 

felvett zártkert legelő és kert művelési ágú ingatlant adás-

vétel jogcímen értékesíteni kívánja 326.000 Ft vételáron. 

Az ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos 
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eljárás lefolytatása és a 

költségek viselése a vevő feladata. Jobbágyi Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete az adásvételi ajánlatot 

2022. augusztus 31. napjáig tartja fenn. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 36/2022. (IV. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pintér 

Norbert 3063 Jobbágyi Losonci út 92. szám alatti lakos 

adás-vételi ajánlatát megismerve, az önkormányzat 

tulajdonát képező, Jobbágyi 1713, 1714, 1717 és 1718. hrsz. 

alatt felvett zártkert legelő és erdő művelési ágú ingatlant 

adás-vétel jogcímen értékesíteni kívánja 306.000 Ft 

vételáron. Az ingatlan tulajdonjogának átruházásával 

kapcsolatos eljárás lefolytatása és a költségek viselése a 

vevő feladata. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az adásvételi ajánlatot 2022. augusztus 31. napjáig 

tartja fenn. 

Zárt ülés 

4 igen szavazattal és 3ellenszavazat mellett, tartózkodás 

nélkül elfogadott 37/2022. (IV. 28.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Munkavállaló illetmény emelés iránti kérelmének 

elutasítása. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 

mellett elfogadott 38/2022. (IV. 28.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Rendkívüli támogatás megállapítása. 

 

 

2022. május 26-i ülés határozatai 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 39/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

község közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót 

elfogadta.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 40/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 41/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 42/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 

óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 43/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Görög Intézet kérelmét megismerte. Jász Géza (született: 

Jobbágyi) a Magyar Labdarúgó Szövetség első elnöke 

síremlékének felújítását 100.000 Ft-tal támogatja. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 44/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közterületi játszótér építési munkáira vonatkozó ajánlatot 

megismerte. A beruházásra vonatkozóan felhatalmazza 

Schoblocher István polgármestert, hogy az ajánlatot 

benyújtó Key Telecom International Kft.-vel (3052 Csécse 

Dózsa u. 6.) a vállalkozási szerződés nettó 480.000 Ft + 

ÁFA összeggel megkösse. 

Zárt ülés 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 45-46/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

 

 

 

2022. június 30-i ülés határozatai 

 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 47/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerinti A 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt pályázat 

alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 286 m3 

kemény lombos 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 

2022. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 

tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő 

– önkormányzati rendeletben szabályozza, valamint a 

támogatás igénybevételéhez szükséges 363.220 Ft önrészt 

és a felmerülő szállítási költségeket a 2022. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 48/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

jobbágyi 03/9. hrsz-ú 4.767 m2 területű szántó művelési ágú 

termőföld megosztásával keletkező 140 m2 területű ingatlant 

megvásárolja Jancsó József 3063 Jobbágyi Rákóczi út 9. 

szám alatti eladótól. Az ingatlan vételárát 30.000 Ft-ban 

határozza meg. Felhatalmazza Schoblocher István 

polgármestert, hogy a meghatározott vételáron az adásvételi 

szerződést megkösse, az érintett terület megosztásában és 

termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos eljárásokat 

megindítsa. A vételárat, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos költségeket Jobbágyi Község Önkormányzata a 

2022. évi tartalék terhére biztosítja. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 49/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megvásárolja a jobbágyi 402/1. hrsz-ú, természetben 

Jobbágyi Zagyva köz 7. szám alatt található lakóház, udvar 

ingatlant. Az ingatlan vételárát 200.000 Ft-ba határozza 

meg. Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert az 
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adásvételi szerződés megkötésére, majd az ingatlanszerzést 

követően a lakóház bontásával kapcsolatos eljárás 

lefolytatására. A vételárat, illetve az ingatlanszerzéssel és 

bontással kapcsolatos költséget a 2022. évi költségvetés 

tartalék keretéből biztosítja. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 50/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) 

bekezdése, valamint 46. § (1) bekezdés a) pontjában 

biztosított jogkörében eljárva a Jobbágyi, Lakótelep 

területén lévő 238/81., 238/79, 238/71. hrsz. alatti 

önkormányzati közút forgalmi rendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

