
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2012. szeptember 25. 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
Gazda Lajos alpolgármester
Bencs Gábor képviselő
Lakatos Jenő képviselő
Ráduly József képviselő
Dr. Varga Eszter képviselő

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve.

Sebők Lajos képviselő távolmaradását bejelentette.

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

Meghívottak:  Majoros  Flórián  alezredes,  Ondreák  Ferenc  hadnagy  őrsparancsnok, 
intézményvezetők, bizottsági tagok.

Nagy  Imre  polgármester: köszönti  az  ülésen  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  7  fős 
képviselő-testületből  6  fő  van  jelen,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek  felkéri  Dr.  Varga Eszter  és  Bencs  Gábor  képviselőket.  Ismerteti  a  napirendi 
pontokat.  Javasolja  a  napirend  és  a  jegyzőkönyv  hitelesítő  személyekre  tett  javaslat 
elfogadását.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2012.(IX.25.) határozata

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről

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

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról.



2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről.
3. Indítványok, bejelentések.
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása.
5. Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről.
6. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
7. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról, költségtérítéséről szóló 
    15/2010 (X.19.)  és  a  9/2006.  (X.13.)  rendelettel  módosított  17/1998.  (X.28.)  rendelet

módosítása.
8. A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság létesítése  

esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt 
megillető díjakról szóló 1/2012. (II.1) rendeletének módosítása.

9. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Varga Eszter és Bencs Gábor képviselők.

Nagy  Imre  polgármester elmondja,  hogy  2012.  július  10.  napján  megtartott  rendkívüli 
ülésen  a  képviselő-testület  Gazda  Lajos  képviselőt  alpolgármesternek  megválasztotta. 
Elmondja, hogy az alpolgármester megválasztásakor az esküt letette. A nyilvánosság kedvéért 
kéri, hogy ezt most, a nyílt ülésen ismételje meg.

Gazda Lajos az esküt leteszi.

Gazda Lajos alpolgármester megköszöni a képviselő-testület  bizalmát,  különösen jól eső 
érzés számára, hogy testület egyhangú szavazattal választotta meg.

1. napirendi pont:                Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 
                                               rendőrőrs munkájáról.

Nagy Imre polgármester elmondja,  hogy a  testület  az  anyagot  megkapta.  Átadja  a  szót 
Majoros Flórián alezredesnek.

Majoros Flórián alezredes: Dr. Bogyay Ferenc rendőr alezredes, kapitányságvezető és Dr. 
Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, rendőrfőkapitány megbízásából jelent meg az ülésen. 
A kapitányság nevében köszöni az önkormányzat segítségét, mellyel az őrsöt támogatja. 
Szóban ismerteti az írásos anyag lényeges elemeit.
 
Nagy Imre polgármester:  A rendőrőrs létszámhiányos. A közbiztonság növelését szolgáló 
pályázatot  nem  Sajóbábony  nyerte,  de  önerőből  11  térfigyelő  kamerát  helyeznek  el  a 
városban,  már  10  készüléket  felszereltek.   Ez  a  kamerarendszer  a  legtöbb  segítséget  a 
rendőrőrsnek nyújtja majd. 

Bencs  Gábor  képviselő: A  településfejlesztési  bizottság  megtárgyalta  a  beszámolót,  és 
elfogadásra javasolja. A polgárőrség együttműködik a rendőrséggel, és próbálják fenntartani a 
közbiztonságot.



Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a bizottsági üléseken kérdések merültek fel. Az 
önkormányzat a nyár folyamán felújította a játszóteret, amit nem becsülnek meg. A rendbontó 
emberekkel szemben fel kell lépni, nem lehet elnézőnek lenni.
A vasúti  sínek lefogató szögeket  lopják.  Ezt  már a katasztrófavédelem felé is  jelezték.  A 
településfejlesztési  bizottság  javasolta,  hogy  a  tulajdonos  MÁV  Zrt.-nek  fel  kell  hívni  a 
figyelmét az épület és területek őrzésére.

Gazda  Lajos  alpolgármester: Egy  precíz  anyagot  kaptunk.  Heti  rendszerességgel  tart  a 
rendőrség ellenőrzést, ez jó, de sűrűbben kellene. Amikor átadták a rendőrőrsöt, azt az ígéretet 
kapták, hogy több rendőr lesz Sajóbábonyban. Ez nem így van.
A  kerékpáros  emberek  felszerelésének  ellenőrzésénél  komoly  bírságokat  szabnak  ki.  A 
rőzsegyűjtő embereket is megbüntetik, pedig az nem falopás. 
Az  Ady  Endre  utcában  a  mezőgazdasági  munkák  miatt  rendszeres  a  sárfelhordás,  az  út 
balesetveszélyes. Bírságolás történt-e emiatt?
A beszámolót elfogadásra javasolja.

