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J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

RENDELET száma Tárgya 

11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 3/2007. (II.28.), 11/2001. (X.31.), 

4/2008. (IV.19.), 2/2009. (II.26.), 7/2010. 

(IV.1.), 14/2010. (X.19), 19/2010. (XI.17.), 

6/2011. (II.23.), 11/2011. (VI.29.), valamint 

a 14/2011. (IX.14.) rendelettel módosított 

4/2003. (II.26.) rendelet módosításáról 

12/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet A lakcímbejelentés helyi szabályairól 

13/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet A helyi adókról. 

14/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

A közterület használatáról szóló 

15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

15/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet A talajterhelési díjról 

16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

Az állattatásról szóló 12/2008.(X.22.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről. 

17/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

A tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló 5/2012.(V.30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről. 

  

 
 

HATÁROZAT száma Tárgya 

289/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Napirendi pontok elfogadásáról, 

jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

290/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat Gázüzemű főzőüst beszerzéséről 

291/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat Védőnői álláshely pályázati kiírásáról 

292/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

Az önkormányzat költségvetésének 2012. évi 

I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

293/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepció elfogadásáról  

294/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosításáról 

295/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Deák Ferenc Általános Iskola Alapító 

Okiratának módosításáról 



296/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda 

Alapító Okiratának módosításáról 

297/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Déryné Szabadidő Központ és Városi 

Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 

298/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
A Sajóbábonyi Műszaki Ellátó Szervezet 

Alapító Okiratának módosításáról 

299/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

Az Önkormányzat önkormányzati 

államháztartási szakfeladat rendjének 

elfogadásáról 

300/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Megbízás önkormányzati rendezvényekről 

videó film készítésére 

301/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat Karácsonyi csomag megrendeléséről 

302/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat Vételi szándék lemondásáról 

303/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat Jutalomkeret megállapításáról 

304/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat Polgármester jutalmazásáról 

305/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Közbeszerzési eljárásban közreműködő 

Bíráló Bizottság megalakulásáról 

306/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat Átmeneti segély megállapításáról 

307/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Átmeneti segélyek megállapítása iránti 

kérelmek elutasításáról 

308/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti 

kérelmek megállapításáról 

309/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti 

kérelmek elutasításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2012. november 27. 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 

Sebők Lajos képviselő 

Dr. Varga Eszter képviselő 

 

(Kezdéskor 7 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző, Király Gáborné aljegyző.   

 

Meghívottak: Tóthné Pető Katalin főmunkatárs, intézményvezetők. 

 

 

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

képviselő-testületből 7 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Bencs Gábor és Sebők Lajos képviselőket. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2012.(XI.27.) önkormányzati 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. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III- negyedévi teljesítéséről. 

4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása, elfogadása. 



5. Előterjesztés alapító okiratok módosítására. 

 1. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 2. Deák Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

 3. Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda  Alapító Okiratának módosítása 

 4. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 

 5. Műszaki Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 

6. Előterjesztés SZMSZ módosítására. 

7. Előterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalására. 

8. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához. 

9. Előterjesztés a közterület használatáról szóló 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet    

    módosítására. 

10. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotására, a 9/2004.(IX.9.) rendelet 

   hatályon kívül helyezésére. 

11. Előterjesztés az állattartásról szóló 12/2008.(X.22). önkormányzati rendelet hatályon kívül 

   helyezésére és a tiltott, kirívóan közönségellenes magatartásokról szóló 5/2012.(V.30.)  

      önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 

12. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Bencs Gábor és Sebők Lajos képviselők. 

 

 

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

                                               között tett intézkedésekről 

 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottsági üléseken megtárgyalták az előző ülés határozatait.  

Szóbeli tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról az írásos emlékeztető szerint. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések. 

 

 

Nagy Imre polgármester: A szociális étkezde gázüzemű üstöt szeretne vásárolni, ezért 

kérelmet nyújtott be, amelyben leírja az indokokat. Az üst bruttó 1.875.000 forintba kerül. A 

bizottságok támogatják a kérelmet. Aki egyetért a gázüzemű főzőüst vásárlásával kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

  

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

290/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Gázüzemű főzőüst beszerzéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetési tartalék terhére 1.875.000 Ft 

összeget biztosít a szociális étkezde részére, gázüzemű főzőüst beszerzésére.  



