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Készült: 2012. április 24. 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� 
Dr. Varga Eszter képvisel� 

 
Hiányzik: Ráduly József képvisel�. A képvisel� távolmaradását bejelentette. 
 
 
(Kezdéskor 6 f�, ülés végén 6 f�.) Jelenléti ív mellékelve. 

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyz�.   
 
 
Meghívottak: Tóthné Pet� Katalin pénzügyi munkatárs, Rózsa Anett adóügyi munkatárs, 
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 Lakatos Jen� és Dr. Varga Eszter 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 
81/2012.( IV.24.) önkormányzati határozat 

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

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

1.  Tájékoztató a lejárt határidej� határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekr�l. 
2.  Indítványok, bejelentések. 
3. El�terjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására,   
      elfogadására. 
4.  El�terjesztés a bels� ellen�rzés 2011. évi jelentésér�l. 
5.  Tájékoztatás a 2011. évi adóbevételek teljesítésér�l. 
6.  Deák Ferenc Általános Iskola igazgatói álláshely pályázati kiírásának megtárgyalása. 
7.  Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 
 
 
Jegyz�könyv hitelesít�k: Lakatos Jen� és Dr. Varga Eszter képvisel�k. 
 
 
 

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

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az anyagot megkapta a testület. Sok határozatot 
teljesítettek. A Közbiztonsági Polgár�rség részére a gépjárm� beszerzése megtörtént. 
A sportlétesítmény üzemeltetését átvette az önkormányzat. A fogászati rendel� és a véd�n�i 
helyiségek festését a MESZ elvégezte. A fák csonkolását részben elvégeztette a MESZ. A 
háziorvosok szerz�désének aláírására szabadság miatt még nem került sor. A térfigyel� 
kamera pályázat beadásra került, visszajelzés még nem érkezett.  
Bejárást tartottak, amir�l feljegyzés készült, ezt a településfejlesztési bizottság megtárgyalta, a 
feladatok összegzésre kerültek, ezekr�l már csak határozatot kell hozni. 
 
Bencs Gábor képvisel� a polgár�rség nevében köszönetet mond a gépjárm� beszerzésért. 
 
Seb�k Lajos képvisel� szeretné, ha a polgármester elmondaná, hogy miért volt szükség 
f�nyíró traktor beszerzésére. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a sportlétesítmény üzemeltetéséhez szükség van 
f�nyíróra. Akciós áron be tudtak szerezni egy f�nyíró traktort 1 millió forint összegben. Ezzel 
önkormányzati igényeket is ki tudnak elégíteni.  
A vendégöltöz� rendbetételére a MESZ dolgozóit kérték fel. 
 
 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések. 



 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak április 16-i egyenlege 242 
millió forint, ebb�l lekötve 200 millió forint van, a forgót�ke 42 millió forint. 
Bejárást tartottak, amir�l feljegyzés készült. A munkálatok csoportosítva lettek fontossági 
sorrendben. Így 3 csoport jött létre, ezeket ismerteti. 
Egy intézményi bejárást is tartottak az óvodában. Az intézményvezet�t�l megkapta a 
felújításra vonatkozó munkálatokat. Ezt a következ� ülésen költségelni kell.  
Szavazásra teszi a munkálatokat. A pénzügyi és a településfejlesztési bizottság javasolja 
elfogadni a sporttelep kerítés felújítását. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a spottelep kerítés felújítására 10 millió forintot fordítson az 
önkormányzat kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6  igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
82/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
A sportlétesítmény ingatlan körül új kerítés létesítésér�l 

 
 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lév� sporttelep ingatlan 
körüli kerítést elbontatja, helyére új kerítést létesít. A bontásra és az új kerítés megépítésére 
10.000.000 Ft azaz Tízmillió forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. augusztus 20. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a kerítés felújításhoz árajánlatokat kértek, amit 
megkapott a testület. 
A lakótelep vége és az emlékm� között járda építése volt a javaslat. Aki egyetért az építéssel 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
83/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Járdaépítésr�l 

(26-os beköt�járda folytatásáról) 
 
 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a lakótelep vége és az emlékm� között, a 26-os f�utat 
beköt� járda folytatásaként 2 méter széles, szegéllyel ellátott járdát építtet. A járda 
megvalósítására 5.000.000 Ft azaz Ötmillió forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési 
tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. október 31. 



