
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: 2012. május 29. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. 

 

Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester 

 

Jelen vannak 

 

Szavazati joggal:   Nagy Imre polgármester 

Bencs Gábor képviselő 

Gazda Lajos képviselő 

Lakatos Jenő képviselő 

Sebők Lajos képviselő 

 

Hiányzik: Ráduly József és Dr. Varga Eszter képviselők. A képviselők távolmaradásukat 

bejelentették. 

 

(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző.   

 

Meghívottak: Intézményvezetők. 

 

 

Nagy Imre polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fős 

képviselő-testületből 5 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Bencs Gábor és Gazda Lajos képviselőket. Ismerteti a meghívó szerinti 

napirendi pontokat. Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2012.( V.29.) határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja meg: 

  

1.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről. 



2.  Indítványok, bejelentések. 

3. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közönségellenes magatartásokról szóló önkormányzati  

      rendelet megalkotásához. 

4.  Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2011.(III.30.)  

 önkormányzati rendelet módosítására. 

5.  Előterjesztés a vagyonrendelet megalkotására. 

6.  Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. 

7.  Tájékoztató a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. 

8. Tájékoztató Sajóbábony Város önkormányzati társulásokban való részvételéről. 

9.  Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Bencs Gábor és Gazda Lajos képviselők. 

 

 

 

1. napirendi pont:                Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés  

                                               között tett intézkedésekről. 

 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a sportpálya körüli kerítés elbontására 

kiválasztották a legmegfelelőbb vállalkozót, aki már le is bontotta a kerítést. A bontott 

anyagot bedarálják, és a külterületi utak javítására fordítják. További bontásra kerül a 

vaskerítés is. A betonkerítés építésénél 3 bejáratot fognak elhelyezni. Az aszfaltos és a füves 

pálya nem lesz elválasztva, csak labdafogó hálót fognak ott elhelyezni. Június 11-én kerül sor 

az új kerítés építésére, ez a munkafolyamat az időjárástól is függ. A bejárati kapukat is meg 

fogják rendelni. A sportpálya mellett járda építését is tervezik, ez a járda a bekötő út melletti 

járda folytatása lesz. A Fazekas és a Fürst S. utcákon gyalogátkelőhelyek létesítését fogják 

elvégezni, ami össze lesz kötve az építendő járdával. A Kossuth utcától a sporttelepig már ki 

van építve egy kandeláber sor, amit bővíteni fognak a lakótelep elejéig. Így az idén végre lesz 

hajtva az új járda és a bekötő út melletti járda kivilágítása.  

A Református temetőben korlátot helyeztek el a feljutás könnyítésére.  

A díszkivilágítási pályázaton 950 ezer forint támogatást nyert az önkormányzat. A 

fénydekorációs eszközök összesen 2.200.000 Ft-ba kerül, már a megrendelést leadták. A 

Vörösmarty, Kinizsi, Petőfi és Váci M. utcák díszkivilágítása decemberben megtörténik. 

A Polgármesteri Hivatal lépcsőházának felújítására is sor fog kerülni. 

Sajóbábonyban a virágosítás folyamatban van.  

A Kinizsi utca közvilágítását határozatba foglalta a testület. 

Az önkormányzat megvásárolta a tájház céljára szolgáló ingatlant.  

 

 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések. 

 

 

Nagy Imre polgármester ismerteti az önkormányzat egyenlegét. Összesen 175.776.709 Ft-

tal rendelkeznek, ebből 30 millió forint van lekötve, 145.776.609 Ft pedig forgótőke. 



 

Az Általános Iskolában dugulás miatt el kellett végezni a szükséges munkálatokat, az 

anyagköltség 60.000 forintba kerül. Az óvoda felújítása hamarosan befejeződik, már csak 

belső festés van hátra. Az óvodában az új ablakoknál nincs szúnyogháló, erre kértek 

árajánlatot, és egy ablaküveget is ki kell cserélni, mert a hétvégén betörték. Az árajánlatban 

90.000 Ft szerepel. Az óvoda épületében a vízvezeték elavult, ezért cserélni kell a 

vezetékeket. A MESZ erre is kért 2 db árajánlatot. A rézcsőre 323.000 Ft, a műanyagcsőre 

171.000 Ft az ajánlat. 

Az óvodában a vizesblokkot fel kell újítani, erre 275 ezer forint az árajánlat. Az óvoda 

festésére 300 ezer forintot szavazott meg a testület, de ehhez még szükség van 70 ezer 

forintra a festés befejezéséhez. Javasolni fogja a keret bővítését. 

