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napján megtartott rendes ülésének 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

RENDELET száma Tárgya 

1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

4/2008. (III.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.), a 14/2011. 

(IX.14.) valamint a 11/2012. (XI.28.) 

rendelettel módosított 4/2003. (II.26.) 

rendelet módosításáról 

2/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet 
A helyi adókról szóló 13/2012.(XI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

3/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet 
A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

  

 

HATÁROZAT száma Tárgya 

1/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv 

hitelesítők személyéről 

2/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
Polgármester felhatalmazása szerződés 

aláírására 

3/2013. (I.29.) önkormányzati határozat SAG Mérnökiroda Kft. megbízásáról 

4/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
A Magyar Önkormányzatok Szövetségébe 

történő belépésről 

5/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Chippeltetés költségének fedezéséről 

6/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
Felszíni csapadékvíz elvezés pályázathoz önerő 

biztosításáról 

7/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Hulladékudvar kialakításáról 

8/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Református temetőhöz vezető út építéséről 

9/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 26-os főútról bevezető út melletti fásításról 

10/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Táncsics M. út aszfaltozásáról 

11/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
Tájház vizesblokk kialakításáról, kerítés 

építéséről 

12/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Pince vásárlásáról 

13/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Bocskai 1-3. között szín építéséről 

14/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Erkel F. u. szennyvízhálózat felújításáról 

15/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Régi újtelepi utak aszfaltozásáról 

16/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Kátyúzásról 

17/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Térfigyelő rendszer bővítéséről 



18/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 3 – 4-es épületek felújításáról 

19/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Óvoda pellet raktár bővítéséről 

20/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
Sajóbábonyi Vegyipari Park részére tagi hitel 

biztosításáról 

21/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Dózsa Gy. u. csapadékvíz elvezetéséről 

22/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Temetői padok létesítéséről 

23/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 2013. évi munkatervéről  

24/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
Polgármesteri Hivatal tájékoztatójának 

elfogadásáról 

25/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Közterület elnevezésének módosításáról 

26/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Lépcsőházi lakások számozásáról 

27/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Ügyvédi megbízásról  

28/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtár 2013. évi rendezvénytervének  

jóváhagyásáról 

29/2013. (I.29.) önkormányzati határozat 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulás által 

ellátott feladatok finanszírozásáról 

30/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Polgármesteri Hivatal létszámáról 

31/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatásáról 

32/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Munkáltatói kölcsön összegének módosításáról 

33/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Alpolgármester költségtérítéséről 

34/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Moczó Terézia kérelméről 

35/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Ingatlan adás-vételi felajánlásról 

36/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Átmeneti segély megállapításáról 

37/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Átmeneti segély megállapításáról 

38/2013. (I.29.) önkormányzati határozat Átmeneti segély megállapításáról 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: 2013. január 29. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. 

 

Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester 

 

Jelen vannak 

 

Szavazati joggal:   Nagy Imre polgármester 

      Gazda Lajos alpolgármester 

Bencs Gábor képviselő 

Lakatos Jenő képviselő 

Ráduly József képviselő 

Sebők Lajos képviselő 

 

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

 

Hiányzik: Dr. Varga Eszter képviselő, távolmaradását bejelentette. 

 

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 6 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Sebők Lajos és Ráduly József 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013.(I.29.) 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. Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala, valamint az   

   önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelmek megtárgyalása. 



4. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2003. (II.26.) önkormányzati 

 rendelet módosítására. 

5. Előterjesztés a Helyi adókról szóló 13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására. 

6. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalására. 

7. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról. 

8. A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 12/2012. (XI.28.) önkormányzati rendeletre 

 vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalása. 

9. Előterjesztés közterület elnevezésének módosítására. 

10.Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2013. évi rendezvénytervének 

   megtárgyalására, jóváhagyására. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Sebők Lajos és Ráduly József képviselők. 

 

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

                                               között tett intézkedésekről 

 

Nagy Imre polgármester: A két soros ülés között rendkívüli ülés nem volt.  

A tájékoztatót megkapta a testület. Lényeges döntést a hulladékkezelésről hozott a testület. Ha 

kérdés, hozzászólás nincs, áttérünk a 2. napirendi pontra. 

 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések. 