 
 
 
Nagy Imre polgármester: A járda építése után közvilágítás létesítése szükséges, erre 1 millió 
forintot kalkulált a szakbizottság. A pénzügyi és a településfejlesztési bizottság egyhangúan 
javasolja a munkálatot. 
Aki egyetért azzal, hogy a járda megépítése után egymillió forint összegen közvilágítást 
létesítsenek, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
84/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Közvilágítás létesítésér�l 

(26-os beköt� járda folytatásaként megépítend� járda mentén) 
 

A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a 83/2012.(IV.24.) önkormányzati határozata alapján 
megépül� járda mentén közvilágítást létesít. A közvilágítás megvalósítására 1.000.000 Ft azaz 
Egymillió forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. december 31. 
 
 
Nagy Imre polgármester: A pénzügyi és a településfejlesztési bizottság javasolja a Fazekas 
és a Fürst Sánsor utakon a gyalogátkel� létesítését. Aki egyetért azzal, hogy egymillió forint 
összegen a két gyalogátkel�helyet megépíttessük, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
85/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Gyalogátkel�helyek létesítésér�l 

 
A Képvisel�-testület a településen közleked�k közlekedés biztonsága érdekében úgy döntött, 
hogy a Sajóbábony, Fazekas utca ás a Sajóbábony, Fürst Sándor utca gyári útról történ� 
megközelítésére 2 db gyalogátkel�helyet létesít. A gyalogátkel�helyek megvalósítására 
1.000.000 Ft azaz Egymillió forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. október 31. 



 
 
Nagy Imre polgármester: A Szabadság úti csapadék levezet� javítása szükséges, erre a 
bizottság 100.000 forint keretösszeget javasol. A Szabadság úti támfalnál van egy szakasz, 
ami javításra szorul. A Dózsa Gy. 30-32. sz. között a lefolyót ki kell burkolni. Ezek a 
munkálatok összesen 400.000 forintba kerülnek. A támfal javítására nem határozott meg 
összeget a bizottság. 
A Kölcsey és a Kodály utcákat javasolják a garázssorral összekötni, és térk�vel burkolni, 
300.000 forint keretösszeg volt a javaslat. Ezekre a munkálatokra a MESZ- t kérték fel. 
A nagyobb munkálatokhoz szakembert kell felkérni, ezekre már érkezett árajánlat. 
Aki egyetért a felsorolt munkálatok (2. blokk) elvégzésével, ami összesen 700.000 forintba 
kerül, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
86/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Közterületen elvégzend� munkálatokról 

 
 
A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a M�szaki Ellátó Szervezet (MESZ) intézmény útján 
 
1. Szabadság utcában (Lengyel sarok) a csapadék levezet�t megjavíttatja;  
2. Szabadság utcában a támfalat (Czellár lejáró) megjavíttatja, 
3. Dózsa György utca 30-32. közötti csapadékvíz lefolyót kiburkoltatja; 
4. Kölcsey utca, Kodály utca garázssorral történ� összekötését térk� burkolattal kiépítteti. 
 
Az 1-4. pontok végrehajtására a képvisel�-testület a MESZ intézmény részére 700.000 Ft azaz 
Hétszázezer forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.  
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb. intézményvezet� 
Határid�: 2012. szeptember 25. 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a volt tsz tanya melletti külterületi utak 
rendbetételére szükség van. Ezt a MESZ fogja elvégezni, a munkálatokra 500 ezer forintot 
javasolt a bizottság. 
Aki egyetért a külterületi utak rendbetételével ötszázezer forint összegen, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 



Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
87/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Külterületi utak javításáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a MESZ közrem�ködésével a volt tsz tanya melletti 
külterületi utat és szükség szerint más külterületi utat megjavíttatja, továbbá két arab átereszt 
építtet ki. Az utak javítására és az átereszek kiépítésére a MESZ intézmény részére 500.000 Ft 
azaz Ötszázezer forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb. intézményvezet� 
Határid�: 2012. október 30. 
 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az Ördög völgyi patakmeder tisztítását száraz 
id�ben javasolták elvégezni, ezért halasztást javasolt a bizottság.  
Az Ady Endre út végén a forduló vízelevezetése és sárrázó készítését vélte szükségesnek a 
bizottság. A MESZ felmérte a munkálatokat és keretösszegnek 300.000 forintot állapítottak 
meg. Aki egyetért az Ady út végén a vízelvezetés és sárrázó készítéssel háromszázezer forint 
összegen, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
88/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Ady utcai forduló vízelvezetésér�l, sárrázó készítésér�l 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy az Ady Endre utca végén a forduló vízelvezetését a 
MESZ útján megvalósítja, továbbá sárrázó részt készíttet. A munkálatok elvégzésére a MESZ 
intézmény részére 300.000 Ft azaz Háromszázezer forint összeget biztosít a 20121. évi 
költségvetési tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb. intézményvezet� 
Határid�: 2012. október 30. 
 