 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Vendriczky Tiborné élelmezésvezető 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a védőnő szülési szabadságra ment, helyettesítését 

Kubiczki Szilvia védőnő végzi december 31-ig. Ezért pályázatot kell kiírni védőnői 

helyettesítésre, a munkaviszony 2013. január 1-jétől várhatóan 2015. december 31-ig tart. A 

vezetővédőnő és a helyettes védőnő meglátása szerint is Sajóbábony településre két fő védőnő 

szükséges. Ismerteti a pályázati kiírást. 

Aki egyetért a védőnői pályázat kiírásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

291/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Védőnői álláshely pályázati kiírásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot védőnői álláshely 

betöltésére, az alábbi tartalommal: 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozott idejű (helyettesítés) előreláthatólag 2013. 01.01. – 2015. 12.31-ig tartó közalkalmazotti 

jogviszony. 
 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 
 

A munkavégzés helye:  

B.A.Z. Megye – 3792 Sajóbábony 
 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

Az ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. A csecsemők és várandós anyák részére 

tanácsadások szervezése, iskolai, óvodai védőnői feladatok elvégzése.  
 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázat feltételei: 
- egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, működési nyilvántartás 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes szakmai önéletrajz 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- végzettséget igazoló okiratok másolata,  
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyek adatok kezeléséhez a pályázati 

eljárással összefüggésben hozzájárul 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2013. január 01. 



 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2012. december 17. 
 

A pályázat benyújtásának módja: 

- postai úton 
- személyesen 

 

A pályázat elbírálása, határideje: 

A pályázatokról a képviselő-testület dönt legkésőbb 2012. december 21-ig. 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.sajobabony.hu 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás fentiekben 

meghatározott helyeken történő közzétételéről. a pályázati határidő lejártát követő testületi 

ülésre a pályázatok elbírálásáról készítsen előterjesztést. 

 

Határidő: azonnal és értelemszerű 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

    Likai-Tóth Adél jegyző 

 

 

Nagy Imre polgármester: A start közmunkaprogram keretében 8 hektár földet szántanak fel 

a hétvégén. A programhoz folyamatosan adatokat kérnek be, amit határidőre teljesítenek. 

A településrendezési terv módosítása folyamatban van. A MACONT épület tetőszigetelése 

megtörtént. A segélycsomag kiosztása befejeződött.  

A testület kifejezte szándékát, hogy tagja kíván maradni a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulása jogutódjaként létrejövő társulásnak.  

Közeledik a karácsony, az önkormányzat az adventi ünnepséget újra megrendezi, és városi 

szintű mikulásnapot is szervezték. 

 

Ráduly József képviselő elmondja, hogy a mikulásnap a 2,5 – 14 éves korosztály számára 

rendezik. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A Miskolcra 6,40 órakor induló és a Miskolcról 16,15 órakor 

induló autóbuszok nagyon zsúfoltak. Lakossági kérés, hogy ezt a problémát próbáljuk 

megoldani. 

 

Bencs Gábor képviselő: Szintén lakossági kérés, hogy a tűzoltószertártól Alpolgármester Úr 

házáig a járdáról nem folyik le a víz, a padkán gyűlik össze. Ezt oldják meg, mert ha fagyni 

fog, az balesetveszélyes lesz. 

 

Sebők Lajos képviselő: Kérdezi a jegyzőt, hogy az adóellenőrzést a vállalkozásoknál végre 

fogja-e hajtani, fog-e élni ezzel. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Minden szándékkal, igen. 

 

Vendriczky Tiborné élelmezésvezető: Köszöni a képviselő-testületnek a főzőüst vásárlását. 

 



Domokosné Juhász Judit óvodavezető: Szeretné, ha az óvoda az iskolai szünet szerint lenne 

zárva, vagyis 2012. december 24-től 2013. január 2-ig.  

 

Gazda Lajos alpolgármester: Az óvoda zárva tartása alatt a szülők meg tudják oldani a 

gyermekek elhelyezését? 

 

Domokosné Juhász Judit óvodavezető: A szülők véleményét természetesen kikérték erről, 

senki nem jelezte, hogy gondja lenne. A konyha is zárva lesz, és így nem tudnak étkeztetést 

biztosítani a gyerekeknek. 