 

Nagy Imre polgármester: Az önkormányzat egyenlege január 1-jén 138.839.000 Ft volt. A 

2013. január 21-i egyenleg 124.241.000 Ft, ebből lekötve 100 millió forint, forgótőke 

24.241.000 Ft. 

Az iskola átadása miatt vagyonkezelési szerződést kell kötni a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal, amihez a polgármester felhatalmazása szükséges. 

Aki egyetért a szerződés megkötésével, és a polgármester felhatalmazásával kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Polgármester felhatalmazása szerződés aláírására 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

- megköti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a vagyonkezelési szerződést.  

- felhatalmazza Nagy Imre polgármestert a szerződés aláírására. 

(A vagyonkezelési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal  



Nagy Imre polgármester: A SAG Kft. árajánlatot adott a Kinizsi út és gyalogátkelőhelyek 

megvilágításának tervezésére. A bizottságok javasolták elfogadni az ajánlatot, melynek 

összege 545.000 Ft+ÁFA.  

Aki egyetért a SAG Kft. ajánlatának elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

SAG Mérnökiroda Kft. megbízásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. Úgy döntött, hogy a Sajóbábony, Kinizsi u. és gyalogátkelőhelyek megvilágítás 

tervezésével a SAG Mérnökiroda Kft. vállalkozást bízza meg, és támogatja a közvilágítási 

hálózat átadását. 

2.   A tervezés költsége 545.000 Ft + ÁFA, mely összeget a 2013. évi költségvetési tartalék 

terhére biztosít.  

3.   Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Javaslom, lépjünk be a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe. A 

bizottságok javasolták az idei tagdíj befizetését, amely 60.000 Ft. Aki egyetért a szövetségbe 

történő belépéssel kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

A Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata a Magyar 

Önkormányzatok Szövetségébe belép. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: A KEOP-os pályázathoz az iskola intézmény felmérése 

megtörtént. Dönteni kell arról, hogy az önkormányzat kíván-e pályázni. 

A sportlétesítményre is lehet energetikai pályázatot beadni, a felmérést most végzik.  

A bizottsági üléseken tárgyaltak a kutyák chippeltetéséről. Javaslat volt, hogy az 

önkormányzat fizesse ki a chippeltetést háztartásonként egy kutyára vonatkozóan úgy, hogy 

az érvényes oltási könyvvel rendelkezik. A chip ára 3.500 forint. Aki egyetért a chippeltetés 

kifizetésével kérem, kézfeltartással jelezze. 



 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Chippeltetés költségének fedezéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött,  

1. Sajóbábony településen háztartásonként egy kutya chippel történő ellátásának költségét 

fedezi abban az esetben, ha az eb az érvényes oltási könyvvel rendelkezik.  

2. A chippeltetés költségére 1 000 000 Ft-ot azaz Egymillió forint biztosít a 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont:        Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó döntések  

                                       meghozatala, valamint az önkormányzati támogatásra  

                                      vonatkozó kérelmek megtárgyalása. 

 

Nagy Imre polgármester: Olyan költségvetési összegzés jött létre, amelyben a bevétel és 

kiadás 587.631.029 Ft. A tartalék 41.715.000 Ft lett. A sport és sport szakosztályok 

támogatásáról még nem döntöttek.  

Ismerteti a kiadási oldal főösszesítőjét. A céljelleggel juttatott támogatások összege 

15.154.000 forint. A beruházási, felhalmozási kiadások összege 231.051.000 Ft. A tervezett 

beruházások a következők. Hulladékudvar kialakítása, térfigyelő rendszer bővítése, óvoda 

pellet raktár bővítése, szín kiépítése a Bocskai út 1-3., szociális étkeztetőbe gáztűzhely 

beszerzés, református temetőhöz útépítés, temetőkbe padok elhelyezése, pince beszerzése, 

felszíni csapadékvíz elvezetés és Sajóbábony rendezési terve. 

Felújítási munkálatok az Erkel F. u. szennyvízhálózat felújítása és a tájház felújítása lenne.  

A rendezési terv január 31-én készül el. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A 26-os főúttól a lakótelepig elkészült járda 

meghosszabbítását javaslom a Széchenyi u. elejéig, ez kb. 100-120 méter. Ezt építsük be a 

költségvetésbe. 

 

Nagy Imre polgármester: Tételenként teszem szavazásra azokat a beruházásokat, amelyek a 

bizottságok javaslatai voltak.  

