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Készült: 2011. december 6. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület rendes ülése. 
Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester 
 
Jelen vannak 

Szavazati joggal:   Nagy Imre polgármester 
Bencs Gábor képvisel� 
Gazda Lajos képvisel� 
Lakatos Jen� képvisel� 
Seb�k Lajos képvisel� 
Ráduly József képvisle� 
Dr. Varga Eszter képvisel� 

 
(Kezdéskor 7 f�, ülés végén 7 f�.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyz�   
 
Meghívottak: Otrosinka Tiborné ÉRV osztályvezet�, Hudák József ÉRV divízióvezet�, 
Kovács Éva SVIP ügyvezet�, intézményvezet�k. 
 
Nagy Imre polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 f�s 
képvisel�-testületb�l 7 f� jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyz�könyv hitelesít�nek felkéri Seb�k Lajos és Ráduly József képvisel�ket.  
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. Javasolja a napirend és a jegyz�könyv 
hitelesít� személyekre tett javaslat elfogadást. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
304/2011.( XII.6.) önkormányzati határozat 

 
Napirend pontok elfogadásáról, jegyz�könyv hitelesít�k személyér�l 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg:  

 1. Csatorna-szolgáltatási díj megtárgyalása, rendeletmódosítás  
 2. SVIP Nonprofit Kft. beszámolója a sporttelepre átadott támogatás felhasználásáról 
 3. Tájékoztató a lejárt idej� határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekr�l 
 4. Indítványok, bejelentések 
 5. Szociális kérelmek elbírálása. 
 
 Jegyz�könyv hitelesít�k: Seb�k Lajos és Ráduly József képvisel�k. 
 
 



1. napirendi pont:                  Csatorna-szolgáltatási díj megtárgyalása, rendeletmódosítás 

 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az ÉRV-t�l kaptak egy tájékoztatást a 
csatornaszolgáltatási díj megállapításáról. Átadja a szót az ÉRV kollégáinak. 
 
Otrosinka Tiborné osztályvezet� köszönti a megjelenteket. Benyújtották a díjjavaslatot az 
önkormányzatnak. Eddig 900 Ft+ÁFA / m3 díjat fizettek a szolgáltatónak. 4,2% -os 
díjemeléssel számolt az ÉRV, ami 938 Ft+ÁFA / m3 szolgáltatási díjat jelent. 
Kéri a Képvisel�-testületet, hogy az általuk benyújtott javaslatot fogadják el. A lakossági 
támogatás összege bizonytalan. 
 
Nagy Imre polgármester kérdezi, hogy a bizottságok milyen álláspontot foglaltak a témában. 
 
Dr. Varga Eszter képvisel� elmondja, hogy a 4,2 %-os díjemelést tudomásul vette a 
pénzügyi bizottság, a bizottság konkrétan nem foglalt álláspontot. 
 
Nagy Imre polgármester: A közületi díjakat most kell meghatározni. 
 
Bencs Gábor képvisel� elmondja, hogy már korábban kérte a testület egy darab közkút 
megnyitását. Ez az ügy hol tart? 
 
Hudák József divízióvezet� elmondja, hogy megkeresi ezt a kérelmet, és utána fog járni. 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a csatornaszolgáltatási 
díjat 4,2 % emeléssel állapítsa meg a testület, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 2 igen ,4 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 

305/2011.( XII.6.) önkormányzati határozat 
 

Az ÉRV csatorna-szolgáltatás tárgyában adott árajánlatának elutasításáról 
 
A képvisel�-testület nem fogadja el az Észak-magyarországi Regionális Vízm�vek Zrt. által a 
csatorna-szolgáltatás díjára vonatkozó 4,2 %-os díjemelés ajánlatát. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Otrosinka Tiborné osztályvezet�: Így a szolgáltatási díj 900 Ft+ÁFA / m3 marad, és a 
lakossági támogatásra nem tudnak pályázatot benyújtani. 
 
 Dr. Varga Eszter képvisel�: A pályázati rendszer egyértelm�. Van arra lehet�ség, hogy 
Sajóbábony egy kedvez�bb elbírálásban részesüljön? 
 
Hudák József divízióvezet� elmondja, hogy Sajóbábony eddig is csökkentett díjat fizetett. 
 