 
Nagy Imre polgármester: A karácsonyi díszkivilágítás keretében pályázati lehet�ség van 
50%-os támogatásra. Gazda Lajos képvisel� jelezte, hogy a költségvetésbe nem szerepel a 
díszkivilágítás, ezért határozatot kell hozni err�l. 
Aki egyetért azzal, hogy 1 millió forintot díszkivilágításra építsenek be a költségvetésbe és 
pályázzanak a díszkivilágításra is kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 



89/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 
 

 
Pályázat benyújtásáról (karácsonyi fénydekorációs eszközökre) 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére, a 
Blachere Illumination Hungary Kft 2012/04 számú, 2012-es kedvezménytámogatási 
pályázatában részt vesz. A szükséges 50 % mérték� öner�t, 1.000.000 Ft-ot azaz Egymillió 
forint összeget, a 2012. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. május 15.  
 
 
 
Nagy Imre polgármester: Amennyiben a pályázaton nem nyerünk, akkor is b�vítenénk a 
karácsonyi díszkivilágítás, erre egymillió forintot fordítanánk. Kivilágítanánk a Vörösmarty 
és a Váci vagy Kinizsi utcákat. Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
90/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Karácsonyi díszkivilágítás b�vítésér�l 

�

A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a 89/2012.(IV.24.) önkormányzati határozatával 
biztosított 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint összeg pályázati öner�t abban az esetben, ha 
a pályázaton településünk kedvezménytámogatáshoz nem jut, úgy a karácsonyi 
díszkivilágítás b�vítésére fordítja. 
A díszkivilágítás b�vítése helyéül kijelöli a Vörösmarty és a Váci vagy Kinizsi utcákat. 

�

�

Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. november 30. 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy munkálatok közé sorolták a hivatal lépcs�házának 
felújítását, és 3 kisablak cseréjét, melynek elvégzéséhez 1,2 millió forint anyagköltséget 
határozott meg a bizottság. 
Aki egyetért a javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
91/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 



 
Sajóbábony, Bocskai u. 2. épület lépcs�ház felújításról 

 
 
 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Déryné 
Szabadid�központ és Városi Könyvtár számára helyet adó Sajóbábony, Bocskai u. 2. szám 
alatti épület lépcs�házát felújíttatja a MESZ útján. A felújítás során a burkolási munkálatokat 
kell elvégezni, valamint a 3 db ablakot kell kicserélni. A munkálatok anyagköltségére a 
MESZ intézmény részére 1.200.000 Ft azaz Egymillió-kett�százezer forint összeget biztosít a 
2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb. intézményvezet� 
Határid�: 2012. október 30. 
 
 
Nagy Imre polgármester: A MESZ költségvetésében virágosításra meghatároztak egy 
bizonyos összeget. Egy civil szervezet szeretne a virágosításban segédkezni, úgy, hogy az 
anyagot biztosítja az önkormányzat. Erre a bizottság 200 ezer forintot javasolt megszavazni. 
Természetesen a MESZ elvégzi az általános virágosítást. 
Aki egyetért azzal, hogy a MESZ költségvetésébe a virágosításhoz plusz 200 ezer forintot 
építsen be az önkormányzat kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
92/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Virágosításra fordítható összeg emelésér�l 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy virágosítás céljára, a MESZ intézmény részére - az 
intézmény költségvetésében meghatározott összegen felül - további 200.000 Ft azaz 
Kett�százezer forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb. intézményvezet� 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: A megszavazott munkálatok miatt a MESZ részére az elvégzend� 
munkák finanszírozására javaslat volt 500.000 forint. 
Aki egyetért azzal, hogy a MESZ részére biztosítsuk ezt az összeget kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
93/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 



 
MESZ eszközbeszerzés, foglalkoztatás finanszírozásáról 

 
 

A Képvisel�-testület  - annak érdekében, hogy a MESZ gördülékenyen és folyamatos 
végezhesse a számára meghatározott munkálatokat - úgy döntött, hogy az intézmény számára 
anyagok, eszközök beszerzésére, személyi juttatásokra 500.000 Ft azaz Ötszázezer forint 
összeget biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb. intézményvezet� 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a munkálatok elvégzésénél kérdés volt, hogy lesz-e 
elég dolgozó. Ezért felhatalmazták a MESZ vezet�t, hogy alkalomszer�en megbízási 
szerz�déssel alkalmazzon dolgozókat. 
 