Aki egyetért a felszíni csapadékvíz elvezetés pályázathoz önerő biztosításával, ami 10,5 millió 

forint kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Felszíni csapadékvíz elvezés pályázathoz önerő biztosításáról 



 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sajóbábony Város Önkormányzat által elnyert felszíni 

csapadékvíz pályázathoz szükséges önerőt, azaz 10,5 millió forintot a 2013. évi 

költségvetésbe beállít. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a hulladékudvar kialakításával, és erre 5 millió Ft-ot 

különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Hulladékudvar kialakításáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy hulladékudvar kialakítására 5 millió forintot beállít a 

2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a református temetőhöz vezető út építésével, és erre 3 

millió Ft-ot különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Református temetőhöz vezető út építéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a református temetőhöz vezető út építésére 3 millió 

forintot beállít a 2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a bevezető út mellett fásítást végezzek, és 

erre 3,5 millió Ft-ot különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

26-os főútról bevezető út melletti fásításról 



 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 26-os főútról bevezető út mellett fásítást végeznek, 

erre a célra 3 millió forintot beállít a 2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a Táncsics M. út aszfaltozásával és a vízelvezetés 

megoldásával az Ady E. út végével együtt, erre 5 millió Ft-ot különítsen el a Képviselő-

testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Táncsics M. út aszfaltozásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elvégzi a Táncsics M. út aszfaltozását és a 

vízelvezetés megoldását az Ady E. út végével együtt, erre 5 millió forintot beállít a 2013. évi 

költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a tájház vizes blokk felújításával és kerítés 

építésével, és erre 8 millió Ft-ot különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Tájház vizesblokk kialakításáról, kerítés építéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elvégzi a tájház vizes blokk kialakítását és kerítés 

építését, erre 8 millió forintot beállít a 2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pincét vásároljon, és 

erre 2,5 millió Ft-ot különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Pince vásárlásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy pince vásárlására 2,5 millió forintot beállít a 2013. évi 

költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Bocskai 1-3. sz. között színt építsenek  

és erre 3 millió Ft-ot különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Bocskai 1-3. között szín építéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bocskai u. 1-3. között szín építésére 3 millió forintot 

beállít a 2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az Erkel F. u. 1-7. szennyvízhálózat 

felújítását folytassák, és erre 15 millió Ft-ot különítsen el a Képviselő-testület kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Erkel F. u. szennyvízhálózat felújításáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Erkel F. u. 1-7. közötti szennyvízhálózat 

felújítására 15 millió forintot beállít a 2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal a régi újtelepi utak aszfalt burkolásával, és erre 

15 millió Ft-ot különítsen el a Képviselő-testület, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Régi újtelepi utak aszfaltozásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a régi újtelepi utak aszfalttal való burkolását elvégzi, 

és erre 15 millió forintot beállít a 2013. évi költségvetésbe. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a 2013. évben a kátyúzásra 2 millió 

forintot különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Kátyúzásról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2013. évben a kátyúzásra 2 millió forintot beállít a 

2013. évi költségvetésbe. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottságok javasolták a térfigyelő kamerarendszer bővítését. 

Aki egyetért azzal, hogy térfigyelő rendszer bővítésére 1,5 millió forintot különítsen el a 

Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Térfigyelő rendszer bővítéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy térfigyelő kamerarendszer bővítésére 1,5 millió 

forintot beállít a 2013. évi költségvetésbe. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A sport bizottság javasolta a 3-4-es épületek felújítását. Aki 

egyetért azzal, hogy a 3-4-es épületek felújítására 15 millió forintot különítsen el a Képviselő-

testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

3 – 4-es épületek felújításáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 3-4-es épületek felújítására 15 millió forintot beállít 

a 2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Az óvodában pellet fűtés van. A fűtőanyagot a gyártelepen 

tárolják, ezért lenne szükség az óvodánál raktárbővítésére. Aki egyetért azzal, az óvoda pellet 

raktár bővítésére 1 millió forintot különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Óvoda pellet raktár bővítéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az óvoda pellet raktár bővítésére 1 millió forintot 

beállít a 2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Az Ipari Park fejlesztésére, pályázat megvalósításához 35 millió 

forint tagi hitelt kér a SVIP. Aki egyetért azzal, hogy tagi hitel biztosítására 35 millió forintot 

különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Vegyipari Park részére tagi hitel biztosításáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábonyi Vegyipari Park részére tagi hitelként 35 

millió forintot beállít a 2013. évi költségvetésbe.   