A játszótéren lévő eszközök felújítást igényelnek, ennek a költsége 200-300 ezer forint.  

A sport bizottság felkérte Lakatos József vállalkozót, hogy tartson bejárást a 

sportlétesítményben a vízellátás érdekében.  

 

Gazda Lajos képviselő: Megköszöni a MESZ dolgozóinak a temetőnél lévő korlát 

elhelyezését, a gyors munkát. Kérés, hogy a temetőkhöz a MESZ vigyen földet, amiből fel 

tudják a hozzátartozók tölteni a sírokat. 

Lehetőség van Sajóbábonyban június 1-től augusztus 1-ig a „Virágos Bábonyért” pályázatra.  

 

Sebők Lajos képviselő: Az önkormányzat megvásárolta a 9 személyes kisbuszt. Javasolja, 

hogy vasárnaponként az idős embereket szállítsák a járművel a templomba. Ő vagy Gazda 

Lajos vezetné az autót.  

 

Gazda Lajos képviselő: Szabályzatot kell alkotni az autó használatáról. 

 

Rontó András: Köszöni a Képviselő-testületnek a MESZ dicséretét. Az óvodában a 

kazánház teteje beázik, ezt le kell szigetelni, melynek a költsége 100-150 ezer forint. 

A Református templomnál pad és WC készítését javasolja. 

 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem az óvodában elvégzendő munkálatokat. 

Aki egyetért azzal, hogy az óvodában rovarhálót szereljenek az ablakokra, és egy ablaküveget 

cseréljenek 100.000 Ft összegben, műanyag vízvezetékre cseréljék az elavult vezetéket 

200.000 Ft összegben, a WC-t és vizesblokkot felújítsák 275 ezer forint összegben, a 

kazánháztető szigetelésére 150.000 Ft-ot határozzon meg a testület és festésre még 100.000 

forintot kapjon az óvoda kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2012.( V.29.) határozata 

 

A központi óvoda karbantartási munkálatairól 

 

A Képviselő-testület  

 

1. Figyelemmel a 96/2012. (IV.24.) határozatára úgy döntött, a Sajóbábonyi 

Napköziotthonos Óvoda intézmény részére, a központi óvoda épületében 

(Sajóbábony, Erkel F. u. 4.) elvégzendő karbantartási munkálatokra további 825.000  

 Ft, azaz Nyolcszázhuszonötezer forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési 

 tartalék terhére. 



2. Az 1. pontban megállapított keretösszegből az alábbi munkálatokat, beszerzéseket 

 kell végrehajtani: hőszigetelt üvegajtó üvegtörés miatti megjavítása, az épületen 

 belül lévő ivóvízvezeték szükséges felújítása, wc, vizesblokk karbantartása, 

 kazánház tető megjavítása (beázás megszüntetése), belső falfestés, rovarháló 

 felszerelése. 

3. A karbantartási munkákat a MESZ végezze el. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

   Sipos Lászlóné óvodavezető 

   Horváth Péter mb. intézményvezető 

Határidő: 1-2. pont: azonnal, 3. pont: 2012. augusztus 20. 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a következő testületi ülésre kidolgoznak egy 

szabályzatot a 9 személyes kisbusz használatáról. 

 

 

 

3. napirendi pont:         Előterjesztés a tiltott, kirívóan közönségellenes  

                                       magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához. 

 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a szabálysértés a járásokhoz került. Ezért jött létre 

ez a rendelet-tervezet, ami a tiltott magatartásról szól. Hatályon kívül kellett helyezni a 

szabálysértési rendeleteket. Javasolja, hogy a közigazgatási bírsággal kapcsolatos hatáskört a 

jegyzőre ruházzák át.  

Ismerteti a rendelet tatalmát. 

 

Gazda Lajos képviselő: Ez egy nagyon precíz, alaposan végiggondolt anyag. Kéri a jegyzőt, 

hogy tartassa be a rendeletet, és aki megszegi, azt büntesse meg. 

 

Nagy Imre polgármester: A sport bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.  