Seb�k Lajos képvisel�: Javasolja, hogy ha olyan munkát kell elvégezni, amihez szakembert 
kell felkérni, akkor vonják be a településfejlesztési bizottságot is. 
 
Bencs Gábor képvisel� szerint ez nem szükséges, maradjon az eredeti el�terjesztés. 
 
Seb�k Lajos képvisel� javasolja, hogy a MESZ részére megszavazott 500.000 forint a 
munkálatok finanszírozására ne el�legként szerepeljen. 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a MESZ milyen munkálatokat fog folyamatosan 
elvégezni. 
 
Gazda Lajos képvisel� elmondja, hogy kérelem érkezett a Kinizsi úti közvilágítása ügyében. 
Javasolja ezen az utcán a közvilágítás meghosszabbítását. 
 
Nagy Imre polgármester: Ez a döntés azért lett elhalasztva, mert nem tudják, hogy 
mennyien veszik igénybe azon az utcán a közlekedést. 
 
Seb�k Lajos képvisel� nem javasolja a világítást a Kinizsi úton, mert még járda sincs 
kiépítve. Úgy gondolja, hogy az a szakasz balesetveszélyes. 
 
Gazda Lajos képvisel� szeretné, ha err�l szavazna a testület. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Kinizsi úton a közvilágítást 
meghosszabbítsák ötszázezer forint összegb�l, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 4 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
94/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
A Kinizsi utca közvilágításáról 



 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a Kinizsi utcában közvilágítást létesít (a meglév� 
közvilágítást meghosszabbítja).  
A közvilágítás megvalósítására 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint összeget biztosít a 2012. 
évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: 2012. november 30. 

�

 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a szociális étkezde vezet�je jelezte, hogy az 
épületr�l pereg a vakolat, a balesetveszélyt meg kell akadályozni. 
 
Vendriczky Tiborné intézményvezet� elmondja, hogy üzemzavar keletkezett az 
intézményben a vízvezeték miatt. Meghibásodott az ivóvízrendszer, de a MESZ már dolgozik 
ezen. A gázvezeték felújítására kért árajánlatot, a felújítás kb. 100 ezer forintba kerülne. 
Ellen�rzés volt az intézményben a Kormányhivataltól, mindent rendben találtak. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Szociális Étkezde szükséges 
karbantartási munkálatainak elvégzésére biztosítsunk százezer forint összeget, és a 
munkálatokat a MESZ végezze el, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
95/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
A  szociális étkezde karbantartási munkálatairól  

 
 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a szociális étkezde aktuális karbantartási munkálatai 
(gáz-, vízvezetékek felújítása) anyagköltségére 100.000 Ft azaz Százezer forint összeget 
biztosít a MESZ számára a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb. intézményvezet� 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az óvoda felújítása folyamatban van. Az épületet 
leszigetelik, nyílászárókat cserélnek, és a kazánt is kicserélik. Április 17-én bejárást tartottak 
az óvodában. A vezet� által benyújtott munkálatokat akkor javasolja elfogadni, ha az 
költségesítve lesz. 
 
Sipos Lászlóné óvodavezet� elmondja, hogy a festésre szeretne el�leget kérni. Vannak olyan 
munkálatok, mint a vizesblokk felújítása, ami halaszthatatlan.  
 
Gazda Lajos képvisel� javasolja, hogy err�l zárt ülésen beszéljenek. Az óvoda új f�tési 
rendszeréhez be kell szerezni a tüzel�t már most. Fel kell mérni az éves fogyasztási igényt, és 
a tél beállta el�tt megvenni a tüzel�t. 
 



Sipos Lászlóné óvodavezet� szerint a festés a legfontosabb. 
 
Gazda Lajos képvisel�: A bejáráson a bizottság javasolta a vizesblokk felújítását. 
 
Lakatos Jen� képvisel� javasolja, hogy a nagy munkálatokat vállalkozónak adják ki. 
 