Bencs Gábor képviselő:  Már létezik  olyan önkormányzati  rendelet,  amely meghatározza, 
hogy egy lakásba hány személy jelentkezhet be. Ezt Miskolcon ellenőrzik. Megoldható, hogy 
Sajóbábonyban is ellenőrizze a rendőrség?

Majoros Flórián alezredes: Miskolcon a közterület-felügyelettel járnak ellenőrizni. Ha erre 
igény van Sajóbábonyba, akkor megoldható. 
Kéri a lakosságot, ha fém vagy falopást észlel,  azt jelezze a rendőrség felé. Cél, hogy aki 
bűncselekményt  követ  el,  az  leghamarabb  kerüljön  a  bíróság  elé.  Szabálysértés  esetén  a 
helyszíni bírság 5.000 – 50.000 forintig terjed.
Rőzsét sem lehet engedély nélkül gyűjteni. Sárfelhordás miatt hány eljárás indult, erre nem 
tud válaszolni.

Gazda Lajos alpolgármester kéri, hogy nagyobb ellenőrzéseket tartsanak az Ady utcán. 

Majoros Flórián alezredes: Egész napra nem tud rendőrt biztosítani a helyszínre, ezért ha 
észlelik a sárfelhordást, azt jelentsék be a rendőrségen.

Nagy Imre polgármester elmondja,  hogy a  rendőrőrsnek multifunkcionális  nyomtatót  és 
lámpákat szerzett be az önkormányzat.
Egyéb hozzászólás  nincs,  így  szavazásra  teszem,  aki  egyetért  a  beszámoló  elfogadásával, 
kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2012.(IX.25.) határozata

Település közbiztonsági helyzetéről, rendőrőrs munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület  megtárgyalta  és  elfogadja  a  település  közbiztonsági  helyzetéről  és  a 
rendőrőrs munkájáról szóló beszámolót.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal



2. napirendi pont:                Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés 
                                               között tett intézkedésekről.

Nagy Imre polgármester: A legutóbbi soros ülés óta több rendkívüli ülést tartottak, mert a 
beruházásoknak zökkenőmentesen kellett  folyniuk. A testület  úgy döntött,  hogy a Rákóczi 
utcai  járdát térkővel burkolja,  de ez nem célszerű,  ezért  a testület  az aszfaltozást  szavazta 
meg. Ezt a munkát készre jelentették, az átadás a holnapi napon lesz. 
Augusztus 20-án adták át a sportkerítést, valamint átadásra került a sportpálya melletti járda 
is. A gyalogátkelőhelyek elkészültek. 
A Kossuth utcai járda is elkészült, szegéllyel ellátva. Külterületi utat is felújítottak. A nyár 
folyamán a központi óvoda is átadásra került. Az intézményben pellet fűtőanyagú kazán fog 
működni. Több intézményben is felújítás történt.

3. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések.

Nagy  Imre  polgármester ismerteti  az  önkormányzat  egyenlegét.  A  számlaegyenleg 
159.529.000 Ft, ebből 50 – 50 millió forint lekötve 32 napra, 59.529.000 Ft pedig forgótőke. 
Sajóbábony zöldfelületi és arculati terve elkészült. Ennek bemutatása az iskolában volt.
Újságírók keresték meg, akik Sajóbábonyról akarnak írni. 
Megadja a szót az intézményvezetőknek.

Loy  Lászlóné  iskolaigazgató: A  2012/13  tanév  szeptember  3-án  elkezdődött  egy  új 
igazgatóval. Zökkenőmentesen be tudták indítani a tanévet. Az iskola életében ez a tanév sok 
változást hoz a köznevelési törvény változása miatt. 16 éves koráig tanköteles a diák, ezért 
csökkent  az  iskola  létszáma.  Változás,  hogy  a  pedagógusok  csak  azt  taníthatják,  amire 
képesítve vannak. 
Új igazgatóhelyettes lett Kecskeméti Anikó személyében. Jól tud vele együtt dolgozni. Egy új 
alkalmazottat vett fel, 1 éves időtartamra. 
Szeretné,  ha az iskolában megtörténne a bútorok cseréje,  fontos a tantermek padlózatának 
felújítása.  Jelenleg  11  osztály  van.  Tánc  és  képzőművészeti  oktatást  végeznek  az 
intézményben.

