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Készült: 2012. március 27. 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� 
Ráduly József képvisel� 
Seb�k Lajos képvisel� 

 
Hiányzik: Dr. Varga Eszter képvisel�. A képvisel� asszony távolmaradását bejelentette. 
 
 
(Kezdéskor 6 f�, ülés végén 6 f�.) Jelenléti ív mellékelve. 

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyz�.   
 
 
Meghívottak: Hronyecz Norbert SVSE elnöke, Mézes István polgár�rség elnöke, Simon 
Zoltán polgár�rség elnöke, Panyi Csaba közterület-felügyel�, intézményvezet�k. 
 
 
Nagy Imre polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 f�s 
képvisel�-testületb�l 6 f� van jelen, 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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
36/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

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



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

1.  SVSE beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról, a 2012. évi   
     önkormányzati támogatás ütemezésének megtárgyalása, meghatározása. 
2.  Sajóbábony Város Polgár�r Egyesület beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatás  
     felhasználásáról, együttm�ködési megállapodás megtárgyalása, valamint a 2012. évi    
     önkormányzati támogatás ütemezésének megtárgyalása, meghatározása. 
3. Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és 
 környezetvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület beszámolója a 2011. évi 
 önkormányzati támogatásáról, együttm�ködési megállapodás megtárgyalása, valamint a 
 2012. évi önkormányzati támogatás ütemezésének megtárgyalása, meghatározása. 
4.  Sajóbábony Város Önkormányzat Közbiztonsági és B�nmegel�zési Koncepciónak  
     el�készítése. 
5.  Tájékoztató a közterület-felügyel� munkájáról. 
6.  Tájékoztató a lejárt határidej� határozatokról és a két ülés között  tett intézkedésekr�l 
7.  Indítványok, bejelentések. 
8.  El�terjesztés a 2012. évi Közbeszerzési Terv megtárgyalására, jóváhagyására. 
9.  MESZ intézményvezet�i álláshely pályázati kiírásának megtárgyalása.  
10. Önkormányzati szerz�dések felülvizsgálata (Caminus Zrt.-vel, a háziorvosokkal és a   
      gázkészülékek karbantartására kötött szerz�désekre vonatkozóan). 
11. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a KEOP- 
      71.1.1/2F/09-11 pályázathoz készített Részletes Megvalósítási Tanulmány (RMT)  
      megtárgyalása, véleményezése. 
12. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 
 
 
Jegyz�könyv hitelesít�k: Seb�k Lajos és Ráduly József képvisel�k. 
 
 
 

1. napirendi pont:                SVSE beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatás                                                       
                                              felhasználásáról, a 2012. évi önkormányzati támogatás  
                                              ütemezésének megtárgyalása, meghatározása 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a bizottságok foglalkoztak az SVSE 
beszámolójával. Kéri a testületet, hogy fogadja el az elszámolást, de el�tte átadja a szót 
Hronyecz Norbertnek, az SVSE elnökének.  
 
Hronyecz Norbert SVSE elnök ismerteti a sport összetételét. Elmondja, hogy pályázatot 
nyújtottak be öltöz� és pályafelújításra. 
2011. évben 6 millió forint támogatást szavazott meg a testület az egyesület részére. Idén az 
SVSE eddig 1,6 millió forintot kapott, ebb�l az összegb�l 200.000 Ft-ot átadtak a teke 
szakosztálynak. 
 
Gazda Lajos képvisel� elmondja, hogy a pénzügyi bizottság elfogadta a beszámolót. 
 



Ráduly József képvisel�: A sport bizottság javasolta elfogadni a beszámolót. 
Kérés volt, hogy a gyerekeknek biztosítsanak sportolási lehet�ségre helyszínt.  
 
Hronyecz Norbert SVSE elnöke ismerteti a labdarúgásban eddig elért eredményeket. 
Elmondja, hogy idén lesz a sport 60 éves jubileuma, ezért vendéglátást szerveznek és 500 
darab évkönyvet szeretnének csináltatni. 
Kéri, hogy az évkönyv költségeit az önkormányzat finanszírozza, a vendéglátást saját 
költségb�l és a szponzorok által fizetik ki. A könyv magába foglalná a 60 éves sportmúltat. 
 
Gazda Lajos képvisel�: Aki kapja az évkönyvet, biztosan meg fogja tartani emléknek. 
Támogatja a kérelmet úgy, hogy a könyvben feltüntetik, hogy az önkormányzat finanszírozta. 
 
Nagy Imre polgármester támogatja a jubileumi könyv kiadására kér összeg megítélését. 
 
Bencs Gábor képvisel�: Örül, hogy az egyesület foglalkozik a pályázatokkal is. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért az SVSE beszámolójával és azzal, hogy az 
önkormányzat átutalja az egyesületnek a támogatás els� részének fennmaradó összegét, azaz 
1,4 millió forintot, de ebb�l az összegb�l 50.000 Ft a tekének adjon át kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
37/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
SVSE beszámolójának elfogadásáról, támogatás utalásáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy az SVSE beszámolóját a 2011. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról elfogadja. Az SVSE részére átutalja a 2012. évi támogatás 
id�arányos részének fennmaradó összegét, azaz 1,4 millió forintot úgy, hogy ebb�l az 
összegb�l a teke szakosztályt 50.000 Ft illeti meg. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
finanszírozza a 60. éves SVSE jubileumi évkönyvet, melynek összege 329.000 Ft kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
38/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Az SVSE 60. évfordulója alkalmából kiadandó könyv költségeinek vállalásáról 
 



A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy Az SVSE 60. évfordulója alkalmából kiadandó könyv 
költségét, 329.000 Ft-ot azaz Háromszázhuszonkilencezer forintot a 2012. évi költségvetési 
tartalék terhére biztosítja azzal, hogy a szponzorálás feltüntetésre kerül a könyvben.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 

2. napirendi pont:     Sajóbábony Város Polgár�r Egyesület beszámolója a 2011. évi  
                                   önkormányzati támogatás felhasználásáról, együttm�ködési  
                                   megállapodás megtárgyalása, valamint a 2012. évi  
                                  önkormányzati támogatás ütemezésének megtárgyalása,  
                                   meghatározása. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a bizottságok tárgyalták az el�terjesztett 
beszámolót, a pénzügyi elszámolást elfogadták. 
Átadja a szót Mézes Istvánnak a polgár�rség elnökének. 
 