Horváth Péter mb. intézményvezet�: Nem vizesblokk felújításáról van szó az óvodánál, 
hanem az ivóvíz cs� cseréje szükséges. Ez kb. 60 ezer forintba kerül. 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy az óvodában az ivóvíz 
cs� cseréjére és a festési munkálatokra 400 ezer forintot fordítson az önkormányzat, és a 
munkálatokat a MESZ végezze el, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
96/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
A központi óvoda karbantartási munkálatairól 

 
A Képvisel�-testület  
1. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda intézmény részére, a központi óvoda épületében 
(Sajóbábony, Erkel F. u. 4.) elvégzend� karbantartási munkálatok anyagköltségére 400.000 Ft 
azaz Négyszázezer forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére; 
2. Úgy döntött, a karbantartási munkákat a MESZ végezze el. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Sipos Lászlóné óvodavezet� 
             Horváth Péter mb. intézményvezet� 
Határid�: 1. pont: azonnal 2. pont: 2012. augusztus 20. 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a költségvetésben szerepel a tájház megvásárlása. 
Ehhez egy határozatban ki kell mondania a testületnek, hogy a Sajóbábony, Kossuth u. 77. 
szám alatti ingatlant vásárolja meg e célra. Az adás-vétel fedezete a költségvetésben 
rendelkezésre áll. Aki egyetért azzal, hogy az említett ingatlant tájház kialakítása céljára 
megvásárolja az önkormányzat, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
97/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Tájház céljára szolgáló ingatlan vásárlásról  

 
A képvisel�-testület 
 

1. A Bárány Imréné (sz.név: Bárány Irén, szül.: 1920………. , an.: Mertus Julianna, 
adóa.: …………) 3792 Sajóbábony, Kossuth u. 77. szám alatti lakos 3/8 tulajdoni 



arányban és Endr�di Lászlóné (sz.név: Bárány Irén, szül.: 1942. ……, an.: Bárány 
Irén, adóa.:………. ) 3503 Miskolc, Gyula u. 22. 2/3. szám alatti lakos 5/8 tulajdoni 
hányadban tulajdonát képez�, Sajóbábony belterület 259. hrsz-ú, ténylegesen 
Sajóbábony, Kossuth u. 77. szám alatt található lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezés� 2.815 m2 nagyságú ingatlan tájház kialakítása céljából, az 
Önkormányzat részére történ� megvásárlásához 6.000.000 Ft azaz Hatmillió forint 
áron hozzájárul. 
A vételár pénzügyi fedezete a 2012. évi költségvetés felhalmozási kiadásai között 
rendelkezésre áll. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerz�dés megkötésére. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Felvet�dött egy kitüntetési javaslat az iskola fel�l. Erre van egy 
rendelet, amit ismertet. Az intézmény május 15-ig adhat javaslatot a kitüntetésre. A cím 
átadása augusztus 20. napja, ami a városnap id�pontjával megegyezik. 
Egy cégt�l energetika audit jelentést kért az önkormányzat, ennek lényege, hogy a 
szolgáltatók rendben számláznak-e az önkormányzatnak. A cég visszajelzett, hogy minden 
számlázást rendben találtak. 
Az Ipari Parkban légszennyezés mérést végeznek. A mérési eredményeket meg lehet 
tekinteni. 
A Kun B. u. 10-12. sz. társasház kérelmet nyújtott be a vízelvezetés megoldására. Ezt meg 
fogják vizsgáltatni, és a következ� soros ülésen fogják megtárgyalni. 
Ismerteti az aktuális pályázati lehet�ségeket. 
Szó volt az irányítótáblák kihelyezésér�l is, a prototípus elkészítése folyamatban van. 
Május 1-jén ismét majális ünnepséget fognak tartani, melynek programját ismerteti.  
 
 
Horváth Péter mb. intézményvezet�: szeretne 2 db gallyazó f�rész beszerezni, melynek 
összege 330 ezer forint. A közterületi padok rossz állapotban vannak, ezért fel kell újítani, 
ami 110 ezer forintba kerülne. 
 
Dányádi Béláné: Szeretné, ha az Erkel F. u. 8-10. sz lakóházaknál a csapadékvíz elvezetése 
felkerülne a bejárás listájára. Javasolta a játszótéri játékok felülvizsgálatát. 
 
Gazda Lajos képvisel�: Már a csapadékvíz-elvezet� nyílásokat kitisztították. Javaslat volt, 
hogy ezeket az elvezet� rendszereket mosassák át. 
Megkeresést kapott arról, hogy az iskola felirat legyen egy árnyalattal sötétebb, mert a felirat 
egybeolvad az épülettel. Panasz volt, hogy a lakótelepi kutyák sétáltatás közben a 
közterületen végzik a dolgukat. Újra sok a kóbor kutya, gondoskodni kell a befogásról. 
A lakótelepen több busz áll meg, de a buszmegállót jelöl� táblák nincsenek kihelyezve. 
 