Ha egyéb hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért a tiltott, kirívóan 

közönségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2012.(V.30.) rendelete 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 



4. napirendi pont:         Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

                                        szóló 7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a rendeletben a bérpótló juttatás elnevezés helyett 

már foglalkoztatást helyettesítő támogatás van. Az átmeneti segély megállapítása a 

Képviselő-testület hatásköre. A rendelet tartalmazza, hogy melyek a rendkívüli helyzetek. Az 

átmeneti segély maximum összege 10.000 Ft. 

 

Gazda Lajos képviselő: Ez egy alapos rendelet-tervezet. A pénzügyi és településfejlesztési 

bizottság elfogadásra javasolja úgy, hogy a 11.§ (1) bekezdésben a temetési segélyen ne 

változtassanak, így nem ad a rendelet visszaélhetési lehetőséget. 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a sport bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Elfogadásra javaslom. 

 

Nagy Imre polgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy a temetési segély 

jogosultsági feltételét ne változtassuk meg, vagyis továbbra is csak a sajóbábonyi elhunyt 

lakos után részesülhessen temetési segélyben az eltemettető, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2012.( V.29.) határozata 

 

Módosító javaslatról. 

(temetési segély) 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a temetési segély jogosultsági feltételén, miszerint 

csak a sajóbábonyi elhunyt lakos után részesülhet temetési segélyben az eltemettető, nem 

módosít. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki az előbbi döntés figyelembe vételével, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet 

elfogadásával egyetért úgy, hogy a 11.§ (1) bekezdésen nem változtatnak, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2012.(V.30.) rendelete 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2011.(III.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



 

5. napirendi pont:         Előterjesztés a vagyonrendelet megalkotására. 

 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megkapta a testület, a bizottságok 

megtárgyalták a rendeletet. Ismerteti a rendelet-tervezetet. Kéri a bizottságok álláspontjait. 

 

Gazda Lajos képviselő: A pénzügyi és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a 

rendeletet. 

 

Lakatos Jenő képviselő elmondja, hogy a sport bizottság szintén elfogadásra javasolja. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a vagyonrendelet elfogadásával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2012.(V.30.) rendelete 

Az önkormányzat vagyonáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az iskolában a csatornabontás 40-60 ezer forint 

lesz. A MESZ-nek dugulásokat kellett elhárítania. A bizottsági üléseken már beszéltek erről. 

Szeretném, ha ezt az összeget megszavazná a testület. 

Aki egyetért azzal, hogy az iskolában üzemzavar elhárításra 60.000 Ft-ot biztosítsanak 

kérem, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2012.( V.29.) határozata 

 

Az általános iskolában szennyvízvezeték cseréről 

 

 

A Képviselő-testület  

1. Úgy döntött, hogy az általános iskolában lévő (a folyosó burkolata alatt végig húzódó) 

eldugult szennyvízvezeték cserére 60.000 Ft azaz Hatvanezer forint összeget biztosít a 2012. 

évi költségvetési tartalék terhére. 

2. A karbantartási munkát a MESZ végezze el. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

   Urbán Józsefné mb. igazgató 

   Horváth Péter mb. intézményvezető 

Határidő: azonnal 



 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az általános iskolát felkereste egy művészeti 

iskola, hogy telephelyet szeretne létesíteni zeneoktatásra az iskola épületében. A zeneoktatás 

a zongora, furulya és szolfézsból állna. Arról kell dönteni, hogy a testület hozzájárul-e ahhoz, 

hogy telephelyet létesítsen a művészeti iskola. 

 

Gazda Lajos képviselő: Csak sajóbábonyi gyerekekre vonatkozik az oktatás? 

 

Nagy Imre polgármester: Igen, csak helybeli gyerekeket fognak oktatni.  

 

Sebő Lajos képviselő kérdezi, hogy mennyi területet igényel az oktató, és mennyi időre szól 

a szerződés. 

 

Nagy Imre polgármester: A szerződést évente újítják. A helyet a művészeti ága válogatja. 

Valamire elég egy terem, de a szolfézshoz két terem szükséges. Az iskolaigazgató fogja 

megkötni a szerződést. 