Seb�k Lajos képvisel�: Az önkormányzat támogatja a lakosságnak a szennyvízdíjat. 
 



Hudák József divízióvezet�: Az ármegállapítás jogköre állami jogkör lesz. A közületi díjat 
jöv�re már nem az önkormányzat fogja meghatározni. 
 
Gazda Lajos képvisel� szerint máshol kevesebb a szolgáltatás díja, például Debrecenben 
kevesebb a vízdíj. 
 
Hudák József divízióvezet� elmondja, hogy Sajóbábonyt nem lehet összehasonlítani 
Debrecennel. 
 
Seb�k Lajos képvisel�: Ha most elfogadják a közületi díjat, mennyi lesz a lakossági 
támogatás. 
 
Otrosinka Tiborné osztályvezet�: Erre nem tudok válaszolni, mert még nem tudjuk a 
támogatás összegét megmondani. 
 
Nagy Imre polgármester szünetet rendel el. 
Szünet után, 
Nagy Imre polgármester: A rendeletmódosítás tervezetét a képvisel�k megkapták. 
Szavazásra teszi, aki egyetért Sajóbábony város vízgazdálkodásáról, a szennyvízközm� 
üzemeltetésér�l, szolgáltatásáról szóló 14/1998.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításával akként, hogy a szennyvízkezelésének, elhelyezésének 2012. évi szolgáltatási 
díját 938/ Ft/ m3 + ÁFA összegben határozzunk meg, mely összeg 30 Ft / m3 használati díjat 
tartalmaz, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
19/2011.(XII.7.) önkormányzati rendelet 
 
Sajóbábony város vízgazdálkodásáról, a szennyvízközm� üzemeltetésér�l, 
szolgáltatásáról szóló 14/1998.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII. Törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Sajóbábony város vízgazdálkodásáról, a szennyvízközm� üzemeltetésér�l, szolgáltatásáról 
szóló 14/1998.(VIII.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a következ�k szerint 
módosítja: 
 
1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következ� rendelkezés lép: 
 „A szennyvíz kezelésének, elhelyezésének 2012. évi szolgáltatási díja 938 Ft/m3 + ÁFA. 
 A 938 Ft/m3 szolgáltatási díj tartalmazza a 30 Ft/m3 használati díjat.” 
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
3. § Hatályát veszti a 20/2010.(XII.8.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 
        jegyz�                                                                                      polgármester 



Nagy Imre polgármester szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat  2012. évre 
vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási 
kérelmet nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
306/2011. (XII.6.) önkormányzati határozat 

 
Csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatási igény bejelentésér�l 

 
A Képvisel�-testület 
 

1. A 2012. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére támogatási kérelmet nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester megköszöni az ÉRV munkatársainak a részvételt, és a 
tájékoztatást. 
 
 
 
2. napirendi pont:                    SVIP Nonprofit Kft.  beszámolója a sporttelepre átadott  
                                                 támogatás  felhasználásáról 
 
 
Nagy Imre polgármester köszönti Kovács Évát, a SVIP ügyvezet�jét. 
Azért hívták meg, hogy a 2011. évr�l adjon beszámolót, és az üzemeltetési szerz�dés 
módosításáról is beszéljenek. A testület kapott ehhez tájékoztatást és határozat-tervezetet. 
Átadja a szót Kovács Évának. 
 
Kovács Éva ügyvezet� elmondja, hogy a sport bizottsági ülésen már tárgyaltak err�l. 
Ismerteti a SVIP munkálatait. Sajóbábony 17 %-os tulajdonrésszel rendelkezik az ipari 
parkban. A cégnél a dolgozók száma meghaladja az 1000 f�t. 
Készített egy írásos beszámolót, amit átad a sport bizottság elnökének. 
 
Seb�k Lajos képvisel� javasolja, hogy a szerz�désb�l vegyék ki az 1 millió forint fejlesztésre 
szánt összeget, és ezt a fejlesztést az önkormányzat végezze el. 
 
Kovács Éva ügyvezet� kérdezi, hogy az önkormányzat akarja-e az együttm�ködést? 
 
Bencs Gábor képvisel�: Véleménye szerint módosítani szükséges az üzemeltetési szerz�dést, 
és jó kommunikációt kell kialakítani a két fél között, valamint fontosnak tartja a folyamatos 
kapcsolattartást. 
  
