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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2012. december 18. 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: 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 Gazda Lajos alpolgármestert és Bencs Gábor képviselőt. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

314/2012.(XII.18.) 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. Előterjesztés Műszaki Igazgatási Társulás megszüntetésére. 

4. Előterjesztés MESZ intézmény megszüntetésére. 

5. A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok megtárgyalása. 

6. Előterjesztés a háziorvosok feladat-ellátási szerződések módosítására. 

7. Védőnői pályázatok elbírálása. 

8. „Sajóbábony város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres   

     begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában benyújtott pályázatok elbírálása. 

9. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Gazda Lajos alpolgármester és Bencs Gábor képviselő. 

 

 

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

                                               között tett intézkedésekről 

 

Nagy Imre polgármester: A két soros ülés között rendkívüli ülést is tartott a testület. A 

módosított Alapító Okiratokat megküldték a Magyar Államkincstárnak, a törzskönyvi 

nyilvántartásba vétel folyamatban van. A karácsonyi csomagokat kiosztották. A szociális 

étkeztető a főzőüstöt beszerezte, a két ünnep között végzik a beszerelést. 

A volt MACONT épület tetőszigetelésének készre jelentése, átadása és kifizetése megtörtént. 

A térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban a műszaki beállításokon kellett korrigálni. Az 

iskola átadása folyamatban van. A Miskolci Kistérségi Társulás nem szűnik meg, hanem az 

önkormányzatok tagdíj fizetéssel fogják fenntartani a jogutódot. A Fazekas utcával szemben 

makadám utat építettek, amit átadtak. A csapadékvíz elvezetés pályázat közbeszerzésére 

ajánlatokat kért, három ajánlat érkezett a mai napon. 

A településrendezési terv elkészítésére a RÉGIÓ Kft. vállalkozást bízták meg, ez a munka 

folyamatban van. 

 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések. 

 

Nagy Imre polgármester: Több civil szervezet jelezte, hogy támogatást kérnek a 2013-as 

évre. A pénzügyi bizottság kéri a szervezeteket, hogy a kérelmet a célok meghatározásával 

adják le. A hulladék elszállításának díját a kommunális adó egy része fedezi. A hulladék 

törvény újabb díjakat vezet be 2013-tól. Ilyen díj a lerakási díj, és a felügyeleti díj. A start 

közmunkaprogramra beadott pályázatot elfogadták. 2013. március 1-jétől 2014. február 28-ig 

30 főt fognak foglalkoztatni ennek keretében. Zöldségtermelést fognak végezni napi 8 órában. 

A MESZ alapító okiratát módosította  a testület az elmúlt ülésen, jogszabály változás miatt 

javaslom, a módosításról szóló önkormányzati határozat visszavonását.  

 

Sebők Lajos képviselő: A Vörösmarty utcán a díszvilágítási függesztékek között több hibás 

darab van. Ezt az önkormányzat pótolja vagy cserélje ki.  

 

Bencs Gábor képviselő: A Kertbarátok Társasága újra megkezdte munkáját. 2013. január 14-

én, 16 órai kezdettel a Művelődési Házban lesz egy megbeszélés, amelyre mindenkit várnak. 

 

 



4. napirendi pont:                Előterjesztés MESZ intézmény megszüntetésére. 

 

Nagy Imre polgármester: A képviselő-testület úgy döntött, hogy a MESZ intézményt 

megszünteti. A dolgozókat tovább foglalkoztatja az önkormányzat, a város és 

községgazdálkodás szakfeladaton. Az írásos előterjesztést a testület megkapta, a bizottságok a 

napirendet megtárgyalták, mind a három bizottság javasolja a megszüntetést. A Műszak i 

Ellátó Szervezet Alapító Okiratát módosítottuk, ezt a határozatot javaslom, hogy vonjuk 

vissza, majd döntsünk a megszüntetésről. Szavazásra teszem, aki egyetért a 298/2012.(XI.27.) 

önkormányzati határozat visszavonásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

315/2012.(XII.18.) önkormányzati határozata 

 

A 298/2012.(XI.27.) önkormányzati határozat visszavonásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábonyi Műszaki Ellátó Szervezet Alapító 

Okiratának módosításáról szóló 298/2012.(XI.27.) önkormányzati határozatát visszavonja.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a Sajóbábonyi Műszaki Ellátó Szervezet 2012. 

december 31. napjával történő megszüntetésével, a dolgozók továbbfoglalkoztatásával, 

kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

316/2012.(XII.18.) önkormányzati határozata 

 

Műszaki Ellátó Szervezet megszüntetéséről 

 

A Képviselő-testület 

1. 2012. december 31. napjával megszünteti a Sajóbábonyi Műszaki Ellátó Szervezet 

intézményt. 