Aki egyetért, hogy telephelyet létesítsen a művészeti iskola az általános iskolában kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2012.( V.29.)  határozata 

 

Művészetoktatás bevezetéséről a Deák Ferenc Általános Iskolában 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fenntartásában működő Deák Ferenc Általános 

Iskolában a 2012-2013. tanévben a FABULA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3533 

Miskolc, Olvasztár u. 1. (a továbbiakban: Fabula) művészetoktatási tevékenységet végezzen 

(zongora, furulya+szolfézs). Hozzájárul ahhoz, hogy a Sajóbábony, Iskola tér 1. szám alatt 

lévő általános iskola épületében a Fabula telephelyet létesítsen, valamint hozzájárul ahhoz, 

hogy az általános iskola megbízott igazgatója a jelen határozat mellékletében megjelölt, a 

tanulók foglalkoztatására szolgáló helyiségekre a Fabulával a bérleti szerződést kösse. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

   Urbán Józsefné mb. igazgató 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az iskolaigazgató csoportbontásra adott le 

kérelmet az év elején. A csoportbontást a következő tanévtől szeretné. Ismerteti a kérelmet. A 

sport bizottság állásfoglalását kéri. 

 

Lakatos Jenő képviselő: A sport bizottság javasolja a kérelem támogatását. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az általános iskolában a következő 

tanévben, azaz 2012-2013. tanévben a jelenlegi 2.b osztály iskolaotthonos oktatásban 

részesüljön, továbbá a jelenlegi 4.b osztály részére napköziotthonos foglalkozást biztosítsunk, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 



A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2012.( V.29.) határozata 

 

Általános Iskolába csoportokról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a fenntartásában működő Deák Ferenc Általános 

Iskolában biztosítja, hogy a 2012-2013. évben a 3.b osztályosok oktatása iskolaotthonos 

formában történjen, biztosítja továbbá az 5.b osztályos tanulók részére a Napköziotthonos 

foglalkozást az osztály teljes létszámára. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Urbán Józsefné mb. igazgató 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont:         Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok  

                                        ellátásáról. 

 

Nagy Imre polgármester: Eddig a gyermekvédelmi feladatokat Binda Pálné látta el. 

Nyugdíjba vonulás miatt Király Gáborné vette át a munkakört, aki elkészítette azt az 

értékelést. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: A jogszabályi kötelezettségnek ezzel a beszámolóval eleget tettek. 

 

Gazda Lajos képviselő szerint Király Gáborné egy precíz anyagot készített, a pénzügyi és 

településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 

ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2012.( V.29.) határozata 

 

Az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolóról 

 

A Képviselő-testület 

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ 

(6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a gyámhatóságokról valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. 

számú mellékletének megfelelően elkészített, az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot és a beszámolót küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére. 

 

Felelős: 1. pont: Nagy Imre polgármester 

   2. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 



 

 

7. napirendi pont:         Tájékoztató a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  

                                        munkájáról 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az önkormányzat ezeket a feladatokat a kistérségi 

feladatellátás keretein belül végzi el. Köszönti a Mannheimné Pozsgai Erzsébetet a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársát és Urbán Alexandrát a családsegítő központ 

munkatársát. Van-e az írásos anyaggal kapcsolatban kiegészítés? 

 

Mannheimné Pozsgai Erzsébet: Egy teljes anyagot adtak le. Minden éven napközis tábort 

szerveznek, az idei táboroztatásra is szeretne támogatást kérni.  

A kérelmet odaadja Nagy Imre polgármesternek. 

 

Urbán Alexandra: 2011-ben az eseti gondnokság, mint új szankció jelent meg. 8 családnak 

volt eseti gondnoka, ez a gondnokság befolyásolta az egyéb családsegítői munkáit. Ezt 

soknak tartja. Ebben a hónapban már csak 4 esetben eseti gondnok, a jövő hónapban ez a 

szám is csökkenni fog. Sajóbábonyban adósságkezelésre szeretne megoldást, ez profitálna a 

városban. Miskolcon van adósságkezelés, de ott csak miskolci lakosok vehetnek részt.  

Köszöni, hogy a szakmai tanácsot Sajóbábonyban tarthatták. A napközis táborokhoz nyújtott 

eddigi támogatást is megköszöni. 

 

Sebők Lajos képviselő: Kéri Mannheimné Pozsgai Erzsébetet, hogy mutassák be a 

munkakörüket. 