Dr. Varga Eszter képvisel� meghívja Kovács Évát a januári pénzügyi bizottság ülésére. 
 



Nagy Imre polgármester ismerteti az önkormányzat szerz�désmódosításra vonatkozó 
elvárásait. 
 
Seb�k Lajos képvisel� kérdezi, hogy a kondicionáló terem üzemeltetését miért nem vállalja a 
SVIP? 
 
Kovács Éva ügyvezet�: Ezt már megbeszélték a bizottsági ülésen, elmondta ennek az okát. 
Nem akarja újra elmondani. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki elfogadja a SVIP beszámolóját, valamint a szerz�dés 
módosítására vonatkozó tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 5 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
307/2011.( XII.6.) önkormányzati határozat 

 
SVIP Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról, valamint az üzemeltetési szerz�dés 

módosításának szükségességér�l 
 
A Képvisel�-testület 
 

1. A SVIP Nonprofit Kft. beszámolóját a sporttelepre átadott 2011. évi támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 

2. Úgy döntött, hogy 2008. szeptember 1. napjától jelenleg is hatályos üzemeltetési 
szerz�dést 2012. január 1. napjával egyrészt aktualizálás miatt, másrészt az alábbi 
önkormányzati elvárások miatt módosítja. 
- Az Önkormányzat elvárja, hogy a jöv�ben a SVIP a Képvisel�-testület felé írásban 
készítse beszámolóit. 
- A további jó együttm�ködés érdekében a felek közötti kommunikáción javítani 
szükséges, a kapcsolattartó személyeket ki kell jelölni. Az önkormányzat a 
kapcsolattartással a M�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét bízza meg. 
- A M�vel�dési-, Ifjúsági és Sport Bizottság üléseire a SVIP ügyvezet�jét meg kell 
hívni. 
- Minden év január 31. napjáig (a költségvetési rendelet elfogadása el�tt) a felek 
egyeztetnek a sporttelepen szükséges karbantartási, felújítási, beruházási feladatok 
fontossági sorrendjér�l, finanszírozásuk módjáról. 
- A közüzemi számlák a SVIP részére szóljanak. 
- Az önkormányzati támogatást (4.200.000 Ft / év) havonta egyenl� részletekben 
(350.000 Ft / hó) utalja az önkormányzat a SVIP számlájára. 
- A versenyszer� sportolás feltételeit pontosítani szükséges. 
- A kondicionáló terem üzemeltetéséért a SVIP nem felel. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az üzemletetési szerz�dés módosításának aláírására. 
 

Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Likai-Tóth Adél jegyz� 
             Ráduly József  bizottsági elnök 
Határid�: azonnal 
 



Seb�k Lajos képvisel� kérdezi, hogy a kondicionáló terem üzemeltetését miért nem vállalja a 
SVIP? 
 
Nagy Imre polgármester megköszöni Kovács Évának a beszámolót. 
 
3. napirendi pont:                    Tájékoztató a lejárt idej� határozatokról és a két ülés között  
                                                  tett intézkedésekr�l 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a SAG villamos terve a járda megvilágításához 
megérkezett. Az 1-es kapunál a világításhoz 5 oszlop beállítását megcsinálták. 
 

4. napirendi pont:                    Indítványok, bejelentések 

 
Gazda Lajos képvisel� kérdezi, hogy a kamerák felszerelése hol tart? 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a kamerák beszerzése folyamatban van. Kérte a 
kivitelez�t, hogy az éven fejezzék be a felszerelést. 
 
Likai-Tóth Adél jegyz�: Sok embernek van deviza alapú lakáshitele, az önkormányzat 
dolgozói közül 6 személyt érintett. A munkáltatói kölcsön 250.000 Ft-ban van meghatározva. 
Arra kéri a testületet, hogy ezt a kölcsönt a végtörlesztés lehet�ségére tekintettel emeljék 
500.000 Ft-ra.  
 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy a következ� ülésen térjenek erre vissza, pontosan 
fel kell mérni milyen igény mutatkozik. 
 