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

Nagy Imre polgármester: A bizottságok javasolták a Dózsa Gy. u. csapadékvíz elvezetését 

megoldani. Aki egyetért azzal, a Dózsa Gy. u. csapadékvíz elvezetésre 2 millió forintot 

különítsen el a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Dózsa Gy. u. csapadékvíz elvezetéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dózsa Gy. u. csapadékvíz elvezetésre 2 millió 

forintot beállít a 2013. évi költségvetésbe. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A sport bizottság javasolta, hogy a temetőkben padokat 

helyezzenek el. Aki egyetért azzal, hogy a padok elhelyezésére 200.000 forintot különítsen el 

a Képviselő-testület kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Temetői padok létesítéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy temetői padok elhelyezésére 200.000 forintot beállít a 

2013. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont:        Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  

                                       4/2003. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Nagy Imre polgármester: A jogszabályokkal összhangban kell lennie az SZMSZ-nek. 

Az előterjesztést megkapta a testület. Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki 

egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete 

 

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

(III.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.), a 14/2011. (IX.14.) valamint a 11/2012. (XI.28.) 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



5. napirendi pont:        Előterjesztés a Helyi adókról szóló 13/2012. (XI.28.)  

                                       önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést megkapta a testület. A rendeletbe visszaállítják 

az eredeti mentességet. Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért a helyi 

adókról szóló 13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításával kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete 

 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. napirendi pont:        Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének  

                                       megtárgyalására. 

 

Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület megkapta. Ha nincs kérdés, 

szavazásra teszem. Aki egyetért a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadásával 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervéről  

 

A Képviselő-testület Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi 

munkatervét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont:        Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról. 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottságok megtárgyalták a tájékoztatót. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: A tájékoztatóval a jogszabályi kötelezettségeknek tesz eleget. 

 



Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Polgármesteri Hivatal tájékoztatójának elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

szóló tájékozatót. 

 

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont:        A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 12/2012. (XI.28.)  

                                      önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi felhívás   

                                       megtárgyalása. 

 

Nagy Imre polgármester: A rendelet célja az volt, hogy ne legyenek olyan anomáliák, mint 

máshol, ahol például százan voltak bejelentkezve egy címre. Miskolc mintájára készítettük el 

a rendeletünket, de törvényességi felhívást kaptunk a Kormányhivatal. Szóban is ismerteti az 

előterjesztést, valamint a törvényességi felhívást. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Kéri, hogy a rendeletet helyezze hatályon kívül a testület. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Az állatok elhelyezését a törvény szabályozza, hogy mennyi 

négyzetméter terület szükséges, de az emberekét viszont nem. 

 

Bencs Gábor képviselő: Nem javasolja visszavonni a rendeletet. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Ez a rendelet jogszabályellenes, ez bebizonyosodott. A hatályba 

tartása jogszerűtlen. Alkalmazni sem lehet, mert január 1-jétől a járási hivatalnál lehet 

lakcímbejelentést végezni. 

 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért a lakcímbejelentés helyi szabályairól 

szóló 12/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete 

 

A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 

9. napirendi pont:        Előterjesztés közterület elnevezésének módosítására. 

 

 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottságok négy utcanévre tettek módosító javaslatot. A Kun 

Béla utca helyett Erzsébet királyné, a Fürst Sándor utca helyett Attila utca, a Ságvári Endre 

utca helyett Árpád vezér, és a Bacsó Béla utca helyett Eperjesi utca volt a javaslat. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Ez az átnevezés a lakosoknak illetékmentes lesz. 

 

Nagy Imre polgármester: Az utcanevek változásával a lakcímkártya cseréje illetékmentes 

lesz.  

Van egy másik probléma is. A lakótelep esetében a Földhivatali nyilvántartás nem egyezik a 

helyi lakcímnyilvántartással. A Földhivatalnál kell kérni a változtatást. 