Mézes István elnök: Ismerteti a beszámolót. Az egyesület 20 éve m�ködik, jelenleg 49 f� 
tagja van. A rend�rséggel együttm�ködnek, rendezvényeket biztosítanak. Támogatást 
egyrészt az önkormányzattól, másrészt a Kischemicals Kft-t� kap az egyesület. A pénzügyi 
bizottsági ülésen a számlákat is bemutatta. A 2012. évi költségvetés-tervezetet megkapta a 
testület. Ebben a tervezetben szerepel 1 millió forint gépjárm�vásárlásra, mert a jelenlegi autó 
rossz állapotban van. Kéri, hogy ezt a kérelmet támogassa a testület. 
 
Gazda Lajos képvisel�: A pénzügyi bizottság és a településfejlesztési bizottság elfogadásra 
javasolta a beszámolót. Az autó vásárlása ügyében már megoszlott a vélemény. A kért plusz 1 
millió forint támogatás megítélését elutasította a pénzügyi és a településfejlesztési bizottság.  
Véleménye szerint egyformán kell kezelni a két polgár�rséget. A közbiztonsági polgár�rség is 
kapjon plusz 1 millió forintot, ha a testület megszavazza a Mézes István által kért összeget.  
 
Nagy Imre polgármester véleménye, hogy ne hasonlítsanak egy 20 éve m�köd� egyesületet 
egy 1 éve m�köd� egyesülettel. Javasolja a beszámoló és a tervezetben szerepl� 1 millió 
forint keretösszeg elfogadását. 
 
Seb�k Lajos képvisel�: Együttm�ködési megállapodást kell egymással kötnie a két 
polgár�rségnek. 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi, aki elfogadja a Sajóbábony Város Polgár�r 
Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
39/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Sajóbábony Város Polgár�r Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolóról 



 
 
A képvisel�-testület megtárgyalta és elfogadja a Sajóbábony Város Polgár�r Egyesület 2011. 
évi önkormányzati támogatás felhasználásról szóló beszámolóját. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
egymillió forint értékben szerezzen be gépjárm�vet, majd azt használatra adja át az egyesület 
részére, kézfeltartással jelezze.  
 
A képvisel�-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
40/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Gépjárm� beszerzésr�l 

(Sajóbábony Város Polgár�r Egyesület használatára) 
 
 
A képvisel�-testület a Sajóbábony Város Polgár�r Egyesület munkájának segítése és a város 
közbiztonságának javítása érdekében úgy döntött, hogy 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint 
értékben gépjárm�vet vásárol a 2012. évi költségvetési tartalék terhére, és a megvásárolt 
járm�vet a Sajóbábony Város Polgár�r Egyesület használatába adja. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a testület megkapta a polgár�rségek 
együttm�ködési megállapodás tervezetét. Aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábony Város 
Polgár�r Egyesület együttm�ködési megállapodást kössön az önkormányzattal, a tervezet 
szerinti tartalommal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
41/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Együttm�ködési megállapodás megkötésér�l 
(Sajóbábony Város Polgár�r Egyesülettel) 

 
 
A képvisel�-testület úgy döntött, hogy 
 
1. Sajóbábony Város Önkormányzata együttm�ködési megállapodást köt a Sajóbábony Város 
Polgár�r Egyesülettel. Az „Együttm�ködési megállapodás” e határozat mellékletét képezi. 
  
2. Felhatalmazza a polgármestert az „Együttm�ködési megállapodás” aláírására.  



 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. március 31. 
 
 

3. napirendi pont:     Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési  
                                   Vagyonvédelmi és környezetvédelmi Kiemelten Közhasznú  
                                   Egyesület beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatásáról,  
                                   együttm�ködési megállapodás megtárgyalása, valamint a 2012. évi  
                                   önkormányzati támogatás ütemezésének megtárgyalása,  
                                   meghatározása. 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a beszámolót megtárgyalták a bizottságok, és az 
elszámolást elfogadták. Átadja a szót Simon Zoltánnak, a polgár�rség elnökének. 
 
Simon Zoltán elnök: Az egyesület tavaly alakult meg. Együttm�ködnek a másik 
polgár�rséggel. Elmondja, hogy az ünnepek alatt nem voltak betörések. 
2011-ben az önkormányzat 500 ezer forint támogatást adott a polgár�rségnek, ebb�l az 
összegb�l maradt 2012. évre is. Technikai felszereléseket is vásároltak. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a Közbiztonsági és B�nmegel�zési Koncepcióban 
szerepelni fog a két polgár�rség együttm�ködése. 
 
Gazda Lajos képvisel� elmondja, hogy a pénzügyi bizottság és a településfejlesztési 
bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. 
 
Bencs Gábor képvisel� szerint mindkét egyesület jól végzi a munkáját. 
 
Simon Zoltán elnök: A munkája miatt ideiglenesen el fogja hagyni a települést, ezért Bencs 
Gábor és Zelenák Ferenc fogja helyettesíteni. 
 
Lakatos Jen� képvisel�: Próbáljanak meg a jöv�ben a két polgár�rségb�l egyet csinálni. 
 