 

Mannheimné Pozsgai Erzsébet: 2006-tól van családsegítés, utána lett gyermekjóléti 

szolgálat. A gyermekjóléti szolgálat egy jelzőrendszer a családok segítésére, 

családlátogatásokat végeznek. Ismerteti a lehetőségeket, és azt, hogy mikre terjed ki a 

munkájuk. 

 

Urbán Alexandra: A családsegítés a felnőttekkel foglalkozik. Hivatalos ügyekben, írásos 

kérelmekben, közüzemi gondokban segítenek, és alkoholistákkal is foglalkoznak. Ez egy 

sokrétű dolog. Felnőtt-és gyermekpszichológushoz tudják továbbítani az ügyfeleket. Hatósági 

jogkörrel nem rendelkeznek. Vannak krízishelyzetek, amikor azonnali megoldást kell találni. 

 

Nagy Imre polgármester: Kérdezi a testületet. Aki elfogadja a Családsegítő Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2012.( V.29.) határozata 

 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulás családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 2011. évi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról 

 

A Képviselő-testület  

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ 

(6) bekezdésében foglaltak alapján a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által elkészített 



Sajóbábony város családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 2011. évi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadja. 

 

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 

 

Felelős: 1. pont: Nagy Imre polgármester 

   2. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8. napirendi pont:         Tájékoztató Sajóbábony Város önkormányzati társulásokban  

                                        való részvételéről 

 

 

Nagy Imre polgármester: A társulásoknál elsősorban a kistérségi társulásokról van szó. 

Ilyen a SHBÖTT, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás és a Hulladékgazdálkodási 

Társulás. 

A SHBÖTT és a Miskolci Kistérségi Többcélú Társulás működése zavartalan. Szakszolgálati 

és közmunkaprogramokkal segíti az önkormányzatokat a Kistérségi Társulás.  

Elsőként az SHBÖTT alakult, a legtöbb feladatot átvette tőle a Kistérség.  

Jövőre a Kistérségi társulások csak önkéntes alapon, saját finanszírozással működhetnek.  

Egyfajta üzleti és gazdasági társulás az Ipari Park is. Az önkormányzatnak 17% tulajdonrésze 

van az Ipari Parkban. Az gyár vagyona egyre csak nő. Innen került be a költségvetés 2/3-a. 

Az adóbevétel jelentős része is a gyártól folyik be.  

 

Nagy Imre polgármester az indítványok, bejelentések napirend során néhány nagyon fontos 

dolog megtárgyalása kimaradt. Elmondja, hogy a sportpályán lévő vasszerkezet elbontására 2 

ajánlat érkezett. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző szerint a MESZ dolgozói jó munkát végeznek. Ezzel a bontási 

munkálattal viszont nem bízható meg a MESZ dolgozó, mert a vállalkozási tevékenység 

folytatására se jogosítványa, se megfelelő eszköze nincs, és akkor még nem is szóltunk a 

szigorú munkavédelmi előírásokról. A másik ajánlatot adó mályi cég minden tekintetben 

megfelel, jogszerűen megbízható a munkával. 

 

Nagy Imre polgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy az ALLAKER Kft.-t 

bízzák meg a sportpálya területén lévő vasszerkezetű kerítés elbontásával a hulladék 

értékének fejében, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

A képviselő-testület 3 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2012.( V.29.) határozata 

 

Allaker Kft. megbízása az aszfaltos pálya körüli vasszerkezetű kerítés elbontására 

 

 



A Képviselő-testület  

1. Megbízza az Allaker Kft. 3434 Mályi, Petőfi u. 17. vállalkozást az önkormányzat 

tulajdonát képező Sajóbábony, hrsz.: 820. alatt lévő aszfaltos sportpálya körüli vasszerkezetű 

kerítés elbontásával, a keletkező hulladék elszállításával, a földben lévő betontuskók 

kiásásával, elszállításával, valamint az elbontott kerítés helyének elegyengetésével, a 2012. 

május 25. napján kelt, Barcsákné Kovács Katalin által készített ajánlat szerinti tartalommal. 