Seb�k Lajos képvisel� elmondja, hogy a MESZ udvarán van egy csarnok, ami rozsdásodik, 
ezt fel kell újítani, és a gépeket, autókat el lehet helyezni benne.  
A leveg�szennyezés mérést hol végzik, és még hol fognak mérni? 
 



Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az ÉMK területén az Eurofoam Hungary Kft. és a 
VGSZ Kft. között van kihelyezve a mér�állomás. Ezután a falusi óvodában folytatják a 
mérést. 
Kérdezi a testületet. Aki egyetért azzal, hogy a MESZ részére 440 ezer forintot adjanak 
gallyazó f�részre és a közterületen lév� padok felújítására kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
98/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
MESZ eszközbeszerzésér�l (f�rész, gallyazó) 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a MESZ részére f�rész és gallyazó eszközök 
beszerzésére 440.000 Ft azaz Négyszáznegyvenezer forint összeget biztosít a 2012. évi 
költségvetési tartalék terhére. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb.intézményvezet� 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a csapadékvíz elvezet� rendszer 
átmosatására a MESZ vezet� megbízást adjon kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
99/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Csapadékvíz vezeték tisztításáról 

 
A Képvisel�-testület felhívja a MESZ intézményt, hogy a Sajóbábony, Erkel Ferenc utcában a 
csapadékvíz elvezet� rendszer tisztíttatását voma nagynyomású eszközzel végeztesse el. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb.intézményvezet� 
Határid�: azonnal 
 
 
Likai-Tóth Adél jegyz� Tájékoztatást ad az új szabálysértési törvényr�l, és az 
önkormányzatot érint� változásokról. 
A lakcímbejelentéssel kapcsolatos jogszabály tervezet elfogadásra vár, ezért az elfogadás után 
lehet helyi rendeletet alkotni. 
 
 



3. napirendi pont:                El�terjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról  
                                              szóló rendelet megtárgyalására, elfogadására. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a zárszámadást 2011. december 31. napjával 
lezárták, és megküldték az Államkincstárnak is. 
Amikor az els� félévi gazdálkodásról tárgyaltak, úgy jellemezte, hogy egy takarékos és 
biztonságos gazdálkodást folytatnak. Szerencsére válság nélkül úszták meg a gazdaságot. 
Sajóbábony azért lett város, mert a stabil gazdasághoz megvannak a hátterek. 
A zárszámadásról szóló el�terjesztést megkapta a testület a bizottságok elfogadásra 
javasolták. 
 
Gazda Lajos képvisel�: A pénzügyi és a településfejlesztési bizottság egyhangúan 
elfogadásra javasolja a zárszámadást. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a zárszámadással összefügg a könyvvizsgálói 
jelentés. A pénzügyi bizottsági ülésen részt vett a könyvvizsgáló, aki szóban is ismertette az 
elkészített jelentést. A pénzügyi munkatárs folyamatosan tartja a kapcsolatot a 
könyvvizsgálóval. 
 
Gazda Lajos képvisel�: Kaptak egy könyvvizsgálói jelentést a zárszámadáshoz, ami 
bemutatja az önkormányzat m�ködését. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a 
jelentést. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért az önkormányzat 2011. évi könyvvizsgálói jelentés                             
elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
100/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
A 2011. évi könyvvizsgálói jelentésr�l 

 
 
A Képvisel�-testület megtárgyalta és elfogadja a 2011. évi zárszámadási rendelettervezetének 
és egyszer�sített beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a könyvvizsgálóval kötött szerz�dés le fog járni. 
Javasolja, hogy a szerz�dést kössék meg újra, egy év id�tartamra, változatlan feltételek 
mellett.  
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 



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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
101/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
A könyvvizsgáló megbízásáról 

 
A Képvisel�-testület  
 

1. A könyvvizsgáló munkáját hasznosnak és szükségesnek ítéli, ezért Gy�rffi György 
könyvvizsgálót 2012. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig megbízza a 
könyvvizsgálói feladatok ellátásával. A könyvvizsgálói díjat 55.000 Ft / hónap 
összegben állapítja meg.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz�dés aláírására. 
 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester Ha egyéb hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért az 
önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásával, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
4/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi zárszámadásról 
 
 
A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi. 
 