Nagy Imre polgármester:  Az Innovatív Iskolák fejlesztése pályázat  folyamatban van.  Az 
iskola energetikai pályázatához a felmérés megtörtént. 

Domokosné  Juhász  Judit  mb.  óvodavezető: Elmondja,  hogy  Sipos  Lászlóné  nyugdíjba 
vonulása miatt őt bízták meg az óvoda vezetésével, amit köszön a testületnek. A gyerekeket 
egy kívül-belül megújult óvoda várta. A központi óvodába 57 gyerek, a tagóvodába 26 gyerek 
iratkozott be. A tagóvoda gyermekei a központi óvodában vannak, mert a tagóvoda felújítás 
alatt  áll.  Pluszszolgáltatások  fognak  indulni  az  óvodában.  Ilyen  lesz  a  játékos  angol 
nyelvoktatás, ennek anyagi vonzata van. Hittan és modern tánc is lesz.

Horváth  Péter  mb.  intézményvezető: A  MESZ  a  nyáron  sok  munkát  végzett  el.  A 
református temetőben korlátot  helyeztek el,  a Szabadság úton a vízelvezetést  megoldották, 



tisztasági festést végeztek az iskolában és a konyhán. Az óvodában felújították a vízrendszert, 
a polgármesteri  hivatal folyosóját majd a lépcsőházat újították fel. Ezen munkák közben a 
közterületen lévő munkákat  is ellátták.  A játszótéri  játékok felújítása jelenleg folyamatban 
van. 
A testület azt a határozatot hozta, hogy kutyabefogó ketreceket készíttet a MESZ dolgozóival. 
Egy szabványketrec mérete 97x57x87 cm. Az anyagár 17.300 Ft, egy autóra 6 db ketrec fér 
fel,  a  testület  10  db  ketrecet  akar  elkészíttetni.  Egy  kész  ketrec  19.000  forintba  kerül. 
Javasolja, hogy a kész ketreceket vásárolják meg. Kéri, hogy ez ügyben döntsön a Képviselő-
testület. 

Nagy Imre polgármester: A Munkaügyi Központtól nagy létszámot kapott az önkormányzat. 
Minden  intézménybe  biztosítottak  dolgozót.  Jelenleg  szeptember  17.  –  november  30-ig 
vannak foglalkoztatva a munkások. Azokat az embereket dolgoztatják, akinek nincs meg a 30 
nap bedolgozott jogviszonya. A munkához szükséges eszközöket beszerezték.

Ráduly József képviselő: Lakossági bejelentés, hogy áramszünet esetén telefonon nem lehet 
elérni az intézményeket. Most szolgáltatót vált az önkormányzat. Az új szolgáltatóval ezt a 
problémát ki lehet küszöbölni?

Nagy  Imre  polgármester: Erre  nem  tud  választ  adni,  beszélni  fog  a  vállalkozóval. 
Legfeljebb a mobiltelefont lehet használni.

Bencs Gábor képviselő: A honlapon lehetővé tették, hogy a közterület-felügyelőnek jelezni 
lehet,  ha  a  lakosok  szabálytalanságot  vesznek  észre.  Kolduló  gyerekek  vannak 
Sajóbábonyban.  Ha  pénzt  adnak  nekik,  akkor  azt  elkártyázzák  és  zajonganak.  Kéri  a 
lakosságot, hogy ne adjanak pénzt az ilyen gyerekeknek. 
Jászkai Imre tanár úr aranyérmes lett a senior birkózó világbajnokságon, tisztelettel gratulál 
neki.

Gazda Lajos alpolgármester: Több település is pályázatot nyert a startmunka programra. 
Javasolja, hogy menjenek el ilyen településre tapasztalatszerzésre. 

Nagy Imre polgármester: Ha az önkormányzat úgy látja, hogy van megfelelő terület erre, 
akkor támogatja.

Sólyom Sándor igazgató: Az intézmény naptári év szerint működik. Az idén a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a városnap augusztus 20-án kerül megrendezésre. Egy színvonalas 
programot állítottak össze erre. Pénteken idősek napja lesz a „kiscsoportosoknak”, tehát a 60-
70 éveseknek. 
A Művelődési  Ház számítógépes termében a szőnyeget linóleumra szeretné kicserélni.  Az 
anyagot megvette, kéri a MESZ dolgozóinak a segítségét.
Köszöni a testületnek, hogy új kerítést építettek a sportpálya köré.

Dr. Varga Eszter képviselő: A szociális földprogramot már régóta szeretné megvalósítani. A 
pályázatírót meg kell kérdezni, hogy lesz-e lehetőség ilyen pályázatra.