A munkálatok elvégzése a hulladék értékének fejében történik. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az új betonkerítés kivitelezésére is megbízást kell 

adnia a testületnek. Kovács Zsolt vállalkozó ajánlatát ismerik, a helyszínen is járt a 

vállalkozó, javaslom, hogy a sportpálya körüli betonkerítés kivitelezésével Kovács Zsolt 

vállalkozót bízza meg a testület, 3.200 Ft / fm bruttó vállalkozási díjért. Aki egyetért a 

javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2012.( V.29.) határozata 

 

Kovács Zsolt vállalkozó megbízása a sportpálya körüli betonkerítés kivitelezésére 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy  

1. A sportlétesítmény körüli betonelemekből álló 480 fm hosszú kerítés kivitelezésével 

Kovács Zsolt vállalkozót bízza meg.  

2. A vállalkozási díjat bruttó 1.536.000 Ft azaz Egymillió-ötszázharminchatezer forint (3.200 

Ft / fm) összegben állapítja meg.  

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

  

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Likai-Tóth Adél jegyző elmondja, hogy június 1-ig meg kell kötni a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal a megállapodást. A törvény határozza meg, hogy a megállapodásnak mit 

kell tartalmaznia. Az előterjesztést megkapta a testület. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a megállapodás megkötésével az írásos előterjesztés 

szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2012.( V.29.) határozata 

 

A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat megállapodás megkötéséről 

 



A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata megállapodást köt 

a Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal. A megállapodás jelen határozat 

mellékletét képezi.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a sportpálya köri betonkerítésbe 3 db nagykaput 

szükséges beépíteni. A kovácsoltvas jellegű, horganyzott kapuk elkészítésére Kovács Zsolt 

ajánlatott adott. A 3 db kovácsoltvas jellegű nagykapu anyagköltsége 494.395 Ft, a 

horganyzás 217.500 Ft, a kapuk munkadíja, mely magába foglalja a helyszínen történő 

beépítést is, 500.000 Ft, összesen 1.211.895 Ft. Aki egyetért az ajánlat elfogadásával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2012.( V.29.) határozata 

 

Kovácsoltvas jellegű kapuk beszerzéséről, beépítéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Kovács Zsolt vállalkozótól megrendel 3 db 

kovácsoltvas jellegű, horganyzott nagykaput, és megrendeli a kapuk helyszínen történő 

beépítését 1.211.895 Ft bruttó áron.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a SILEX-94 Kft. talajrendezést végezne a 

betonkerítés elbontása után. Ezt a munkát a vállalkozási szerződés nem tartalmazza, erre 

külön megbízást kell adnunk. Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a testület megbízza 

a SILEX-94 Kft. vállalkozást a lebontott kerítés helyének, és az építendő járda helyének 

tereprendezésével 202.500 Ft + ÁFA vállalkozási díjon, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2012.( V.29.) határozata 

 

A SILEX-94 Kft. megbízása tereprendezésre 

 

A Képviselő-testület a sportpálya körüli lebontott betonkerítés helyének, valamint a mellette 

kialakításra kerülő járda helyének (összesen 750 m
2
) tereprendezésével megbízza a SILEX-

94 Kft. vállalkozást. A Képviselő-testület a tereprendezés költségét 202.500 Ft + ÁFA 

összegben határozza meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 



Nagy Imre polgármester: Az önkormányzat hitelszerződése 2012. május 31-én lejár. A 

negyven millió forint rendelkezésünkre áll a  szerződéses időszak alatt, bár igénybevételére 

nem került sor. A biztonságos gazdálkodás érdekében javaslom, a szerződést újra kössük meg 

a bankkal. Az igénybevételi lehetőség első napja 2012. június 15. A visszafizetés határnapja 

2012. december 21. napja, egyéb feltételek változatlanul maradnak. Kéri a testületet, aki 

egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2012.( V.29.) határozata 

 

Folyószámla hitelkeretről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 40.000.000.- Ft 

rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a 

kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 

megelőzően -  a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012. év június 

hónap 15. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év december hónap 21. napjáig 

visszafizeti. 

A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: 

1.) az Önkormányzat vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, 

forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- 

és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát 

sem. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és 

járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi 

ranghelyen. 

Az ingatlanok adatai a következők: 

 

Ingatlan megnevezése Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Forgalmi érték e eFt 

Polgármesteri Hivatal 

Szociális étkező 

 

Műszaki Ellátó Szervezet 

Sajóbábony Bocskai út 

2. 

Sajóbábony Iskola tér 5. 