2. Elfogadja az intézmény Megszüntető Okiratát, mely e határozat mellékletét képezi.  

3. A közfeladatok ellátása érdekében a megszüntetésre kerülő intézmény teljes személyi 

állományát továbbfoglalkoztatja. A dolgozók (7 fő közalkalmazott) 

továbbfoglalkoztatása az önkormányzat város és községgazdálkodás szakfeladaton 

történik 2013. január 1-től.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján intézkedjen a Megszüntető Okirat Magyar 

Államkincstár felé történő megküldéséről, valamint a dolgozók 

továbbfoglalkoztatásából adódó szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 



Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont:                Előterjesztés Műszaki Igazgatási Társulás megszüntetésére. 

 

Nagy Imre polgármester: A helyi önkormányzat jegyzőjének hatásköréből 2013. január 1. 

napjától elkerül az I. fokú építésügyi hatósági ügyintézés a járáshoz. Az építéshatósági 

feladatok ellátására létrehozott társulás a törvény erejénél fogva megszűnik. Az előterjesztést 

a testület megkapta, melyben ez olvasható. Szavazásra teszem, aki egyetért a Műszaki 

Igazgatási Társulás megszüntetésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

317/2012.(XII.18.) önkormányzati határozata 

 

Műszaki Igazgatási Társulás megszüntetéséről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a járások kialakításáról, 

valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIII. tv. 2.§. (4) 

bekezdésében foglaltakra:  

- A 115/2012. (XI.28.) számú önkormányzati határozattal, 2002. január 1. napján 

Sajóbábony székhellyel létrehozott Műszaki Igazgatási Társulást 2012. december 31. 

napjával felmondja.  

- Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező társulási megszűnéséről szóló 

megállapodás aláírására.  

-  Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Sajósenye Önkormányzat Képviselő-testületét 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal  

 
 

5. napirendi pont:                A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező  

                                               kiemelt célok megtárgyalása. 

 
 

Nagy Imre polgármester: A jegyző által elkészített előterjesztést a testület is, és a 

bizottságok is megkapták. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Kéri a testületet, hogy az előterjesztést fogadják el. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a teljesítményértékelések alapját képező kiemelt 

célok elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

 

 



 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

318/2012.(XII.18.) önkormányzati határozata 

 

A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok  

meghatározása 2013. évre 

 

A Képviselő-testület 

 

1. Sajóbábony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljait az 

alábbiak szerint fogadja el. 

 

Kiemelt célok: 

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása, a költségvetés 

stabilitásának biztosítása, pénzügyi és számviteli fegyelem erősítése. Továbbra is 

alapvető feladat a takarékos, költség hatékony gazdálkodás, a pénzügyi egyensúly 

biztosítása. 

2. A lakosság, valamint a helyi, illetve a helyi érdekeltségű vállalkozások időben, 

közérthetően, kellő tájékoztatást kapjanak az önkormányzat olyan döntéseiről, mely a 

lakosság életkörülményeit, valamint a vállalkozások gazdálkodási körülményeit 

jelentős mértékben befolyásolják. 

3. Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal legfontosabb szakmai értékének, a 

szaktudásnak a növeléséről, megőrzéséről. A szakmai felkészültség folyamatos 

fejlesztése érdekében ösztönözni kell a munkatársak szakmai képzésben, 

továbbtanulásban való részvételét. 

4. Kiemelten kell kezelni az önkormányzati feladat-ellátási struktúra változásából adódó 

követelmények teljesítését, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás változása miatt 

jelentkező önkormányzati jogalkotási kötelezettségek teljesítését.  

5. A hazai uniós pályázatok megvalósításából eredő és a hivatalra háruló szakmai 

feladatok határidőben való elvégzése. 

6. Kiemelt feladat a közterületek rendjének megtartása, tisztaságának elősegítése, 

valamint az állampolgárok igényeinek megfelelő közterületi jelenlét biztosítása, 

szükség esetén a jogszabályoknak megfelelő határozott, törvényes intézkedések 

megtétele. 

7. Törekedni kell a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központtal, valamint a 2013. 

január 1-jétől felálló járási hivatallal történő megfelelő együttműködésre és 

kapcsolattartás kialakítására.  