- a 238/81. hrsz-ú (Lakótelep 1. ép. előtti) útszakasz 

esetében a Hunyadi úttal való kereszteződésétől a 

Sport utcáig, 

- a 238/79. hrsz-út (Lakótelep 2. és 4. ép. előtti) 

útszakasz a 238/76. hrsz-ú (Lakótelep 7. ép. előtti) 

útszakasszal érintett kereszteződéstől a Sport 

utcáig, 

- a 238/71 (Lakótelep 3. és 5. ép. előtti) útszakasz a 

238/76. hrsz-ú (Lakótelep 7. ép. előtti) útszakasszal 

érintett kereszteződéstől a Sport utcáig. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a forgalomi rend 

módosítással kapcsolatban az alábbi közlekedési táblák 

kihelyezésre kerüljenek: 

- a 238/81. hrsz-ú út és a Hunyadi út 

kereszteződésében, a 238/79 hrsz-ú és a 238/71 

hrsz-ú utak 238/76 hrsz-ú út kereszteződésében 

„Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla, 

- a 238/81. hrsz-ú, a 238/79 hrsz-ú és a 238/71 hrsz-ú 

utak Sport utca kereszteződésében „Behajtani 

tilos”, valamint „Elsőbbségadás kötelező” 

jelzőtáblák. 

A forgalmi rend módosítása a jelzőtáblák kihelyezését 

követően lép életbe. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 51/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszerének 2021. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadta. 

Zárt ülés 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 52/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 53/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 54/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 55/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

 

 

 

2022. július 28-i ülés határozatai 

 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 56/2022. (VII. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által 

elkészített Vízkorlátozási tervet Hasznosi vízmű és a 

kapcsolódó regionális rendszer Módosítási állapot: 1 

(2022.07.) jóváhagyja. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 57/2022. (VII. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat:  
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Faluház előtető szerkezetének átalakítására és bővítésére 

vonatkozó ajánlatokat megismerte. 

A beruházásra vonatkozóan felhatalmazza Schoblocher 

István polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlatot benyújtó 

SILVER 2009 Kft.-vel (3182 Karancslapújtő Orgona út 10.) 

a vállalkozási szerződés nettó 1.795.869 Ft + ÁFA összeggel 

megkösse. 

 

Zárt ülés 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 58/2022. (VII. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 

óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás 

eredményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 

alábbiak szerint dönt:  
1. Megállapítja, hogy a pályázati kiírásra nem érkezett 

pályázat, a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja. 

2. Ennek ismeretében az intézmény vezetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásával az intézmény 

szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott helyettesítés rendjének megfelelően, 

2022. augusztus 1-től 2023. július 31-ig Kondor 

Marianna óvodapedagógust bízza meg. 

 

 

2022. augusztus 25-i ülés határozatai 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 59/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kodály Zoltán Óvoda 2021/2022-es tanévben végzett 

munkáról és a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről 

készült beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 60/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kodály Zoltán Óvoda Házirendjét megismerte és 2022. 

szeptember 1. napjával történő hatálybalépéssel elfogadta. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 61/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta Jobbágyi Község Önkormányzata 2022. I. 
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félévi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót és 

azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.  

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 62/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Salgótarjáni Tankerületi Központ által megküldött, a 

Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános 

iskolai körzeteinek 2023/2024. tanévre vonatkozó 

kijelölésének tervezetével egyetért. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 63/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

víziközmű-szolgáltatások szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. 

§ szerinti, a 2023-2037. évekre szóló tizenöt éves Gördülő 

Fejlesztési Terv áttekintését követően a 12-08712-1-001-01-

07 I-4-Á-15 azonosító számú Jobbágyi víziközmű-rendszer 

vonatkozásában a Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal 

egyetért, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi, a 

felújítási-pótlási tervrészben foglaltak megvalósítását 

támogatja, azzal kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni. 