Bencs Gábor képvisel� javasolja, hogy a polgár�rség használatára ötszázezer forint értékben 
vásároljon járm�vet az önkormányzat.  
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi, aki elfogadja a Sajóbábony Közbiztonsági 
Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és környezetvédelmi Kiemelten Közhasznú 
Egyesület 2011. évi beszámolóját kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 5 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
42/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és Környezetvédelmi 

Kiemelten Közhasznú Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatás 



felhasználásáról szóló beszámolóról 
 
A képvisel�-testület megtárgyalta és elfogadja a Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség 
B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és Környezetvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület 2011. 
évi önkormányzati támogatás felhasználásról szóló beszámolóját. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
Seb�k Lajos képvisel�: Javasolja, hogy a megvásárolt autók az önkormányzat tulajdonában 
álljanak, és mint üzembentartónak, adják át az egyesületeknek részére. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az egyesület részére 2012. évre 
megállapított támogatás 1,5 millió forint összeg maradjon, és ezt az összeget utalja az 
önkormányzat az egyesület számlájára, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
43/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és környezetvédelmi 

Kiemelten Közhasznú Egyesület támogatásáról 
 

A Képvisel�-testület úgy döntött, a Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési 
Vagyonvédelmi és környezetvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület részére 2012. évre 
megállapított támogatás 1,5 millió forint összeg marad, és ezt az összeget utalja az 
önkormányzat az egyesület számlájára. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: Az egyesület 500 ezer forintot szeretne gépjárm�vásárlásra. 
Kérem a képvisel�ket, aki egyetért azzal, hogy a járm�vet az önkormányzat vásárolja meg 
ötszázezer forintért, majd használatra adjuk át az egyesület részére, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
44/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Gépjárm� beszerzésr�l 

(Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és Környezetvédelmi 
Kiemelten Közhasznú Egyesület használatára) 

 
 
A képvisel�-testület a Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi 
és Környezetvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület munkájának segítése és a város 



közbiztonságának javítása érdekében úgy döntött, hogy 500.000 Ft azaz Ötszázezer forint 
értékben gépjárm�vet vásárol a 2012. évi költségvetési tartalék terhére, és a megvásárolt 
járm�vet a Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és 
Környezetvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület használatába adja. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség 
B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és környezetvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesületnek 
együttm�ködési megállapodást kössön az önkormányzattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
45/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Együttm�ködési megállapodás megkötésér�l 

Sajóbábony Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és Környezetvédelmi 
Kiemelten Közhasznú Egyesülettel) 

 
 
A képvisel�-testület úgy döntött, hogy 
 
1. Sajóbábony Város Önkormányzata együttm�ködési megállapodást köt a Sajóbábony 
Közbiztonsági Polgár�rség B�nmegel�zési Vagyonvédelmi és Környezetvédelmi Kiemelten 
Közhasznú Egyesülettel. Az „Együttm�ködési megállapodás” e határozat mellékletét képezi. 
  
2. Felhatalmazza a polgármestert az „Együttm�ködési megállapodás” aláírására.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. március 31. 
 
 
Nagy Imre polgármester megköszöni a beszámolót. 
 
 

4. napirendi pont:               Sajóbábony Város Önkormányzat Közbiztonsági és  
                                              B�nmegel�zési Koncepciónak el�készítése. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az el�terjesztést megkapta a testület. A koncepció 
elkészítése a településfejlesztési bizottság feladata volt. 
Javaslat volt, hogy egészítsék ki a koncepciót egy riadólánccal. 
 
Gazda Lajos képvisel�: A településfejlesztési bizottság a közterület-felügyel�vel készítette 
el a koncepciót. Röviden ismerteti az anyag tartalmát. 
 



Bencs Gábor képvisel�: A koncepció mellékleteit a következ� ülésre el fogják készíteni. 
Kéri a testületet, hogy ezt az elkezdett anyagot fogadja el. 
 
Nagy Imre polgármester a bizottsági üléseken elhangzottakkal egyetért, ezért javasolja, 
hogy a mai ülésen fogadja el a testület a koncepciót, a kiküldött anyag szerint, a riadólánccal 
kiegészítve. 
 
Halász András: Régebben kellett volna a koncepciót elkészíteni. Tartalommal és 
információkkal, elérhet�ségekkel ki lehet egészíteni az anyagot. Ez a koncepció iránymutató 
lenne. 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi a koncepció elfogadását. Aki egyetért a koncepció 
elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
46/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A Közbiztonsági és B�nmegel�zési Koncepció jóváhagyásáról 

 
 
A képvisel�-testület megtárgyalta és jóváhagyja Sajóbábony Város Önkormányzatának 
Közbiztonsági és B�nmegel�zési Koncepcióját. A koncepció e határozat mellékletét képezi. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
 

5. napirendi pont:               Tájékoztató a közterület-felügyel� munkájáról. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a közterület-felügyel� elkészítette a beszámolót, 
amit megkapott a testület. 
 
Seb�k Lajos képvisel�: Ami Sajóbábonyban probléma, az úgy szerepel az anyagban, hogy 
nem megoldható. Ez miért van? 
 
Panyi Csaba közterület-felügyel�: Ilyen példa a kutyabefogás, amihez segítség kell, mert 
egyedül nem tudja befogni az állatokat. A kóbor ebek befogására már folyamatban van a 
megoldás.  
Ismerteti a munkáját, hatáskörét. 
 
Gazda Lajos képvisel�: A településfejlesztési bizottság megtárgyalta az el�terjesztést. 
Nagyon jó javaslatokat írt a közterület-felügyel� a beszámolójában.  



Véleménye szerint minden hatósági jogkört át kell adni a közterület-felügyel�nek, és lehet�vé 
kell tenni, hogy kötetlen munkaid�ben dolgozzon. 
A bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Bencs Gábor képvisel�: A beszámolóban a problémák vannak felsorolva, és erre a 
megoldások is. Egyetért a kötetlen munkaid�vel. Ha elkészül a térfigyel� kamerák kiépítése, 
az segíteni fogja a közterület-felügyel� munkáját. 
 