 

2. Megbízza a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2013. évi egyéni teljesítménykövetelményeit 

határozza meg. 

 

3. Megbízza a polgármester, hogy a jegyző 2013. évi egyéni teljesítménykövetelményeit 

határozza meg az elfogadott célok alapján. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal és 2013. március 31. 

 



 

 

6. napirendi pont:                Előterjesztés a háziorvosok feladat-ellátási szerződések  

                                              módosítására. 

 

Nagy Imre polgármester: A hatályos jogszabállyal harmonizálni kell a szerződéseknek. A 

háziorvosok is megkapták az előterjesztést.  

 

Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a háziorvosok egyetértenek szerződés 

módosításával, és elfogadják a szerződés tervezetet. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a háziorvosok feladat-ellátási szerződések 

módosításával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

319/2012.(XII.18.) önkormányzati határozata 

 

A háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 

A Képviselő-testület  

1. A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 

bekezdésében, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 

bekezdésében, valamint az egészségügyi törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. 

törvénnyel módosított, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B §-ban 

biztosított jogkörében eljárva a háziorvosok és az önkormányzat között létrejött feladat-

ellátási szerződéseket felülvizsgálta és az alábbiak szerint módosítja: 

- A praxisjoggal érintett körzet meghatározása során hivatkozni kell a 9/2002.(VII.3)  

  önkormányzati rendeletre. 

- A rendelési időt meg kell határozni. 

- Az ügyeletben történő részvételre ki kell térni. 

- Rendelkezni kell az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozóan. 

- A felmondás szabályai az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (3)  

   bekezdésében foglaltak alapján kerüljenek meghatározásra. 

- A háziorvos kártalanítására vonatkozó szabályok az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.  

  évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján kerüljenek meghatározásra. 

 

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a háziorvosokat a határozatban foglaltakról értesítse, gondoskodjék  

    a feladat-ellátási szerződés módosításának előkészítéséről. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítását aláírja. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: 2012. december 31. 

                                                  

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy szükséges határozatot hozni. A SILEX 94 Kft. 

vállalkozás a Sajóbábony hrsz.: 2/5 ingatlanon a vízelvezető árok készítésére adott árajánlatot. 



A munkálat elvégzése 76.380 Ft+ÁFA összegbe kerül. Aki egyetért a SILEX 94 Kft. 

megbízásával kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

320/2012.(XII.18.) önkormányzati határozata 

 

SILEX 94 Kft. megbízása áteresz készítésére 

 

A Képviselő-testület úgy döntött 

1. Megbízza a SILEX 94 Kft. vállalkozást, hogy a Sajóbábony hrsz.: 2/5 ingatlanon átereszt 

készítsen TA-30-as beton talpascsőből. (Az elkészítendő áteresz 12 fm.) 

2. A kivitelezés költsége 76.380 + ÁFA, mely összeget a 2012. évi költségvetési tartalék 

terhére biztosít. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Domokosné Juhász Judit óvodavezető elmondja, hogy az óvónői álláshely betöltésére 

pályázatot írt ki. 15 pályázat érkezett, melyből két pályázó helybeli lakos. 2013. január 1-jétől 

új óvónő fog dolgozni az óvodában. 

 

Nagy Imre polgármester: A védőnői pályázatra beérkezett pályázatot zárt ülésen tárgyalja a 

testület, mert a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a nyílt ülésen történő megtárgyaláshoz, 

nem áll rendelkezésünkre. A  „Sajóbábony város közigazgatási területén keletkező települési 

szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában benyújtott 

pályázatok elbírálása akkor történik zárt ülésen, ha testület úgy dönt. Szavazásra teszem, aki 

egyetért azzal, hogy a „Sajóbábony város közigazgatási területén keletkező települési szilárd 

hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában benyújtott 

pályázatok elbírálása zárt ülésen történjen, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

321/2012.(XII.18.) önkormányzati határozata 

 

Zárt ülés elrendeléséről 

 

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

települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában 

benyújtott pályázatok elbírálására zárt ülést rendel el. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 



Sebők Lajos képviselő: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a 

lakosságnak. 

 

Nagy Imre polgármester: Az önkormányzat nevében Békés Boldog Karácsonyt, sikerekben 

gazdag Boldog Új Évet és jó egészséget kíván minden sajóbábonyi lakosnak. 

 

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  
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