 

 

Zárt ülés 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 64/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bódi 

Károly Jobbágyi Táncsics út 47. szám alatti lakos kérelmére 

- a családot ért elemi kár miatt nyitott adományszámlán 

lévő, fel nem használt – 152.194 Ft összeg Bódi Károly 

bankszámlájára történő átutalását engedélyezi. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 65/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 66/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 67/2022. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

 

 

 

 

Idősek Napja Október 4. 
 

A rendezvényre előzetes regisztrációt kértünk a 65 

év felettiektől.  

 A programot Polgármester Úr köszöntője nyitotta 

meg, majd, elhangzott egy vers az Idősek 

köszöntése alkalmából.  Majd Berki Jenő és 

cigányzenekara, műsora következett, akik remek 

hangulatot szolgáltattak.  Őket követve lépett 

színpadra Pintér Timi, aki nosztalgikus 

dallamokkal varázsolta el a nézőket. Nagyon jó 

hangulatot sikerült a terembe varázsolni a 

fellépőknek.  Minden dalt taps követett.  

A műsor után az óvodai konyhán készült estebéd 

következett, melyet az önkormányzat és 

intézményeinek dolgozói szolgáltak fel.  

A visszajelzések alapján igen színvonalasra 

sikeredett rendezvényünk.  

 

 

 

-Liza- 

Fotók: Mona 
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Anyakönyvi Hírek: 
 

  
Házasságot kötöttek:  

 

Kaizer Renáta és 

Hasznosi Norbert   2022. 05. 07.  

 

Bodor Klára és  

Galambos László    2022. 07. 30. 

 

Adorjáni Emese Tünde és 

Horváth Ferenc    2022. 08. 19.  

 
 

Elhunytak: 

Cseri Istvánné  2022. 03. 29. 

Gönczöl Pál   2022. 04. 10. 

Bangó Károlyné  2022. 05. 07.  

Bóna Gabriella  2022. 05. 10. 

Fazekas László   2022. 06. 01.  

Bertók Gáborné  2022. 06. 17.  

Bóta András   2022. 06. 29.  

Jancsó Lajosné   2022. 07. 14.  

Makai Tiborné   2022. 08. 28. 

Pajor Lajosné  2022. 09. 24. 

 

*** 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

*** 
 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

Pajor Lajosné 
temetésén részt vettek, sirjára koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

Külön köszönetünk Szőkéné Gabi néninek! 
 

***

 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

Fazekas László 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

 

*** 

Jobbágyi Község Önkormányzata nevében 

Schoblocher István 

polgármester köszöntötte a település 

legidősebb asszonyát, és férfiját. 

 

 
Szeles Istvánné született: 1925. 

 

 
Domokos András született: 1930. 
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III. Kortárs Művészeti Fesztivál 
 

 
 

 

Könyvbemutató- Kővári Mária „A Nagy-Hársas ölelésében”  

 
Édesanyám, Begelláné Kővári Mária A Nagy-Hársas ölelésében című új kötete 2022.08.24-én, a Jobbágyi Művelődési 

Házban került bemutatásra. A viharos, esős időjárás ellenére nemcsak jobbágyiak, hanem a környező településekről is 

sokan eljöttek.  

A könyvbemutatót a Hársas Népdalkör gyönyörű népdalcsokra nyitotta.  A versek és novellák Jegesné Gyetvai Renáta 

kitűnő előadásában hangzottak el. A bemutatót színesebbé tette Orosz Jánosné, a postás nyugdíjas klub vezetőjének 

novella felolvasása. Borsos Irén írónő, aki szintén a nyugdíjas klub tagja, pedig a könyv bevezetőjében található ajánlót 

és novellákat szakavatott módon ismertette. A versek között felhangzott Flóra gyönyörű hangja Szabolcs 

gitármuzsikájának kíséretében, amely emelkedetté tette a hangulatot. Az Életfa című könyv ajánlóját Nógrády Andor 

tanár úr, gyermekkori barát fogalmazta meg, aki sajnos már nincs közöttünk. A most megjelent könyv előszava szintén 

tanár, Csetneki Sándorné dr. Bodnár Ildikó nyelvész, nyugalmazott egyetemi docens, tollából született. A könyv 42 

versből, 50 haikuból és 10 novellából áll. 