Likai-Tóth Adél jegyz�: A közterület-felügyel� munkáját mindenben segíteni kívánja. A 
munkaid� beosztásáról egyeztet a felügyel�vel, igény és szükség szerint lehet�vé teszi, hogy 
közterület-felügyel� ne csak hivatali munkaid�ben tartózkodjék és dolgozzék a település 
közterületein. Sajóbábony címerrel ellátott egyenruha beszerzésér�l gondoskodik, és BM 
hozzáférési lehet�séget kér az önkormányzat. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy ha a közterület-felügyel� délután akar dolgozni, 
csak szólnia kell. 
 
Likai-Tóth Adél jegyz� elmondja, hogy a kóbor kutyák befogásának hosszú távú 
megoldásán Bencs Gábor és Panyi Csaba dolgoznak. 
 
Bencs Gábor képvisel�: Más településen már létezik az ún. ebek digitális fényképpel ellátott 
nyilvántartása. Ez egy hatékony módszer. 
 
Lakatos Jen� képvisel� meglátása szerint, amióta van közterület-felügyel�, nincs annyi 
probléma. A továbbiakban is hasonlóképpen dolgozzon. 
 
Panyi Csaba közterület-felügyel� elmondja, hogy tárgyalás folyik a kóbor ebek befogadó 
helyér�l. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a közterület-felügyel� munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadásával, az egyenruha biztosításával, a BM hozzáférés megrendelésével, kézfeltartással 
jelezze. 
  
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
47/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A közterület-felügyel� munkájáról szóló tájékoztatóról 

 
A képvisel�-testület megtárgyalta a közterület-felügyel� munkájáról szóló tájékoztatót, 
tevékenységét eredményesnek ítéli. Javasolja a testület, hogy a közterület-felügyel� számára 
Sajóbábony címerrel ellátott egyenruha kerüljön beszerzésre. Javasolja a testület, hogy a 
felügyel� rugalmas munkaid�ben dolgozhasson. Javasolja a testület továbbá, hogy az 
önkormányzat BM hozzáférési lehet�séget szerezzen. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 



6. napirendi pont:               Tájékoztató a lejárt határidej� határozatokról és a két ülés   
                                              között  tett intézkedésekr�l 

 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a tájékoztatót megkapta a testület. A gyárkapu 
el�tti világítás még nincs kifizetve, de a költségvetésbe beépítették, ez el�írás volt. 
 
Gazda Lajos képvisel� kérdezi, hogy a beköt� út melletti járda megvilágítása hol tart? 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a szerz�désben leírták a kezdési határid�t. 
 
Likai-Tóth Adél jegyz�: Még egy engedély hiányzik, melynek beszerzése folyamatban van.  
 
 
 

7. napirendi pont:               Indítványok, bejelentések. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak 200 millió forintja van 
lekötve és a forgót�ke 59 millió forint. 
Az OTP jelezte, hogy március 31-én lejár a folyószámla hitelkerete. Kérdés, hogy 
meghosszabbítsuk-e a lejárati id�t. 
 
Gazda Lajos képvisel�: Err�l már többször is beszéltek, ez egy visszatér� probléma. 
Többször megállapították, hogy el�nyös az önkormányzat számára, ha leköti a pénzeszközeit. 
Javasolja, hogy kössék újra a szerz�dést, mert ez egyfajta biztosíték. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy jelent�s bevétellel rendelkezik az önkormányzat.  
Szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat meghosszabbítsa az OTP-vel a 
hitelszerz�dést kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 5 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
48/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Folyószámla hitelkeret lejárata meghosszabbításáról 

 
A Képvisel�-testület  
 

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának zavartalan m�ködése 
érdekében az 1-2-11-3400-0536-2 számú folyószámla-hitelkeret szerz�dés 6. pontjára 
tekintettel a Negyvenmillió forint összeg� hitelkeret lejárata idejét 2012. május 31. 
napjában határozza el, a szerz�désben meghatározott feltételek változatlanul hagyása 
mellett. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerz�dés aláírására. 
 
 

Felel�s: Nagy Imre polgármester 



Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a SVIP Kft. felmondta a sportlétesítmény 
üzemeltetési szerz�dését és kéri a 30 napos felmondási határid� elfogadását. 
A további m�ködtetésre javaslat volt, hogy a Déryné Szabadid�központ és Városi 
Könyvtárhoz kerüljön a létesítmény. Arról kell határozatot hozni, hogy az önkormányzat 
2012. április 1-jét�l visszaveszi az üzemeltetést és m�ködtetésre átadja a Déryné 
Szabadid�központ és Városi Könyvtárnak. 
Idén 3 hónapot üzemeltetett a SVIP. A ráes� részét ki kell fizetni, a fennmaradó összeget 
pedig át kell adni annak, akihez az üzemeltetés fog kerülni. 
 
Likai-Tóth Adél jegyz� elmondja, hogy az utalásra az átadás-átvételi leltár elkészítése után 
kerül sor.  
 
Ráduly József képvisel�: a rezsi költségeket rendezni kell, az id�arányos támogatásból 
azokat le kell vonni.  
 
Nagy Imre polgármester: Egyetért Ráduly képvisel�vel. Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, 
hogy a SVIP Kft. kérelmében írt 30 napos felmondási id�t elfogadja az önkormányzat, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
49/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A sportlétesítményre vonatkozó üzemeltetési szerz�dés felmondásáról 

 
A képvisel�-testület 
 
1. A SVIP NKft.  a sportlétesítmény üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerz�dés 
felmondását megtárgyalta és tudomásul veszi, hogy az üzemeltet� a szerz�dést, annak 19. 
pontjára hivatkozva, 2012. február 29. napjával felmondja. 
 