Sólyom Sándor igazgató: A ComputerPont készített egy árajánlatot a notebook-kal 
kapcsolatban. Személyesen is elment a céghez. 
Az ajánlatuk egy Toshiba notebook, bruttó 130.000 Ft-ért, ajándékba egy táskát és egy tölt�t 
adnak. Szerinte ez egy nagyon jó ár. 
Az ajánlat december 25-ig érvényes.  
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat részére 
a  ComputerPont  vállalkozástól vásároljanak 11 db notebook-ot, kézfeltartással jelezze.  
 
A képvisel�-testület 5 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
308/2011.( XII.6.) önkormányzati határozat 

 
Notebook vásárlásáról 

 
A képvisel�-testület a ComputerPont  vállalkozás árajánlatát elfogadja, így bruttó 130.000 Ft / 
notebook áron a ComputerPont  vállalkozástól 11 db notebook-ot vásárol 2011. évi 
költségvetés tartalék terhére. 
  
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 



Seb�k Lajos képvisel�: Tájékoztatja a testületet, hogy még ez évben lehet�ség van kilenc 
személyes Ford Transit megvásárlására, 7 millió forint áron. 
 
Nagy Imre polgármester kéri a testületet, hogy a döntsenek arról, hogy a karácsonyi 
csomagot melyik bolttól rendeljék meg. 
 
Gazda Lajos képvisel�: a helyi vállalkozásokat kell támogatni, így javasolja, hogy a COOP 
üzlett�l rendeljék meg. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a karácsonyi csomagok ára a költségvetésbe be van 
építve.  
Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az id�sek részére szokásos karácsonyi csomagokat a 
Coop üzlett�l rendeljük meg, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
309/2011.( XII.6.) önkormányzati határozat 

 
Karácsonyi csomag megrendelésér�l 

 
A képvisel�-testület úgy döntött, hogy 1.500 Ft / csomag áron 660 darab karácsonyi 
élelmiszer csomagot rendel a Sajóbábonyban m�köd� Coop élelmiszerüzlett�l. A csomagok 
fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Lakásfenntartási támogatásokkal kapcsolatban érkezett ügyészi 
felszólalás és jelzést, melyet ismertet. Néhány esetben lemaradt a kérelemr�l a kérelmez� TAJ 
száma, a lakáshasználat jogcíme. Véleménye szerint korrigálható „apró” hibák ezek, melyek 
azért fordulhattak el�, mert Heged�sné Évikének nagyon jó a helyismerete, és szinte minden 
ügyfél személyi körülményét ismeri. 
Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a testület fogadja el az ügyészi felszólalást és 
jelzést, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
310/2011. (XII.6) önkormányzati határozat 

 
A T.K.3543/2011/1-II. számú ügyészi felszólalás és jelzés elbírálásáról 

 
1. A Miskolci Városi Ügyészség T.K.3543/2011/1-II. számú ügyiratában megfogalmazott 
felszólalást és jelzést Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta és 
elfogadja.  
2. A testület felhívja a jegyz�t, hogy a jöv�ben az ügyek döntésre való el�készítése során 
gondoskodjék arról, hogy a  
- kérelmez� nyilatkozzon a TAJ számáról, 



- a kérelmez� nyilatkozzék, kér-e tájékoztatást a Ket. 29. § (9) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott adatokról, 
- a kérelmez� tüntesse fel a lakáshasználat jogcímét, 
A határozatok kézbesítése a Ket. 78. § (5) és a 79/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 19. §-ában 
foglaltaknak feleljen meg. 
3. A jöv�ben, amennyiben a kérelmez� nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak, és nem 
kéri a határid� meghosszabbítását sem, a testület a Ket. 77. § (2) bekezdése értelmében 
szünteti meg az eljárást. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Likai-Tóth Adél jegyz� 
 
 
 
 
Nagy Imre polgármester: December 20-án még találkozik a testület és meghívott vendégek 
a karácsonyi ünnepségen.  
Egyéb hozzászólás nincs, ezért a nyílt ülést bezárom, és zárt ülésen kérem, hogy folytassuk a 
munkát. 
 
(A zárt ülésr�l külön jegyz�könyv készül.) 
 
 
      k.m.f. 
 
 
 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 
       jegyz�                 polgármester  
 
   

Seb�k Lajos              Ráduly József 
jkv.hitelesít�              jkv.hitelesít� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