 

4. napirendi pont:                El�terjesztés a bels� ellen�rzés 2011. évi jelentésér�l. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a testület az el�terjesztést megkapta, kéri a 
bizottságok állásfoglalását. 
 
Gazda Lajos képvisel�: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Likai-Tóth Adél jegyz�: A 2010. évi bels� ellen�rzést nem fogadta el a testület. A 
közszolgálati szabályzatot megalkotta 2011 augusztusában. Örülne, ha a bels� ellen�rzést 
elfogadná a Képvisel�-testület. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a bels� ellen�rzés 2011. évi jelentésével kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 



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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
102/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
2011. évi Éves Ellen�rzési és Éves Összefoglaló Ellen�rzési Jelentés jóváhagyásáról 

A Képvisel�-testület 2011. évi Éves Ellen�rzési és Éves Összefoglaló Ellen�rzési Jelentést 
megtárgyalta és elfogadja. A jelentés e határozat mellékletét képezi. 

 
Határid�: azonnal, illetve folyamatos 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
 
 
5. napirendi pont:                Tájékoztatás a 2011. évi adóbevételek id�arányos  
                                               teljesítésér�l. 
 
Nagy Imre polgármester: A saját bevétel meghatározó az önkormányzat életében. A bevétel 
annak is köszönhet�, hogy nehéz munkával érik el, hogy az adó beérkezzen az önkormányzat 
számlájára. A tájékoztatásból kit�nik, hogy sikeres a bevétel. 
 
Gazda Lajos képvisel�: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. Az építményadónál 
110 % -os adóbevétel folyt be, ami nagyon jó teljesítmény. Tudni kell, hogy az ipar�zési adó 
megfizetése alól mentesül az, akinek a bevétel nem éri el a 2,5 millió forintot.  A 
kedvezményben részesültek száma 38 f�. Nem javasolja eltörölni a mentesítést. 
A bizottság dicséret mellett elfogadta a tájékoztatót. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a 2011. évi adóbevételek id�arányos teljesítésér�l 
szóló tájékoztató elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
103/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
A 2011. évi adóbevételekr�l, az adóhatósági munkáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 

A Képvisel�-testület a 2011. évi adóbevételekr�l, az adóhatósági munkáról szóló jegyz�i 
beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 
  
Felel�s: Likai-Tóth Adél jegyz� 
Határid�: azonnal 



 
 
 
 

6. napirendi pont:                Deák Ferenc Általános Iskola igazgatói álláshely pályázati  
                                               kiírásának megtárgyalása. 

 
Nagy Imre polgármester: Köztudott, hogy az állam átveszi az iskolát, de az üzemeltetés 
marad az önkormányzatnál. A sport bizottság javaslata az volt, hogy a törvény által el�írtak 
szerint járjanak el, vagyis hirdessék meg az álláshelyet. Az igazgatói megbízás 2012. július 
31-én lejár. A sport bizottság javaslatot tett egy szakért�i bizottság létrehozására. Ez a 
bizottság a sport bizottság tagjaiból és két küls�s tagból áll, így 7 tagú szakért�i bizottság lesz. 
A szakért�i bizottság döntést nem hozhat, de véleményezhet. A pályázat elbírálásánál ez a 
bizottság segíthet a döntésben.  
Aki egyetért azzal, hogy az iskola igazgatói álláshely pályázatot kiírják kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
104/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Az iskola igazgatói pályázat kiírásáráról 

 

1) A Képvisel�-testület az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) és a 20/B. § (1) bekezdései, az 1993. évi LXXIX. 
törvény 17-18. és 30. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, a 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet 12-14. §-ai, továbbá a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2-3. §-ai alapján 
pályázatot ír ki a Deák Ferenc Általános Iskola, mint önállóan m�köd� közoktatási intézmény 
magasabb vezet�i beosztásának ellátására az alábbiak szerint: 

Sajóbábony Város  Önkormányzat   Képvisel�-testülete   (3792 Sajóbábony, Bocskai u. 2.)   
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai 
alapján pályázatot hirdet az önállóan m�köd� 

Deák Ferenc Általános Iskola 

magasabb vezet�i  

munkakörének betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony id�tartama: határozatlan idej� közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaid�. 

A vezet�i megbízás határozott id�re: 2012. augusztus 1. napjától - 2017. július 31. napjáig 
szól. 

A munkavégzés helye: Általános Iskola, 3792 Sajóbábony, Iskola tér 1. 