Sajóbábony Arany J. út 

5. 

    689/40 

 

     689/41 

 

     688 

       1/1 

     

       1/1 

 

       1/1 

      14.881 

 

      16.259 

 

      32.689 

 

Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. 

 

A képviselő-testület a hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja központi 

támogatások, egyéb központi bevételek (SZJA), helyi adó valamint gépjárműadó bevételek 

engedményezését. 

A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) 

bekezdésében foglaltaknak. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 



 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Likai-Tóth Adél jegyző elmondja, hogy a Kormányhivataltól megkeresést kaptak. Ismerteti 

a megkeresést. A egyik kérdés az, ha központi forrásból nem kerül kialakításra kormányablak 

a településen, saját erőből vállaljuk-e annak kialakítását. 

 

Nagy Imre polgármester: Kevés az információnk ahhoz, hogy felelősen döntsünk. Az 

ügyintézést nem nehezíteni akarjuk a lakosság számára, hanem ha lehet még inkább 

megkönnyíteni. Ezért a magam részéről azt mondom, saját forrást is áldoznunk kell erre, ha 

központi pénzből nem valósul meg. Most, jelenleg, érdemben döntenünk e kérdésben nem 

lenne megalapozott.  

 

Lakatos Jenő képviselő: A közelgő pedagógusnapra tekintettel a művelődési és sport 

bizottság javaslata az, hogy a pedagógusok egy havi alapilletménynek megfelelő jutalomban 

részesüljenek. 

 

Nagy Imre polgármester: Javasolja, hogy minden önkormányzati dolgozó részesüljön 

legalább félhavi alapilletménynek megfelelő jutalomban. 

 

Gazda Lajos képviselő egyetért a polgármesterrel, annál is inkább, hogy a MESZ dolgozói 

kiemelkedően jó munkát végeztek ebben az évben. 

 

Nagy Imre polgármester szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a költségvetési tartalék 

terhére az intézményeinkben dolgozók jutalmazására, járulékokkal együtt biztosítsunk 

6.896.330 Ft összeget, úgy, hogy ebből az összegből az óvodát 1.067.560 Ft, az általános 

iskolát 2.809.900 Ft, a Mesz-t 600.700 Ft, a védőnői szolgálatot 86.600 Ft, a szociális 

étkeztetőt 494.300 Ft, a DSZK-t 211.070 Ft, a Polgármesteri Hivatalt 1.626.200 illesse meg, 

kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2012.( V.29.) határozata 

 

Jutalomkeret megállapításáról 

 

A képviselő-testület a 2012. évben az intézményekben végzett eredményes munka 

elismerésére, a 2012. évi költségvetési tartalék terhére jutalom és járulékaira 6.896.300 Ft 

összeget biztosít azzal, hogy  ebből az összegből az óvodát 1.067.560 Ft, az általános iskolát 

2.809.900 Ft, a Mesz-t 600.700 Ft, a védőnői szolgálatot 86.600 Ft, a szociális étkeztetőt 

494.300 Ft, a DSZK-t 211.070 Ft, a Polgármesteri Hivatalt 1.626.200 illeti meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Intézményvezetők 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Mannheimné Pozsgai Erzsébet leadta a kérelmét a nyári 

táboroztatás támogatására. A kérelemben nincs összeg megadva. 



Arra kérem a testületet, hogy a családsegítő szolgálat által szervezett gyermekek nyári 

táborozását, az elmúlt évhez hasonlóan idén is támogassa azzal, hogy biztosítja az ebédet a 

szociális étkezdéből. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2012.( V.29.) határozata 

 

Nyári táborozás támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a családsegítő szolgálat által szervezett, Sajóbábony 

városban 2012. június 25-29. és 2012. augusztus 13-17. napokon megrendezésre kerülő 

napközis táborozásban résztvevő 2 X 25 fő gyermek részére a szociális étkezdéből biztosítja 

az ebédet a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Egyéb hozzászólás nem volt. 

 

Nagy Imre polgármester: A szociális ügyeket zárt ülésen tárgyaljuk. A polgármester a nyílt 

ülést bezárja. 

 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 

 

 

      k.m.f. 

 

 

 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 

       jegyző                 polgármester  

 

 

Bencs Gábor                  Gazda Lajos 

jkv.hitelesítő                 jkv.hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