Bencs Gábor képviselő: Kimutatást kér Sólyom Sándor igazgatótól a városnap költségeiről.
Az iskolaigazgatótól kérdezi, hogy miért foglalkoztat egy éves szerződéssel pedagógust.

Ráduly József képviselő: A sport bizottsági ülésen az igazgató elszámolt a költségekkel. 



Loy Lászlóné iskolaigazgató: Egy alkalmazott egy év fizetés nélküli szabadságot kért, ezért 
foglalkoztat  egy éves megbízással  alsós tanítót.  A szerződés 2012. szeptember  5.  – 2013. 
június 30-ig szól. Ez létszámbővítéssel nem járt. 

Sólyom Sándor igazgató:  Elmondja a városnapi költségeket. A kistérségtől 170 ezer forint 
támogatást kapott, így összesen 1.925.000 forintba került a városnap megrendezése.

Gazda Lajos alpolgármester: A lovasbemutató elmaradt. Ennek mi volt az oka?

Sólyom Sándor igazgató: A városnap hétfőn volt,  előtte  vasárnap hívták fel,  hogy nincs 
megfelelő lószállító, ezért nem tudtak eljönni.

Gazda  Lajos  alpolgármester: Sajóbábonyban  több  helyi  vállalkozónak  van  üzlete  és 
kiszolgálják a lakosok igényeit. Vannak alkalmi árusok, akik nem fizetnek helyi adót, mégis 
ide jönnek árulni. A helyi vállalkozókat kell támogatni.

Nagy Imre polgármester: Gondolkodjon a testület azon, hogy hogyan lehet jobban segíteni a 
helyi vállalkozókat. Mozgóárus engedély elutasításánál indokolni is kell a döntést.
Megadja a szót Puskás Tamás sajóbábonyi lakosnak.

Puskás  Tamás: Javaslatot  szeretne  tenni  a  város  zöldfelületi  tervéhez.  Ezek  nem  nagy 
dolgok, de látványosak. Jó döntés volt a testület részéről, hogy Sólyom Sándort választották a 
művelődési ház igazgatójának.
A Fürst Sándor utcán volt egy súlykorlátozó tábla, ami eltűnt. Kéri, hogy ezt pótolják.

Nagy Imre polgármester: Köszöni az aktivitást.

Gazda Lajos alpolgármester: A súlykorlátozó tábla megvan, a MESZ vissza fogja helyezni.

Nagy Imre polgármester kéri, hogy szavazzanak a ketrec beszerzéséről. A testület, amikor 
döntött  a  ketrec  készítéséről,  50  ezer  forintot  állapított  meg.  Összesen  200.000  forintot 
javasol.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  MESZ  beszerezzen  10  db  ketrecet,  a  ketrecek  árára 
biztosítsunk összesen 200.000 Ft összeget, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
229/2012.(IX.25.) határozata

Ebek szállítására alkalmas ketrecek beszerzéséről

A Képviselő-testület

1. Úgy döntött, hogy a 184/2012.(VII.10.) határozatát visszavonja.
2. A 2012. évi költségvetési tartalék terhére 200.000 Ft-ot biztosít a MESZ intézmény részére, 
ebek szállítására alkalmas 10 darab fémketrec beszerzésére. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
              Horváth Péter mb.int.vez.
Határidő: azonnal



Nagy Imre polgármester: A MESZ gumiabroncsokat akar venni a traktorra. Erre az ajánlat 
1.100.000 Ft. 

Bencs Gábor képviselő: Más cégnél olcsóbban lehet hozzájutni.

Nagy  Imre  polgármester szavazásra  teszi.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  az  MTZ  típusú 
traktorhoz gumiabroncs vásárlására, valamint a pótkocsi-gumi és felni vásárlására 1.100.000 
Ft keretösszeget határozzon meg a testület, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
230/2012.(IX.25.) határozata

Gumiabroncsok beszerzéséről
(MESZ traktor)

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetési tartalék terhére 1.100.000 Ft 
összeget  biztosít  a  MESZ  intézmény  részére,  MTZ  traktor  gumiabroncs  beszerzésére 
szereléssel együtt, valamint pótkocsi-gumi és felni beszerzésére. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
              Horváth Péter mb.int.vez.
Határidő: azonnal

Nagy Imre polgármester: A fűnyíró traktorhoz hótolólapra is szükség van. Ennek összege 
200.000 Ft. Aki egyetért a hótolólap vásárlásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2012.(IX.25.) határozata

Hótolótalp beszerzéséről

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetési tartalék terhére 200.000 Ft 
összeget biztosít a MESZ intézmény részére, fűnyíró traktorhoz hótolólap beszerzésére. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
              Horváth Péter mb.int.vez.
Határidő: azonnal

Nagy Imre polgármester: A tagóvodában lévő gyermekmosdó felújítására a testület 200.000 
forintot határozott meg. Az óvodavezető a felújítás befejezéséhez további 200.000 Ft-ot kér. 
Aki egyetért az összeg megítélésével, kérem, kézfeltartással jelezze.