 

Sebők Lajos képviselő: Télen a járdák síktalanítása hogy fog történni? 

 

Nagy Imre polgármester: Ezt kalcium-kloriddal fogják megoldani. A fűnyírótraktorhoz 

hótolólapot szereztek be, és ha megoldható, akkor a gépre még egy tartályt is fognak szerelni, 

amiből tudják permetezni a kalcium-kloridot. 

 

3. napirendi pont:                Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- 

                                               III. negyedévi teljesítéséről. 

 

 Nagy Imre polgármester: A beszámolót a testület megkapta. A fejlesztésekkel járó kiadás 

95.327.000 Ft volt. Az intézmények szoros és fegyelmezett gazdálkodást végeztek. Kéri a 

bizottságok állásfoglalását. 

 

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

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásával kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

292/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat költségvetésének 2012. évi I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A Kimutatás Sajóbábony Város Önkormányzat 2012. I-

III. negyedévi bevételeinek alakulásáról (1. számú melléklet), Kimutatás Sajóbábony Város 

Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi kiadásainak alakulásáról (2. számú melléklet), valamint 

Kimutatás a 2012. I-III. negyedévben kifizetett felhalmozási célú kiadásokról (3. számú 

melléklet) -  jelen határozat mellékletét képezi.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Imre polgármester 



 

4. napirendi pont:                Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának  

                                              megtárgyalása, elfogadása. 

 

Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést megkapta a testület. 2013. évben 832 millió 

forint bevételt és kiadást terveznek. Kéri a bizottságok javaslatait. 

 

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

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság szintén elfogadásra javasolja a 

koncepciót. 

 

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

 

Nagy Imre polgármester: Aki az előterjesztés alapján egyetért az önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepciójának elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

293/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásáról  

 

A Képviselő-testület 

 

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy a 2013. 

évi költségvetés elkészítésénél az alábbi irányelveket kell alkalmazni: 

 

- Az intézmények és a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2013-ban is 

elsődlegesnek minősül. 

- Az intézményi gazdálkodás önállósága elsőszámú intézményvezetői felelősséggel 

érvényesüljön. 

- Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik 

lehetővé. Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat – melyekhez a saját forrást 

biztosítani kell – ezzel lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket. 

- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit. 

- Részt kell venni – lehetőség szerint – a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve 

ezzel a helyi munkanélküliséget. 

- Lakossági komfortérzet, és az önkormányzati munka jó megítélése érdekében különös 

gondot kell fordítani a városkép javítására, a közterületek rendezésére, az 

önkormányzati ingatlanok karbantartására, állagmegóvására. 

- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt. 
 

2. Megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelet-

tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

 



Határidő: 2013. február 15. 

Felelős: Nagy Imre polgármester  

             Likai-Tóth Adél jegyző 

 

 

5. napirendi pont:                Előterjesztés alapító okiratok módosítására. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az előterjesztést kiegészítené. A pénzügyi bizottsági ülésen 

hiányosságot vettek észre, az SZMSZ 4. számú függelékében a szakfeladatok közül hiányzott 

az egészségügyi alapellátás, amit pótoltak. 

A művelődési ház igazgatója a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Alapító 

Okiratában nem találta a tájház fenntartását, de utólag átnézve szerepel benne. 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottságok megtárgyalták a módosításokat, kérem a 

javaslatokat. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság egyetért a módosításokkal. 

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a 

módosításokat. 

 

Ráduly József képviselő: A sport bizottság egyhangúan javasolja elfogadni az előterjesztést. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző elmondja, hogy a testület úgy döntött, hogy a MESZ intézményt 

megszünteti. Ehhez először módosítani kell az Alapító Okiratot, azután lehet megszüntetni. 

Kéri a testültet, hogy a módosításokat intézményenként fogadják el. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosításával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

294/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

 A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület Sajóbábony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

alapító okiratának módosító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

   

2. A Képviselő-testület Sajóbábony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 



3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító 

okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár BAZ. Megyei Igazgatósága részére küldje meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1.-2.: Nagy Imre polgármester 

 3. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a Deák Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 

módosításával kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Deák Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) A Képviselő-testület a Deák Ferenc Általános Iskola alapító okiratának módosító 

okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2) A Képviselő-testület a Deák Ferenc Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító 

okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár BAZ. Megyei Igazgatósága részére és a Deák Ferenc Általános Iskola 

részére küldje meg. 