Az első kötet, az Életfa (2017), a szeretetről, a családról, a természet szeretetéről szól, ami a 2022-ben megjelent A 

Nagy-Hársas ölelésében című könyv egy-egy írását is jellemzi. A most megjelent könyvben azonban egy történelmi 

szál is ábrázolódik, utalva arra, hogy falunk sok tudósnak, művésznek és történelmi személyiségnek nyújtott otthont 

hosszabb-rövidebb ideig, amivel a magyar történelem részévé vált. A könyv borítóján a Nagy-Hársas hegy fényképe 

látható. Ez a hegy Jobbágyi gyönyörű alkotóeleme, amely falunk arculatát nagymértékben meghatározza. 

Különlegessége, hogy a község minden pontjáról látható és ölelő karok érzését kelti. A karját nyújtó természet 

különleges jelentőséggel bír napjainkban és kifejezi azt a kölcsönös szeretetet, amely ember és ember, valamint ember 

és természet között kell, hogy létrejöjjön, amit a könyv is sugall. 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, időseknek és fiataloknak, akik eljöttek a könyvbemutatóra örömet szerezve 

ezzel édesanyánknak.  
 

Rodek Begella Annamária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén 2022.06.25-én 3. alkalommal 

szerveztük meg a művészeti napot Bari 

Krisztián költővel együtt.  

A rendezvényen 18 művész lépett színpadra 

különböző műfajjal. 

Többek között festők, fotósok, írók, költők, 

fémszobrász,  színvonalas produkcióikat 

hallhatta és láthatta a közönség. Remek napot 

töltöttünk el együtt, aki ellátogatott mindenki 

megtalálhatta a számára érdekes produkciót. 

 

-Liza- 

Fotók: Talabér Géza 

Fotó: Mona 
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 Népdal koncert a templomban 

 

A Magyar Rádió Gyermekkórusa 2022. április 5-

én   Kodály emléke előtt tisztelegve adott 

koncertet, a Szent György templomban. 100 

évvel ezelőtt Kodály gyűjtőkörúton járt a 

megyében, az itt összegyűjtött népdalokból a 

Magyar Rádió Gyermekkórusának 6-7 „r” 

osztálya, Dinnyés Soma karnagy úr 

vezénylésével, 25 népdalból összeállított 

dalcsokrot adott elő. 

 

Húsvéti tojásfestés 

 

Április 9-én a szakadó eső ellenére is volt 

érdeklődő, a húsvéti kreatív tojásfestésre.  

Kicsik és nagyok, felnőttek együtt alkottak.  

A hungarocell tojások nagyon szép díszítést 

kaptak, a fa nyuszi nyakába is került szalag, a fa 

tojásokat is színesítette a  decoupage technikával 

ragasztott szalvéta. A legkisebbek pedig 

színezhettek és festhettek kedvükre.  

A jó hangulatot friss kalács és üdítő tette még 

üdítőbbé. 

 

 

  

Gyereknap 
 

Idén is megrendezésre került a gyereknap, ahol 

színes programokkal vártuk a látogatókat. A 

Szabó Imre Sportcentrumban különböző ugráló 

várak, ügyességi és logikai játékok várták a 

gyerekeket. A rendezvény alatt arcfestő 

teljesítette a gyermekek kéréseit. majd a kora 

délutáni órában zsonglőr show kápráztatta el a 

kicsiket és nagyokat egyaránt. A program 

befejezéseként közös zumbára volt lehetőség. 

Mindenkinek lehetősége volt felfrissülni, 

különböző szörpökkel, és energiát gyűjteni a 

játékokhoz süteménnyel és palacsintával, amit 

ezúton is köszönünk! 

-Rena- 

-Rena- 

 

-Rena- 

 

-Rena- 

 

-Mona- 

-Rena- 