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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2012.(IX.25.) határozata

Tagóvoda gyermekmosdójának felújításáról,
a 214/2012.(VIII.7.) határozat módosításáról

A Képviselő-testület  úgy döntött,  hogy tagóvoda gyermekmosdójának  felújítása  tárgyában 
hozott  214/2012.(VIII.7.)  határozatát  úgy  módosítja,  hogy  a  felújításra  400.000  Ft 
keretösszeget, azaz Négyszázezer forint keretösszeget biztosít. A határozat egyéb része nem 
módosul.
 
Felelős: Nagy Imre polgármester
              Domonkosné Juhász Judit mb. vezető óvónő
              Horváth Péter mb. intézményvezető
Határidő: azonnal

Nagy  Imre  polgármester: Az  iskolaigazgató  a  szakbizottsági  ülésen  elmondta,  hogy  az 
általános iskolában a művészetoktató ART ÉRT Alapítvány kirándulást szervez Budapestre 
múzeumlátogatásra, és a Parlamentet is megtekintik. A vonat ingyenes lesz, csak a belépők 
kifizetésére kér az iskolaigazgató 40.000 Ft támogatást. Ez egyfajta jutalomkirándulás lesz a 
tanulóknak.

Ráduly József képviselő: A sport bizottság javasolta a keretösszeg elfogadását.

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért  azzal,  hogy az általános  iskola  részére 40.000 Ft 
támogatást adjon az önkormányzat a budapesti kirándulásra, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
233/2012.(IX.25.) határozata

Általános iskolai kirándulás támogatásáról

A képviselő-testület megtárgyalta az általános iskola kérelmét, és úgy döntött, hogy a Deák 
Ferenc  Általános  Iskola  tanulói  részére  a  Budapestre  szervezett  egy  napos  kirándulás 
költségéhez 40.000 Ft azaz Negyvenezer forint támogatást biztosít a 2012. évi költségvetési 
tartalék terhére.

Felelős: Nagy Imre polgármester
              Loy Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal



Nagy  Imre  polgármester elmondja,  hogy  a  sajószentpéteri  sakk  egyesület  szeretne 
átjelentkezni  Sajóbábonyba.  A csapat NB II-es.  Szeretné a csapat,  ha helyben lennének a 
mérkőzések.  A gyerekeknek  is  biztosítanák  az  oktatást.  A szakosztály  működéséhez  éves 
szinten 400 ezer forint támogatás szükséges. Ha az önkormányzat hozzájárul az átköltözéshez, 
az  egyesületnek  az  idén  szüksége  lesz  200.000  Ft  támogatásra.  Szavazásra  teszem,  aki 
támogatja  a  Sajószentpéteri  Sakk Egyesület  szándékát,  miszerint  székhelyét  Sajóbábonyba 
helyezi, és egyetért azzal, hogy az egyesületet 200.000 Ft összegű támogatásban részesítsük, 
kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
234/2012.(IX.25.) határozata

Sajószentpéteri Sakk Egyesület kérelméről

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a Sajószentpéteri Sakk Egyesület szándékát, 
mely  szerint  székhelyét  Sajóbábonyba  helyezi,  és  az  egyesületet  200.000  Ft  összegű 
támogatásban részesíti a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont:                Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása.

Nagy Imre polgármester: A testület sok határozatot hozott az első félévben, így módosítani 
kellett  a  költségvetési  rendeletet.  A  bizottságok  és  a  képviselő-testület  megkapta  az 
előterjesztést.  A  mellékletekben  találhatók  a  módosított  táblázatok.  A  pénzügyi  előadó 
tájékoztatót  készített  a  kiadásokról  határozatszámmal  megjelölve.  Kérem  a  bizottságok 
véleményeit.

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a 
költségvetés módosítást.

Bencs  Gábor  képviselő: A  településfejlesztési  bizottság  szintén  elfogadásra  javasolja  a 
rendeletmódosítást.

Ráduly József képviselő: A sport bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a költségvetés 
módosítását.

Nagy  Imre  polgármester  szavazásra  teszi,  aki  a  rendelet-tervezet  alapján  elfogadja  a 
költségvetés módosításra vonatkozó rendeletet, kézfelnyújtással jelezze.