 

4) A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a Közoktatási 

Információs Rendszer részére a törzskönyvi bejegyzést követően 8 napon belül a 

változás-bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1.-2.: Nagy Imre polgármester 

 3. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 

   4. pont: Loy Lászlóné igazgató 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda Alapító 

Okiratának módosításával kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

 



 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

296/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1) A Képviselő-testület a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 

módosító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2) A Képviselő-testület a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító 

okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár BAZ. Megyei Igazgatósága részére és a Sajóbábonyi Napközi Otthonos 

Óvoda részére küldje meg. 

 

4) A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a Közoktatási 

Információs Rendszer részére a törzskönyvi bejegyzést követően 8 napon belül a 

változás-bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget. 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1.-2.: Nagy Imre polgármester 

 3. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 

   4. pont: Domokosné Juhász Judit óvodavezető 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a Déryné Szabadidő Központ és Városi Könyvtár 

Alapító Okiratának módosításával kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

297/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Déryné Szabadidő Központ és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 

 

1) A Képviselő-testület a Déryné Szabadidő Központ és Városi Könyvtár alapító 

okiratának módosító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

2) A Képviselő-testület a Déryné Szabadidő Központ és Városi Könyvtár egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

3) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító 

okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 



Államkincstár BAZ. Megyei Igazgatósága részére és a Déryné Szabadidő Központ és 

Városi Könyvtár részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1.-2.: Nagy Imre polgármester 

 3. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a Műszaki Ellátó Szervezet Alapító Okiratának 

módosításával kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

298/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

A Sajóbábonyi Műszaki Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) A Képviselő-testület a Sajóbábonyi Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 

módosító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2) A Képviselő-testület a Sajóbábonyi Műszaki Ellátó Szervezet egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

3) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító 

okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár BAZ. Megyei Igazgatósága részére és a Műszaki Ellátó Szervezet 

részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1.-2.: Nagy Imre polgármester 

 3. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért Sajóbábony Város Önkormányzatának 

önkormányzati államháztartási szakfeladat rendjének elfogadásával, kérem, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

299/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Az Önkormányzat önkormányzati államháztartási szakfeladat rendjének elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 



1) A Képviselő-testület Sajóbábony Város Önkormányzatának önkormányzati 

államháztartási szakfeladat rendjét elfogadja, azzal a kitétellel, hogy az alábbi 

szakfeladatokat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2003.(II.26.) önkormányzati rendeletének 4. számú függelékében (a továbbiakban: 

SZMSZ) kell rögzíteni. 

 

2) Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok: 

 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562920 Egyéb vendéglátás 

680001 Lakóingatlan bérbeadása 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

811000 Építményüzemeltetés   

813000 Zöldterület kezelés 

821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841173 Statisztikai tevékenység 

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 

841402 Közvilágítás 

841403 Város, -községgazdálkodási  m.n.s. szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

842421 Közterület rendjének fenntartása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4 évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5- 8. évfolyam) 

862240 Egyéb  máshová nem sorolt járó-beteg ellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 

869042 Ifjúság-egészségügyi  gondozás 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889921 Szociális étkezés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott  lakástámogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és  

  programok 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 



890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  

                       időtartamú  közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 

 

3) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott 

önkormányzati államháztartási szakfeladatokat jelentse be a törzskönyvi 

nyilvántartásba a Magyar Államkincstár BAZ Megyei Igazgatósága részére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont:                Előterjesztés SZMSZ módosítására 

 

Nagy Imre polgármester: Törvényi előírás miatt kell módosítani a rendeletet. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az előterjesztésben leírták az indoklást.  

 

Nagy Imre polgármester kéri a bizottságok álláspontjait. 

 

Dr. Varga Eszter elnök: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a módosítást. 

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság az SZMSZ módosítást javasolja 

elfogadni. 

 

Ráduly József képviselő: A sport bizottság támogatja a rendelet módosítását. 