2. Úgy döntött, hogy a SVIP kérésére a 90 napos felmondási id� letöltését�l eltekint, és 
elfogadja a felmondási id� 30 napban történ� meghatározását. A felek közötti szerz�déses 
jogviszony 2012. március 31. napjával megsz�nik. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a SVIP Kft.-nek átutalásra kerüljön az I. 
negyedéves támogatás a rezsi költségek levonása után, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
50/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 



A sportlétesítményre vonatkozó üzemeltetési szerz�dés megsz�nése miatti pénzügyi 
elszámolásról  

 
A képvisel�-testület 
A 49/2012.(III.27.) önkormányzati határozatra tekintettel felhívja a polgármestert, hogy a 
SVIP NKft. részére a sportlétesítmény üzemeltetésre átadott önkormányzati támogatás 
id�arányos összege úgy kerüljön megállapításra és átutalásra, hogy a létesítmény 2012. 
március 31. napjáig felmerül� közüzemi számláinak költségeit a támogatásból az 
önkormányzat levonja, és a számlák kiegyenlítésére fordítja.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
Nagy Imre polgármester: Kéri a testületet, aki egyetért azzal, hogy a Déryné 
Szabadid�központ és Városi Könyvtár üzemeltesse tovább a sportlétesítmény kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
51/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A sportlétesítmény üzemeltetetésér�l 

 
A képvisel�-testület 
 

1. Úgy döntött, 2012. április 1. napjától a tulajdonában álló sportlétesítmény m�ködtetése 
feladatot a Déryné Szabadid�központ és Városi Könyvtár intézmény látja el. 

2. Felhívja a DSZK igazgatót, hogy a sportlétesítmény leltár szerinti átadás-átvételér�l a 
Polgármesteri Hivatal közrem�ködésével gondoskodjék. 

 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
   Sólyom Sándor DSZK igazgató 
   Likai-Tóth Adél jegyz� 
 
Határid�: 2012. április 1. 
 
 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Déryné Szabadid�központ és Városi 
Könyvtár létesítsen egy gondnoki státuszt és ehhez a költségeket is fedezze az önkormányzat, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
52/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A Déryné Szabadid�központ és Városi Könyvtár létszámb�vítésér�l 

 



A Képvisel�-testület tekintettel az 51/2012.(III.27.) önkormányzati határozatára úgy  döntött, 
hogy 2012. április 1. napjától - a sportlétesítmény gondnoki feladatainak ellátása érdekében - 
a Déryné Szabadid�központ és Városi Könyvtár intézmény létszámát 1 f� teljes munkaid�ben 
foglalkoztatott létszámmal megemeli. A létszámb�vítés költségét a 2012. évi költségvetési 
tartalék terhére biztosítja az önkormányzat. A létszámb�vítés miatt az intézményi 
költségvetést 1.323.200 Ft azaz Egymillió-háromszázhuszonháromezer-kétszáz forint  
összeggel szükséges módosítani. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
   Sólyom Sándor DSZK igazgató 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester kérdezi a testületet, aki egyetért azzal, hogy a SVIP elszámolása 
után átutalják a DSZK részére a fennmaradó támogatás összegét kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
53/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Költségvetési tétel átcsoportosításáról 

 
A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetésében a tulajdonában álló 
sportlétesítmény üzemeltetésére fordítandó, a SVIP NKft. részére átadandó önkormányzati 
támogatást 2012. április 1. napjától id�arányosan a Déryné Szabadid�központ és Városi 
Könyvtár intézmény költségvetése javára átcsoportosítja. 
 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az általános iskola és óvoda beiratkozására 
vonatkozó el�terjesztést megkapta a testület. Aki egyetért azzal, hogy tanköteles korú tanulók 
iskolai beiratkozásának id�pontját 2012. április 26-27. napjában határozza meg a fenntartó, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
54/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Az iskolai beiratkozás id�pontjáról 

 
 



A képvisel�-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (9) bekezdése, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények m�ködésér�l szóló 11/1994. (VI.8.) NKM rendelet 
16. § (1) bekezdése alapján a tanköteles korú tanulók iskolai beiratkozásának id�pontját 2012. 
április 26-27. napjában határozza meg. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
   Urbán Józsefné mb. igazgató 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a gyermekek óvodai jelentkezésének 
id�pontját 2012. április 26-27. napjában határozza meg a fenntartó, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
55/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Az óvodai jelentkezés id�pontjáról 

 
A képvisel�-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények m�ködésér�l szóló 11/1994. (VI.8.) NKM rendelet 
15. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai jelentkezésének id�pontját 2012. április 26-
27. napjában határozza meg. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
   Sipos Lászlóné óvodavezet� 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az iskola május 12-én kirándulást szervez 
Sárospatakra. Erre az iskolai szint� kirándulásra 200.000 forint támogatást kérnek az 
önkormányzattól. Természetesen a szül�knek is kell fizetniük. 
  
Gazda Lajos képvisel� javasolja a támogatást. 
 
Urbán Józsefné mb. iskolaigazgató: A támogatásból a buszköltséget és a belép�jegyet 
fizetnék. 
 
Nagy Imre polgármester kérdezi a testületet, aki egyetért azzal, hogy az iskolai kirándulás 
támogatására 200.000 forintot adjon az önkormányzat kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
56/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 



 
Iskolai kirándulás önkormányzati támogatásáról 

 
A képvisel�-testület megtárgyalta az általános iskola kérelmét, és úgy döntött, hogy a Deák 
Ferenc Általános Iskola tanulói részére Sárospatak városba szervezett egy napos kirándulás 
költségéhez 200.000 Ft azaz Kett�százezer forint önkormányzati támogatást biztosít a 2012. 
évi költségvetési tartalék terhére. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a garázsszövetkezet felszámolása kapcsán újabb 
határozatot kell hozni. 
 