A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület
8/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
 2/2012.(II.15.) rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont:                Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről.

Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést a Képviselő-testület megkapta. Ez a bevételek és 
a kiadások alakulásáról egy kimutatás. 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Bencs  Gábor  képviselő: A  településfejlesztési  bizottság  is  megtárgyalta  az  anyagot  és 
elfogadásra javasolja.

Ráduly József képviselő: A sport bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Nagy  Imre  polgármester:  Aki  egyetért  a  2012.  évi  költségvetés  teljesítéséről  szóló 
beszámoló elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
235/2012.(IX.25.) határozata

A 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület

1.  Megtárgyalta a 2012. I. félévi gazdálkodás teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt az 1-2. 
mellékletek szerinti részletezéssel elfogadja. 

2.  Utasítja  az  intézmények  vezetőit,  hogy az  év  hátralévő  időszakában  a  költségvetésben 
foglaltaknak  megfelelően  ésszerű  és  takarékos  gazdálkodással  biztosítsák  a  2012.  évi 
előirányzatok teljesítését. 

Felelős:1. pont: Nagy Imre polgármester 
             2. pont: Likai-Tóth Adél jegyző
                          intézményvezetők 
Határidő: 2012. december 31-ig, folyamatos



6. napirendi pont:                2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása.

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzési terv módosításának indoklását 
az előterjesztés tartalmazza.  A bizottságok megtárgyalták az anyagot. Aki egyetért a belső 
ellenőrzési terv módosításának elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
236/2012.(IX.25.) határozata

A 2012. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

A képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról szóló 257/2011.(X.25.) 
határozata „IV. negyed év Térítési díjak ellenőrzése” szövegrészt hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző
Határidő: azonnal

7. napirendi pont:   Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról, 
                                 költségtérítéséről szóló 15/2010 (X.19.) és a 9/2006. (X.13.)   
                                 rendelettel módosított 17/1998. (X.28.) rendelet módosítása.

Nagy Imre polgármester: A képviselők, illetőleg a bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíja 
módosulni  fog  az  előterjesztés  szerint.  Aki  egyetért  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról,  egyéb  juttatásokról,  költségtérítéséről  szóló  rendelet  módosításával  kérem, 
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület
9/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról,
költségtérítéséről szóló 15/2010 (X.19.) és a 9/2006. (X.13.)

rendelettel módosított 17/1998. (X.28.) rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



8. napirendi pont:   A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő 
                                 házasság létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a  
                                 házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető 
                                díjakról szóló 1/2012. (II.1) rendeletének módosítása.

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy azért van szükség a módosításra, mert a rendelet 
nem tartalmaz egyéb családi eseményeket,  például a házasságkötés megerősítését.  Ez teszi 
indokolttá  a  módosítást.  Aki  egyetért  a  rendelet  módosításának  elfogadásával,  kérem, 
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület
10/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő
házasság létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a

házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető
díjakról szóló 1/2012. (II.1) rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Nagy  Imre  polgármester: Még  van  néhány  fontos  kérdés,  melyekről  kérem,  hogy 
tárgyaljunk.
Dányádi Béláné a mikulásnapi rendezvény megszervezéséről szeretne egy pár szót elmondani. 
Átadja a szót.

Dányádi Béláné bizottsági tag: Az idén szeretne egy városi szintű mikulásnapot szervezni a 
gyerekeknek  2,5  éves  kortól  14  éves  korig,  ez  kb.  300  gyereket  jelent.  Három  féle 
költségvetést készített. Szeretné, ha a testület döntene. Ismerteti a költségvetéseket. 

1. Helyszín  a  nagy kultúrban  lenne,  két  buszt  kell  bérelni,  megérkezéskor  svédasztal 
szerűen forró tea és keksz lenne elkészítve. Mikulás és krampusz tartana műsort és 
adná át a csomagokat.  Egy csomag elkészítésére 500 forintot számolt. A kicsik szülői 
kísérettel, a nagyobbak nevelői kísérettel jönnek. Összesen 350.000 forintba kerül.

2. A helyszín a tornaterem lenne, a más iskolába járó gyerekek nem vennének részt az 
ünnepségen. Nem lenne svédasztal, csak a csomag. Ez 270 gyereket érint, a költség 
250.000 Ft.

3. Az iskolába és  óvodába a  mikulás  menne,  és adná át  a  csomagokat.  A nem helyi 
iskolába járók a  Művelődési  Házban vehetnék át  a csomagjaikat.  200.000 forintba 
kerülne ez a variáció.

Ráduly József képviselő: A sport bizottság az első rendezvénytípust javasolja elfogadni.