 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi. Aki az előterjesztés szerint egyetért az SZMSZ 

módosításával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2007. (II.28.), 11/2001. (X.31.), 4/2008. 

(IV.19.), 2/2009. (II.26.), 7/2010. (IV.1.), 14/2010. (X.19), 19/2010. (XI.17.), 6/2011. 

(II.23.), 11/2011. (VI.29.), valamint a 14/2011. (IX.14.) rendelettel módosított 4/2003. 

(II.26.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



7. napirendi pont:                Előterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló  

                                               rendelet megtárgyalására. 

 

Nagy Imre polgármester: Az írásban előterjesztett rendeletet megkapta a testület.  

A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést. 

 

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

 

Bencs Gábor képviselő: A bizottságunk egyhangúan elfogadásra javasolja a rendeletet. 

 

Ráduly József képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki az előterjesztés szerint egyetért a lakcímbejelentés helyi 

szabályairól szóló rendelet megalkotásával kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

A lakcímbejelentés helyi szabályairól 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. napirendi pont:                Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet  

                                              megalkotásához. 

 

Nagy Imre polgármester: A képviselő-testület felülvizsgálta az adómértékeket. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: A felülvizsgálat megtörtént. Új adót nem vezet be, és az 

adómértéken sem változtat a testület, viszont egy rendeletben egységesíti az adókat. 

Sebők Lajos képviselő indítványára javasolja a rendelet 3. § (5) bekezdésének pontosabb 

megfogalmazását, úgy, hogy „mentes az adó alól a belterületen lévő építmény”, kéri a 

testületet, a rendelet így fogadja el. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és a 

módosítással elfogadásra javasolja. 

  

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság egyhangúan javasolja elfogadni a 

rendeletet. 

 

Ráduly József képviselő: A sport bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a helyi adókról szóló rendelet elfogadásával, azzal, 

hogy a rendelet 3. § (5) bekezdés megfogalmazása „mentes az adó alól a belterületen lévő 

építmény”, kérem, kézfeltartással jelezze. 



 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

A helyi adókról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Az önkormányzat jó döntést hozott a rendelet megalkotásával, 

hogy nem adóztatja a belterületen lévő építményeket. 

 

 

9. napirendi pont:                Előterjesztés a közterület használatáról szóló 15/2011.  

                                              (IX.14.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Likai-Tóth Adél jegyző elmondja, hogy a módosítás kis mértékű. Az alkalmi és idényjellegű 

árusítás díját 150 Ft-ról 300 Ft/ m
2 

/nap mértékre kívánja módosítani a testület, a 

mozgóárusítás díját pedig 2.000 Ft/alkalom összegben kívánja meghatározni, ezt tartalmazza 

a módosítás. 

 

Nagy Imre polgármester: Kérem a bizottságok javaslatait. 

 

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

rendeletmódosítást. 

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság egyetért a módosítással. 

 

Ráduly József képviselő: A sport bizottság javasolja a rendeletmódosítást elfogadni. 

 

Sebők Lajos képviselő: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a sajóbábonyi őstermelőknek 

nem kell díjat fizetniük. 

 

Gazda Lajos alpolgármester kéri a jegyzőt, hogy a rendeletet tartassa be. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a közterület használatáról szóló 15/2011. (IX.14.) 

önkormányzati rendelet módosításával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

A közterület használatáról szóló 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



10. napirendi pont:         Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet  

                                         megalkotására, a 9/2004.(IX.9.) rendelet hatályon kívül  

                                         helyezésére. 

 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az írásos előterjesztésben tartalmasan leírta az indokokat. 2012. 

január 1-től a talajterhelési díj összege 1.800 Ft/m
3
 összegre emelkedett. A kötelezettséget 

teljesítők esetében kedvezményt és mentességet nyújthat az önkormányzat. 

 

Nagy Imre polgármester: Ezt a kedvezmény kb. 20-30 fő kérheti. Akik nem teljesítik a 

kötelezettségeit, vagyis nem fizetnek talajterhelési díjat, nem is kérhetnek kedvezményt.  

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Az önkormányzat toleranciáját tükrözi, hogy ez a téma szóba 

jöhessen. Sajnálatos tény, hogy nem mindenki kötött rá a hálózatra. A pénzügyi bizottság 

elfogadásra javasolja a rendeletet. 