Gazda Lajos képvisel�: A pénzügyi és településfejlesztési bizottság támogatja a kérelmet. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a garázsszövetkezet kérelmének elfogadásával, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
57/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A Sajóbábonyi Els� Garázsszövetkezet kérelmér�l 

 
A Képvisel�-testület megtárgyalta a Sajóbábonyi Els� Garázsszövetkezet kérelmét, és úgy 
döntött, hogy a 149/2011.(VII.19.) önkormányzati határozatában foglaltakat elviekben 
fenntartja. 
Az önkormányzat vállalja, amennyiben a garázsszövetkezet értékesítésére pályázat kerül 
kiírásra, úgy az önkormányzat a pályázaton részt vesz.  Vállalja továbbá, amennyiben a 
garázsszövetkezet az önkormányzat tulajdonába kerül, úgy a területet megosztatja, majd azt 
követ�en a garázsonként 10.000 Ft összegért a garázstulajdonosoknak tulajdonba adja. 
A két garázssor közötti út karbantartását és üzemeltetését az önkormányzat szintén vállalja. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy Cápának állt Tötymörg�k Elektromobil Team 
kérelmét megkapta a testület. Aki egyetért azzal, hogy a csapat 30 ezer forint összeg� 
támogatást kapjon, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 



58/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 
 

Cápának állt Tötymörg�k Elektromobil Team önkormányzati támogatásáról 
 

A képvisel�-testület megtárgyalta a Cápának állt Tötymörg�k Elektromobil Team kérelmét, 
és úgy döntött, hogy a team részére 30.000 Ft azaz Harmincezer forint összeg� önkormányzati 
támogatást biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az étkeztet�ben ellen�rzött az ÁNTSZ, és mindent 
szabályszer�nek találtak. 
A fogorvos kérelmet nyújtott be, tisztasági festést és számítógép telepítésére kér támogatást. 
Pályázat útján nyertek egy számítógépet. A számítógép telepítése 40.000 – 50.000 Ft. Aki 
egyetért a kérelem támogatásával és tisztasági festés elvégzésével, úgy, hogy a véd�n�i 
szolgálat helyiségeit is fessük ki, és anyagköltségre biztosítson az önkormányzat 150.000 Ft-
ot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
59/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Fogászati rendel�, véd�n�i szolgálat tisztasági festésér�l, 
fogászaton használt számítógép telepítésének költségér�l 

 
1. A képvisel� testület megtárgyalta dr. Spak Miklós fogorvos kérelmét, és úgy döntött, 

hogy a fogorvosi rendel� és a hozzátartozó helyiségek tisztasági festését a M�szaki 
Ellátó Szervezet intézményével 2012. év nyarán elvégezteti.  
50.000 Ft azaz Ötvenezer forint összeget biztosít a fogászati rendel�ben használt 
számítógép telepítési költségének fedezetére a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.  

 
2. A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a véd�n�i szolgálat helyiségeiben tisztasági 

festést végeztet a MESZ intézménnyel. 
 
3. A fogászat és a véd�n�i szolgálat tisztasági festésének anyagköltségére 150.000 Ft 

azaz Százötvenezer forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. augusztus 30. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy április 4-t�l légszennyez�dés ellen�rzés, illetve 
mérés lesz.  Az m�szakis kolléga javaslatot tett a berendezések helyének kijelölésére, az egyik 
a falusi óvodában lesz. 
A cseretelkek esetében határozatot kell hozni, erre a testület két határozati javaslatot kapott. A 
telkeket forgalomképessé kell nyilvánítani. Aki egyetért a 242 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból 
történ� kivonásával, forgalomképessé min�sítésével, kézfeltartással jelezze.  



 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
60/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Törzsvagyonból történ� kivonásról, forgalomképessé min�sítésr�l (Sajóbábony, hrsz. 242) 

 
 

1. A képvisel�-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képez� (tulajdoni 
hányad: 1/1) Sajóbábony 242 helyrajzi számú belterületi, közpark megnevezés� 
ingatlant a törzsvagyonból kivonja, és forgalomképessé min�síti. 

2. A képvisel�-testület felhívja a polgármestert, hogy a törzsvagyont érint� változás 
átvezetésér�l - az önkormányzat vagyona fölötti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
12/2005.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításának soron következ� tervezetében 
- gondoskodjon. 

 
Határid�: azonnal és esedékességkor 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
 
/Gazda Lajos távozik az ülésteremb�l. Jelen van 5 f� képvisel�./ 
 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a 805 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történ� 
kivonásával, forgalomképessé min�sítésével, kézfeltartással jelezze.  
 
 
A képvisel�-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
61/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Törzsvagyonból történ� kivonásról, forgalomképessé min�sítésr�l (Sajóbábony, hrsz. 805) 

 
 

1. A képvisel�-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képez� (tulajdoni 
hányad: 1/1) Sajóbábony 805 helyrajzi számú belterületi, közterület megnevezés� 
ingatlant a törzsvagyonból kivonja, és forgalomképessé min�síti. 

2. A képvisel�-testület felhívja a polgármestert, hogy a törzsvagyont érint� változás 
átvezetésér�l - az önkormányzat vagyona fölötti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
12/2005.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításának soron következ� tervezetében 
- gondoskodjon. 

 
Határid�: azonnal és esedékességkor 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
 
/Gazda Lajos visszajön  az ülésterembe. Jelen van 6 f� képvisel�./ 
 
Gazda Lajos képvisel� elmondja, hogy a Vörösmarty és a Ságvári utcák sarkán az áteresz el 
van dugulva. Es�s id�járáskor a csapadék a pincékbe is beszivárog. 



Kéri, hogy ezt a problémát oldják meg tisztítással vagy cserével. A Vargaszögben ugyanez a 
probléma, javasol egy tavaszi bejárást a jöv� hétre. 
A héten bejárást tartottak. Észlelték, hogy a fákon sok a fagyöngy, ezért a csonkolást javasolta 
a településfejlesztési bizottság. 
A Takarékszövetkezet mögött 4 tuja pótlását, a gömbakác pótlását a Kossuth utcán valamint a 
református temet�i úton a fák pótlását és cseréjét javasolta a bizottság. 
 