Nagy  Imre  polgármester: Először  arról  kell  döntenie  a  testületnek,  hogy  a  rendezvény 
megvalósítását támogatja-e. 



Dr.  Varga  Eszter  képviselő: Pénzügyi  megfontolásból  a  középutat  választaná,  így 
elsősorban a második variációt javasolja. Tekintettel arra, hogy gyermekrendezvényről van 
szó, el tudja fogadni az első rendezvénytípust is.  Játszóház szervezésével is örömet lehetne 
szerezni a gyermekek számára.

Gazda Lajos alpolgármester: A szállítás nem kis feladat ennyi gyereknél. Javasolja, hogy a 
mikulás csomagot helyi vállalkozó készítse.

Nagy  Imre  polgármester:  Aki  egyetért  azzal,  hogy  az  idén  városi  szintű  mikulásnapi 
rendezvény legyen, az első rendezvénytípus szerint kérem, kézfeltartással jelezze. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
237/2012.(IX.25.) határozata

Városi szintű mikulás ünnepség rendezéséről

A képviselő-testület
1. Úgy döntött, hogy 2012. évben városi szintű mikulás ünnepséget rendez.
2. A rendezvény lebonyolítására 350.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetési 

tartalék terhére.
 3. Az ünnepség megszervezése feladattal megbízza Sólyom Sándor igazgatót és Dányádi 

Béláné bizottsági tagot.

Felelős: Nagy Imre polgármester
              Sólyom Sándor igazgató
              Dányádi Béláné bizottsági tag
Határidő: 2012. december 6.

Dányádi Béláné bizottsági tag elmondja, hogy az iskolának szüksége lesz karácsonyfára. A 
Kun B. u. 4. sz. előtt ki akarják vágni a fenyőfát. Kéri, hogy ezt a fát ajánlják fel az iskola 
részére. Az adventi ünnepséghez újra meg kell venni a gyertyákat, a betlehem mögötti fára 
szeretne két darab fényfűzért tenni. Rendezzenek-e idén is díszítő versenyt?
Jó ötletnek tartaná, ha szilveszterkor „Köszöntsük együtt az Újévet” címmel koccintanának az 
önkormányzat előtti téren.
Köszöni, hogy meghallgatta a testület.

Nagy Imre polgármester: Kérelmet kapott a Dankó Pista utca lakóitól. Az út aszfaltozását 
kérik.

Lakatos Jenő képviselő javasolja, hogy aszfaltozzák le az utat.

Gazda Lajos alpolgármester egyetért az aszfaltozással. 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal,  hogy a Dankó Pista utcában még ebben az 
évben  aszfaltozást  végezzünk,  és  egyetért  azzal,  hogy  a  kivitelezésre  kérjünk  árajánlatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon.



A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
238/2012.(IX.25.) határozata

Sajóbábony, Dankó Pista utca aszfaltozásáról

A képviselő-testület
1. Úgy döntött, hogy Sajóbábony, Dankó Pista utca aszfaltozást 2012. évben megvalósítja. 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezésre három darab árajánlatot szerezzen be.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Nagy Imre polgármester: A Sajó-Pipe Kft.  ügyvezetője  Lakatos  Róbert  azzal  a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz,  hogy a Macont Kft.  irodaház melletti  épületet  megvásárolná, 
vagy bérbe venné.  

Lakatos Jenő képviselő: Ez az épület 400 m2. A tető beázik, ezért javítani kell. 

Nagy Imre polgármester: A tetőszigetelést meg kell oldani.

Gazda Lajos alpolgármester: Az ingatlan hasznosításáról még nem született döntés, hiszen 
nem rég került az önkormányzat tulajdonába. Az biztos, hogy az állagmegóvás érdekében a 
tetőszigetelést meg kell oldani, a beázást meg kell szüntetni. 

Nagy Imre polgármester javasolja, hogy kérjenek árajánlatokat a tetőfelújítására. Szavazásra 
teszi, aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábony, 024/9 hrsz. számú ingatlanon található kiszolgáló 
épület tetőfelújítására szerezzünk be három árajánlatot, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
239/2012.(IX.25.) határozata

Árajánlat beszerzéséről

A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy szerezzen  be három darab árajánlatot  a 
Sajóbábony, 024/9 hrsz. ingatlanon található kiszolgáló épület tetőfelújítására.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Ráduly József képviselő:  Javasolja,  hogy a Sajó-Pipe Kft.  vállalkozásnak adják bérbe az 
épületet, és ne kérjenek bérleti díjat, cserébe óvják meg az épület állagát, tartsák rendbe az 
épületek környezetét. 