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság is elfogadásra javasolja a rendeletet. 

 

Ráduly József képviselő: A sport bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásával, 

kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

A talajterhelési díjról 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

11. napirendi pont:       Előterjesztés az állattartásról szóló 12/2008.(X.22.) 

                                        önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és a tiltott,  

                                        kirívóan közönségellenes magatartásokról szóló 5/2012.(V.30.)  

                                        önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 

 

 

Nagy Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselő-testület megkapta, az 

előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. Jogszabály harmonizáció miatt hatályon kívül kell 

helyezni a két helyi rendeletet. A bizottságok javasolják a hatályon kívül helyezést. 

Aki egyetért az állattartásról szóló 12/2008. (X.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésével kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 



A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

Az állattatásról szóló 12/2008.(X.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a tiltott, kirívóan közönségellenes magatartásokról 

szóló 5/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 5/2012.(V.30.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Nagy Imre polgármester: Fontosnak tartja, hogy még néhány dologban döntsön a testület. 

Az idén még öt önkormányzati rendezvényről kellene felvételt készíteni. A Stereotip Bt. 

vállalkozással kötött szerződésben ez nem szerepel, ezért javasolja, hogy a feladattal bízzák 

meg Jelcs Sándort. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Egyetért a polgármester javaslatával, a megbízási díjra tett 

javaslata bruttó 500 ezer forint. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Jelcs Sándort bízzuk meg azzal, hogy 

az önkormányzat adventi rendezvény sorozatáról (négy vasárnap), valamint a városi 

mikulásünnepségről felvételt készítsen, és egyetért azzal, hogy a megbízási díj bruttó 500 ezer 

forintban kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

300/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Megbízás önkormányzati rendezvényekről videó film készítésére 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat adventi rendezvénysorozat (4 

vasárnap) és a városi mikulásnapi műsor felvételével és szerkesztésével Jelcs Sándor 

vállalkozót bízza meg. Az megbízás összege bruttó 500.000 forint, amit a 2012. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosít. 



Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Király Gáborné aljegyző: Az országgyűlés november 19-én elfogadta azt a törvényt, mely 

kimondja, hogy az önkényuralmi politikai rendszerhez fűződő utcaneveket meg kell 

változtatni. A változtatásokat 2014. január 1-ig kell végrehajtani. Ez a törvény 2013. január 1-

jén lép hatályba. A településen három érintett utcanév van.  

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Javasolja, hogy a januári ülésen döntsenek az utcanevek 

megváltoztatásáról. Az érintett utcák a Kun Béla, Ságvári és Fürst Sándor utca. 

 

/Gazda Lajos alpolgármester távozik az ülésteremből. Jelen van 6 fő képviselő./ 

 

Nagy Imre polgármester: Karácsonyi csomagot az idén is kapnak az idősek. Minden évben 

más boltot kér fel az önkormányzat a csomagok elkészítésére. A sport bizottság javasolta, 

hogy az évben Gazda Lajos vállalkozó készítse el a csomagokat.  

Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az idősek részére szokásos karácsonyi csomagokat 

Gazda Lajos vállalkozótól rendeljük meg, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

301/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Karácsonyi csomag megrendeléséről. 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 1.500 Ft / csomag áron 660 darab karácsonyi 

élelmiszer csomagot rendel a Gazda Lajos vállalkozótól. A csomagok fedezete az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

/Gazda Lajos alpolgármester visszajön az ülésterembe. Jelen van 7 fő képviselő./ 

 

Gazda Lajos alpolgármester javasolja, hogy karácsonyi üdvözlőlapokat is készítsenek a 

csomagok mellé. 

 

Nagy Imre polgármester: Már beszéltek arról, hogy a Bencs Zoltán ingatlanát a Rákóczi 

úton megvásárolnák, és az lenne a MESZ telephelye. Az ingatlan ára 32 millió Ft + ÁFA.  

 

Sebők Lajos képviselő: Javasolja, hogy ebből az összegből inkább a 3-as, 4-es épületeket 

újítsák fel. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a vételi szándéktól 

elálljon kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 

 



A képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

302/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Vételi szándék lemondásáról. 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata nem kívánja 

megvásárolni a Rákóczi úton lévő Bencs Zoltán tulajdonában lévő ingatlant.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Az önkormányzati dolgozók jutalmáról nem döntött a testület. 