Ráduly József képvisel�: A Posta el�tt magas a lépcs�, lakossági kérés volt ennek a 
megoldása. Továbbá lakossági kérés az Ófalu buszmegállójáig a közvilágítás, és a Kun B. 16. 
szám el�tti járda javítása. 
A lakótelepen a csapadékvíz elvezetését több helyen meg kell oldani. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért Gazda Lajos javaslataival, és azzal, hogy a 
munkálatok elvégzésére eseti megbízást adjanak, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
62/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Közterületen lév� fák gondozásáról, eseti megbízásról 

 
 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a közterületen lév� fák metszését, a hiányzó növények 
pótlását megbízási szerz�dés keretében kell elvégeztetni.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy szükségessé vált egy f�nyíró traktor beszerzése, 
hiszen április 1-jét�l már nem a SVIP üzemelteti a sportlétesítményt. Aki egyetért azzal, hogy 
a MESZ vásároljon Egymillió forint értéken egy f�nyíró traktort, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
63/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
F�nyíró traktor beszerzésének engedélyezésér�l 

 
 



A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetési tartalék terhére engedélyezi a 
M�szaki Ellátó Szervezet intézmény számára, hogy 1.000.000. Ft azaz Egymillió forint 
összegért f�nyíró traktort vásároljon. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
   Horváth Péter mb.intézményvezet� 
Határid�: azonnal 
 
 
 
 
 

8. napirendi pont:               El�terjesztés a 2012. évi Közbeszerzési Terv  
                                             megtárgyalására, jóváhagyására. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az írásos el�terjesztést megkapták a testület tagjai. 
Aki egyetért a terv elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 

64/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 
 

A 2012. évi Közbeszerzési Tervr�l 
 
A Képvisel�-testület 
 
A közbeszerzésekr�l szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglalt feladatkörében eljárva 
Sajóbábony Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervét e határozat melléklete 
szerint állapítja meg. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal és folyamatos 
 
 
9. napirendi pont:               MESZ intézményvezet�i álláshely pályázati kiírásának  
                                             megtárgyalása. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a bizottságok javaslata az volt, hogy a pályázatot 
ne írja ki az önkormányzat egyel�re. Aki egyetért azzal, hogy a MESZ intézményvezet�i 
pályázat kiírását most ne tárgyaljuk, napoljuk el, és a megtárgyalásának id�pontjáról kés�bb 
határozzunk, kézfeltartással jelezze. 
 



A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
65/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
9. napirendi pont megtárgyalásának elnapolásáról 

 
 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a MESZ intézményvezet�i pályázat kiírását jelen 
ülésen nem tárgyalja, a napirendet elnapolja, a megtárgyalás id�pontjáról a kés�bbiekben 
dönt. 
  
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
 

10. napirendi pont:      Önkormányzati szerz�dések felülvizsgálata (Caminus Zrt.-                                       
                                       vel, a háziorvosokkal és a gázkészülékek karbantartására kötött  
                                       szerz�désekre vonatkozóan). 

 
Nagy Imre polgármester: Ezt a felülvizsgálatot már régóta halasztották. 
 
Likai-Tóth Adél jegyz�: Az írásos el�terjesztést a testület megkapta. A háziorvosokkal 
kötend� szerz�dés-tervezetet a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja, némi módosítással. 
Ha a képvisel�k elfogadják a tervezetet, a polgármester tárgyal a háziorvosokkal. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért dr. Kerekes Ferenc háziorvos szerz�dés-tervezetének 
tartalmával, és azzal, ennek alapján a polgármester tárgyaljon a doktor úrral, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
66/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A háziorvosi szerz�dések felülvizsgálatáról 

(1. körzet) 
 

A Képvisel�-testület 
 
1. Úgy döntött, Sajóbábony város háziorvosi szolgáltatás területi ellátására vonatkozó 
szerz�dések felülvizsgálatát, módosítását két fordulóban tárgyalja. 
2. Els� fordulóban e határozat mellékletét képez� feladat-ellátási szerz�dés tervezetet 
figyelembe véve kezdeményezi a jelenleg hatályos /megbízási/ szerz�dés módosítását, 
továbbá kezdeményezi a dr. Kerekes Ferenc háziorvossal történ� egyeztet� tárgyalás 
megtartását.  
3. Az egyeztet� tárgyalás el�készítésével, lebonyolításával megbízza polgármestert.  



4. Második fordulóban az egyeztet� tárgyalás eredményére, a jogszabályi környezet 
változásaira, valamint az önkormányzat 2012. évi költségvetésér�l szóló rendelet vonatkozó 
részére alapozva módosítja a háziorvosi szolgáltatás területi ellátására vonatkozó 
szerz�déseket. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal  
 
Nagy Imre polgármester kérdezi a testületet. Aki egyetért azzal, hogy a dr. Tóth Olga 
háziorvos szerz�dés-tervezetének tartalmával, és azzal, ennek alapján a polgármester 
tárgyaljon a doktorn�vel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
67/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A háziorvosi szerz�dések felülvizsgálatáról 

(2. körzet) 
A Képvisel�-testület 
 
1. Úgy döntött, Sajóbábony város háziorvosi szolgáltatás területi ellátására vonatkozó 
szerz�dések felülvizsgálatát, módosítását két fordulóban tárgyalja. 
2. Els� fordulóban e határozat mellékletét képez� feladat-ellátási szerz�dés tervezetet 
figyelembe véve kezdeményezi a jelenleg hatályos /megbízási/ szerz�dés módosítását, 
továbbá kezdeményezi a dr. Tóth Olga háziorvossal történ� egyeztet� tárgyalás megtartását.  
3. Az egyeztet� tárgyalás el�készítésével, lebonyolításával megbízza polgármestert.  
4. Második fordulóban az egyeztet� tárgyalás eredményére, a jogszabályi környezet 
változásaira, valamint az önkormányzat 2012. évi költségvetésér�l szóló rendelet vonatkozó 
részére alapozva módosítja a háziorvosi szolgáltatás területi ellátására vonatkozó 
szerz�déseket. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal  
 
 
Likai-Tóth Adél jegyz� elmondja, hogy a gázkészülékek karbantartására kötött szerz�dés 
már nem hatályos. 
 