Nagy Imre polgármester: A Szín-Vonal Bt. árajánlatot küldött kültéri útbaigazító térképre. 
A térkép 2000 x 1000 mm, habosított pvc táblán kasírozott színes vinyl nyomat, védőfóliával 



van ellátva. Az ára 45.000 Ft + ÁFA /db. Aki egyetért az útbaigazító térkép megrendelésével, 
kérem, kézfeltartással jelezze.

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
240/2012.(IX.25.) határozata

Kültéri útbaigazító térkép beszerzéséről

A képviselő-testület úgy döntött, a 2012. évi költségvetési tartalék terhére három darab kültéri 
útbaigazító térképet vásárol a Szín-vonal Bt. vállalkozástól, 45.000 Ft + ÁFA /db áron. 

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Ráduly József képviselő: Sport bizottsági ülésen Séra Ferenc elmondta, hogy tekegolyó és 
bábu beszerzése szükséges.

Nagy Imre polgármester: Az erre irányuló kérelmet megkapta,  a tekeszakosztály az éves 
támogatáson  felül  120.000  Ft  támogatást  szeretne,  mert  a  költségvetés  tervezésekor  nem 
számoltak bizonyos kiadásokkal, konkrétan azzal, hogy a Dunántúlra is el kell majd utazniuk 
versenyekre, így az útiköltség jelentősen megemelkedett.

Gazda Lajos alpolgármester: Az SVSE 6 millió forint éves támogatást kap, ebből 1 millió 
forintot a tömegsportra szavazott meg a testület. A tömegsportra adott támogatásból javasolja 
fedezni a 120.000 Ft-ot.

Likai-Tóth Adél jegyző: Az SVSE elnöke elmondta a bizottsági ülésen, hogy ebben az évben 
tömegsport  keretében  nem  tartott  foglalkozást,  rendezvény  nem  volt,  ilyen  feladatra  egy 
forintot sem fordítottak.  A tömegsportról - idézem - „még csak most fognak beszélgetni”.

Ráduly József képviselő: Javasolja, hogy vásároljanak új versenygolyókat a tekéseknek.

Dr.Varga  Eszter  képviselő:  2012.  évre  hatmillió  forint  támogatást  állapítottunk  meg  az 
SVSE számára azzal, hogy 1.000.000 forintot tömegsportra fordít. Időarányosan az utalások 
megtörténtek.  A hatmilliós  támogatásból  1.500.000 Ft  utalásáról  még  nem rendelkezett  a 
testület. Javaslata, hogy 1.000.000 Ft-ot a futball támogatására utaljanak át. Az át nem utalt 
500.000 Ft-ból 120.000 Ft-ot kapjon a teke költségvetési pótelőirányzatként, vásárolják meg a 
versenygolyókat, a fenn maradó összeget pedig fordítsák a tekepálya felújítására.

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az SVSE részére 1.000.000 Ft összeget 
utaljunk az ez évi támogatásból, és egyetért azzal, hogy a tömegsportra szánt támogatásból 
120.000 Ft összeggel a tekések költségvetése egészüljön ki, 3 db verseny tekegolyó kerüljön 
beszerzésre, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 



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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
241/2012.(IX.25.) határozata

Önkormányzati támogatásról (SVSE)

A képviselő-testület úgy döntött
1. Az SVSE részére, a futball támogatására 1.000.000 Ft összeget utal.
2.  A  tömegsportra  felhasználandó  támogatásból  három  darab  verseny  tekegolyó 
kerüljön  beszerzésre,  valamint  a  tekeszakosztály  költségvetését  120.000  Ft  összeg 
illeti meg.
3. A döntés fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

Gazda  Lajos  alpolgármester javasolja,  hogy  ha  lehetőség  van  start  munkaprogramra 
pályázni, azt tegye meg az önkormányzat.

Nagy Imre polgármester: Beszélni fog a Munkaügyi Központtal ez ügyben. 
Az  általános  iskolában  felmérés  folyik  az  energetikai  pályázathoz.  A  felmérést  minél 
hamarabb be akarják fejezni, hogy ha kiírják a pályázatot, azonnal be tudják nyújtani. 

Egyéb hozzászólás nem volt.

Nagy Imre polgármester:  Elmondja,  hogy a továbbiakban zárt  ülésen tárgyalnak,  a nyílt 
ülést bezárja.

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)

k.m.f.

Likai-Tóth Adél Nagy Imre
      jegyző           polgármester 

Dr. Varga Eszter           Bencs Gábor
  jkv.hitelesítő             jkv.hitelesítő