Javaslat volt, hogy két heti jutalom helyett egy havi jutalmat kapjanak a dolgozók. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság nem hozott ez ügyben javaslatot. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Mindenki jól dolgozott, külön kiemelve a MESZ dolgozókat. 

Most van itt az ideje annak, hogy a lelkiismeretes és eredményes munkát elismerve és 

megköszönve jutalmat adjon a testület.  

 

Ráduly József képviselő: Ha van pénze az önkormányzatnak, akkor adjon. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Javasolja az egy havi jutalmat. 

 

Bencs Gábor képviselő: Az éven minden dolgozó kapott két heti jutalmat, úgy döntött a 

testület, hogy még két heti jutalmat decemberben kapnak a dolgozók.  

 

Sebők Lajos képviselő: A munkakörülményt is lehetne javítani például a MESZ-nél. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Mindenki jól dolgozik. Agája, hogy az önkormányzat 

gazdálkodási körülménye jövőre rosszabb lesz. Jó lenne, ha máskor is tudnának jutalmat adni. 

 

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

terhére az intézményeinkben dolgozók jutalmazására, járulékokkal együtt biztosítsunk 

7.055.000 Ft összeget, úgy, hogy ebből az összegből az óvodát 1.710.000 Ft, a Mesz-t 

902.000 Ft, a védőnői szolgálatot 173.000 Ft, a szociális étkeztetőt 1.008.000 Ft, a DSZK-t 

632.000 Ft, a Polgármesteri Hivatalt 2.630.000 Ft illesse meg, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

303/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Jutalomkeret megállapításáról 

 

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

elismerésére, a 2012. évi költségvetési tartalék terhére jutalom és járulékaira 7.055.000 Ft 

összeget biztosít azzal, hogy  ebből az összegből az óvodát 1.710.000 Ft, a Mesz-t 902.000 Ft, 



a védőnői szolgálatot 173.000 Ft, a szociális étkeztetőt 1.008.000 Ft, a DSZK-t 632.000 Ft, a 

Polgármesteri Hivatalt 2.630.000 illeti meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Intézményvezetők 

Határidő: azonnal 

 

 

/Nagy Imre polgármester az üléstermet elhagyja, jelen van 6 fő képviselő./ 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Javaslom, hogy a testület egy havi illetményének megfelelő 

összegű jutalomban részesítse a polgármester urat. A polgármester most nincs benn a 

teremben, kérem, döntsünk a jutalmazásról. Aki egyetért azzal, hogy a polgármester 1 havi 

illetményének megfelelő összegű, azaz 450.000 Ft jutalomban részesüljön a 2012. július 1. 

napjától 2012. december 31. napjáig végzett munkája elismeréseként, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

304/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Polgármester jutalmazásáról 

 

 

A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  4/A. § (1) 

bekezdése alapján úgy döntött, hogy Nagy Imre polgármestert a 2012. második félévi 

munkája elismeréséül 450.000 Ft azaz Négyszázötvenezer forint összegű jutalomban részesíti 

a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 

A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről 

gondoskodjék.  

 

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: 2012. december 1. 

 

 

/Nagy Imre polgármester visszajön az ülésterembe, jelen van 7 fő képviselő./ 

 

 

Nagy Imre polgármester: „Sajóbábony város közigazgatási területén keletkező települési 

szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás közreműködéséhez bíráló bizottság megalakulására van szükség. Javaslom, hogy a 

bizottság tagjai Király Gáborné aljegyző, Balogh Károly építész és Dr. Kormos Sándor 

ügyvéd legyen. Aki egyetért a bíráló bizottság létrehozásával az általam javasolt tagokkal 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 



A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

305/2012.(XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Közbeszerzési eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság megalakulásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Sajóbábony város közigazgatási területén keletkező 

települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottságot létrehozzák a Kbt. 22. § (4) 

bekezdésének megfelelően. A bíráló bizottság tagjai: Király Gáborné aljegyző, Balogh Károly 

építész és Dr. Kormos Sándor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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  

 

 

 Bencs Gábor                           Sebők Lajos 

   jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 

 

 

 