Nagy Imre polgármester: A bizottsági üléseken elhangzott, hogy a környez� településeken 
lév� cégekt�l kérjünk árajánlatot. Javasolja, hogy ezzel a MESZ vezet�t bízzák meg. 
 
Seb�k Lajos képvisel� javasolta, hogy ne átalánydíjat fizessenek, hanem évente kétszeri 
megbízást. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a gázkészülékek karbantartására 3 db 
árajánlat kerüljön beszerzésre, és az árajánlatok beszerzésével bízzak meg a MESZ vezet�t, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 



A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
68/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Árajánlat beszerzésér�l 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a gázkészülékek karbantartására 3 db árajánlat 
kerüljön beszerzésre, az árajánlatok beszerzésével megbízza Horváth Péter MESZ mb. 
vezet�t.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester, Horváth Péter MESZ vezet� 
Határid�: 2012. április 24. 
 
Likai-Tóth Adél jegyz� elmondja, hogy a Caminus Zrt.-vel kötött szerz�dés tartalmazza, 
hogy a szerz�dés tartalmát a felek üzleti titokként kezelik.   
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Caminus Zrt.-vel kötött szerz�dés 
tartalmáról zárt ülésen tárgyaljon a Képvisel�-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
69/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Zárt ülés elrendelésér�l 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy zárt ülésen tárgyalja a Caminus Zrt.-vel megkötött 
szerz�dés felülvizsgálatát.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
 

11. napirendi pont:          Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  
                                          Önkormányzati Társulás által a KEOP-71.1.1/2F/09-11  
                                           pályázathoz készített Részletes Megvalósítási Tanulmány  
                                           (RMT) megtárgyalása, véleményezése. 

 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy minden társulási tagnak véleményezni kell a 
pályázatot. 
 
Gazda Lajos képvisel� elmondja, hogy a településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Nagy Imre polgármester A cég minél biztonságosabban akarja a hulladékot elhelyezni. A 
magasabb szint� szolgáltatás üzemeltetése kerül sokba. A határozati javaslatokat megkapták a 
képvisel�k. Kérdés, hogy elfogadja a testület a határozati-javaslatot vagy sem.  
 



Gazda Lajos képvisel� elmondja, hogy a településfejlesztési bizottság javasolta a határozati-
javaslatok elfogadását. 
 
Nagy Imre polgármester: Felolvassa a határozati javaslatot, és szavazásra teszi, aki ennek 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
  
A képvisel�-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
70/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A KEOP-1.1.1 „ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 

konstrukcióra benyújtott pályázathoz 
 

Sajóbábony Város önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja, hogy a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében 
benyújtott „Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 
fejlesztése” cím� pályázati anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (a 
továbbiakban: RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte, elfogadja és annak 
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követ� 
minimum 5 évig. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az el�terjesztéshez melléklet másik határozati javaslatot 
is. Szavazásra teszi, aki ennek elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
71/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
A KEOP-1.1.1 „ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 

konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges nyilatkozat megtétele 
 
Sajóbábony Város önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja, hogy a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás taggy�lése megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a Társulás tagjai nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Programban kiírásra került 1.1.1/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” cím� pályázati felhívásra a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott „Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” nev� II. fordulós 



pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás 
fejlesztése) az érintett önkormányzat nem vesz részt más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Gazda Lajos képvisel� szerint az ÉMÁSZ felé jelezni kell, hogy sok villanyvezetéket 
elérnek a fák, ezt oldják meg. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a BM által meghirdetett „Közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása” pályázathoz megkapta a tájékoztatást, hogy mik 
szükségesek a pályázat benyújtásához.  A támogatás mértéke 80%. 
Aki egyetért azzal, hogy a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján meghirdetett pályázaton való 
részvétellel, és a saját forrást az önkormányzat finanszírozza kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
72/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Pályázat benyújtásáról, öner� biztosításáról 

(térfigyel� kamera) 
A Képvisel�-testület 
 

1. A 4/2012.(III.1.) BM rendelettel kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére pályázat benyújtását 
határozza el „Közbiztonság növelést szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási 
célra, térfigyel� kamerarendszer kiépítésére. 

2. A fejlesztés megvalósításához szükséges 2.157.038 Ft azaz Kétmillió-
százötvenhétezer-harmincnyolc forint öner�t az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. 

 
 

Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Bencs Gábor képvisel� javasolja, hogy a rend�rségnek biztosítsanak egy multifunkcionális 
nyomtatót és 4 db lámpát. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a rend�rség részére egy nyomtatót és 4 
db lámpát biztosítson az önkormányzat, és erre százezer forintot fordítsunk, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
73/2012.( III.27.) önkormányzati határozat 

 
Eszközök beszerzésér�l 



(Rend�rség részére használatba adásról) 
 
A képvisel�-testület a Sajóbábony Rend�r�rs munkájának segítése, a város közbiztonságának 
javítása érdekében úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetési tartalék terhére, 100.000 Ft 
azaz Százezer forint értékben négy darab lámpát és egy multifunkcionális nyomtatót vásárol, 
majd az eszközöket a rend�r�rs használatára átadja. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: A személyi és szociális ügyeket zárt ülésen tárgyaljuk. A 
polgármester a nyílt ülést bezárja. 
 
(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� 

 
 
 