A munkakörbe tartozó, illetve a vezet�i megbízással járó lényeges feladatok: 
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 54. § és az 55. § (2) bekezdése alapján az 
intézményvezet�i, továbbá az alapítói okirat szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló törvényben, a nevelési-oktatási intézmények m�ködésér�l szóló 11/1994.  
 
(VI. 8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: 
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 18. §-a szerinti 

végzettség és szakképzettség, 
• pedagógus-szakvizsga, továbbá 
• másodszor és további alkalommal történ� megbízás esetén a pedagógus szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezet�i szakképzettség, 
• a fels�fokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelel� legalább 5 év 

pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat, 
• magyar állampolgárság, büntetlen el�élet, cselekv�képesség, 

 
 
 

• az intézményben fennálló határozatlan idej� közalkalmazotti jogviszony, vagy a 
megbízással egyidej�leg közalkalmazotti jogviszonyban történ�, határozatlan id�re 
szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése, 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 
• a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása. 

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- részletes szakmai önéletrajzot; 
- az   intézmény   vezetésére   vonatkozó,   szakmai   helyzetelemzésre   épül�,   fejlesztési 
elképzeléseket is részletez� programot, 
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatait, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen 
el�életét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem teszi lehet�vé, 
- nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményez� és elbíráló testület a 
személyét érint� ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A   pályázat   benyújtásának   határideje:   a   Kormányzati   Személyügyi   Szolgáltató   és 
Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) való els�dleges közzétételt�l 
számított 30. nap. A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.sajobabony.hu 
- Oktatási és Kulturális Közlöny 



A pályázatok benyújtásának módja: 
- postai úton, a pályázatnak a  Sajóbábony Város Önkormányzat  Képvisel�-

testületének címére történ� megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai u. 2.), 
vagy 

- személyesen Sajóbábony Város Önkormányzat jegyz�jének átadva (3792 Sajóbábony, 
Bocskai u. 2.) 
 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepl� azonosító számot: ....../2012, 
valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Nagy Imre polgármester vagy 
Likai-Tóth Adél jegyz� nyújt, a  46/549-030 telefonszámon. 

Pályázat elbírálásának határideje: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben cím� 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § 
(9) és (13) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel�en. 

A pályázat  elbírálásának  módja,  rendje:   a  138/1992.  (X. 8.)  Kormányrendeletben 
meghatározottak szerint. 
A Képvisel�-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

2.) A Képvisel�-testület felkéri a jegyz�t, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás fentiekben 
meghatározott helyeken történ� közzétételér�l. 

 

Felel�s: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyz� 

Határid�: azonnal és értelemszer� 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
105/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Szakért�i bizottság létrehozásáról 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésére 
tekintettel a Képvisel�-testület az iskola igazgatói munkakörre pályázók meghallgatására  7 
f�s szakért�i bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Ráduly József, dr. Varga Eszter, Lakatos 
Jen�, Dányádi Béláné, Kapitány Béla,  Polák Zoltánné és Sólyom Sándor. 
 

Felel�s: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyz� 

Határid�: azonnal és értelemszer� 
 
/Dr. Varga Eszter képvisel� távozik az ülésteremb�l. Jelen van 5 f� képvisel�/ 
 
 



Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gázkészülékek 
karbantartására vonatkozó szerz�dés lejárt. A karbantartási feladatok ellátására a MESZ 
árajánlatokat szerzett be. Javasolja, hogy a feladattal egy év id�tartamra, 35.000 Ft /hónap 
összegen a B-MAX Gáz Bt.  vállalkozással kössön szerz�dést az önkormányzat. Szavazásra 
teszi, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
 
 
 
A képvisel�-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
106/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Gázkészülékek karbantartásáról  

(A B-MAX Gáz Bt. megbízásáról) 
 
A Képvisel�-testület  
1. Az önkormányzat tulajdonában álló gázkészülékek és egyéb kazán karbantartási 
feladatainak ellátásával 2012. május 1. napjától egy év id�tartamra megbízza a B-MAX Gáz 
Bt. (Edelény, Kossuth u. 74.) vállalkozást. A karbantartási díjat 35.000 Ft / hónap összegben 
állapítja meg. 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz�dés aláírására. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
             Horváth Péter mb.intézményvez. 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: A 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  
 
 

Lakatos Jen�                Dr. Varga Eszter 
jkv.hitelesít�                 jkv.hitelesít� 

 
 