Az utcanevek átnevezését teszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a Kun Béla utca 

elnevezést Erzsébet királyné utcára módosítsa a testület kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Közterület elnevezésének módosításáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1.  A 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ára figyelemmel a sajóbábonyi  

 

 „Kun Béla” utca elnevezést   „Erzsébet királyné” utcára módosítja, 

„Fürst Sándor” utca elnevezést   „Attila” utcára módosítja, 

„Ságvári Endre” utca elnevezést  „Árpád” utcára módosítja 

„Bacsó Béla” utca elnevezést   „Eperjesi” utcára módosítja. 

 

2.  Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érintett lakosokat, a közművek szolgáltatóit, a Miskolc 

Körzeti Földhivatalt, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatalát, szükség esetén a Miskolci Járáshivatalt a változtatásról tájékoztassa. 

 

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 

   Király Gáborné aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Nagy Imre polgármester: Dönteni kell arról, hogy a lépcsőházi lakások számozása 

Sajóbábonyban folyamatos legyen-e.  Aki egyetért azzal, hogy a lépcsőházi lakások 

számozása Sajóbábonyban folyamatos legyen, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Lépcsőházi lakások számozásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a sajóbábonyi lépcsőházi lakások számozása 

folyamatos. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Lakossági terhek csökkentése érdekében a bizottságok javasolták 

megbízni dr. Majoros Éva ügyvédet azzal, hogy végezze el a társasházak alapító okiratának 

módosítását földhivatali benyújtással. Aki egyetért az ügyvéd megbízásával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Ügyvédi megbízásról  

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. Megbízza dr. Majoros Éva ügyvédet, hogy a sajóbábonyi lakótelepen lévő társasházak 

alapító okiratának módosítását készítse el földhivatali benyújtással. 

2. A megbízási díjat 50.000 Ft / alapító okirat összegben állapítja meg, melyet az 

önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradvány terhére biztosít.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

   10. napirendi pont:       Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár  

                                           2013. évi rendezvénytervének megtárgyalására, jóváhagyására. 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottságok javasolták elfogadni a rendezvénytervet. 

 

Sebők Lajos képviselő: Az igazgató szeretne rendezvényt szervezni a tájháznál? 

 

Sólyom Sándor igazgató: A tájház még nincs olyan állapotban, hogy azt használatba vegyék. 

Amint lehetőség adódik, ki fogják használni a tájházat.  

 

Nagy Imre polgármester: kéri a testületet, hogy szavazzanak a rendezvényterv 

elfogadásáról. 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2013. évi rendezvénytervének  

jóváhagyásáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2013. évi rendezvénytervét. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Erdődi Endre: A katolikus templom két oldala megindult. Kéri a testületet, hogy erre az évre 

több támogatást adjon az egyháznak. 

 

Nagy Imre polgármester: A zárt ülés előtt még döntést kell hozni néhány témában. Nem 

hoztak határozatot a kistérséggel kapcsolatban. Javasolja, döntsenek az összegről, hogy a 

költségvetésbe be tudják építeni. A munkaszervezet 1.654.000 Ft támogatást kér. 

Aki egyetért azzal, hogy a Miskolci Kistérség Többcélú Társulás, részére 1.654.000 Ft 

összeget biztosítsanak, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok finanszírozásáról. 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás által ellátott 

feladatok biztosításához az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 1.654.000 forint 

összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottságok javasolták, hogy 12 fő köztisztviselő legyen a 

hivatal létszáma. Aki egyetért azzal, hogy a 2013. évi költségvetésbe a Polgármesteri Hivatal 

létszámára 12 fő státuszt állítsanak be, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Polgármesteri Hivatal létszámáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2013. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői létszámát 12 főben állapítja meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Az önkormányzat három fő rehabilitációs dolgozót 

foglalkoztatott. Ez már nem kötelező, de a bizottságok javasolták a három fő tovább 

foglalkoztatását. 

Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tovább foglalkoztasson 3 fő rehabilitációs 

dolgozót, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2013. évben az önkormányzat három fő 

rehabilitációs dolgozót foglalkoztat, ennek bér és járulékos költségét beépíti a 2013. évi 

költségvetésbe. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottsági üléseken beszéltek a munkáltatói kölcsön összegének 

emeléséről. A javaslat szerint 600.000 forintot adnak lakásvásárlásra és építésre 5 évre, a nem 

lakásvásárlás vagy építés céljára nyújtott munkáltatói kölcsön összegét 300.000 forintban 

határozták meg. Aki egyetért a lakásépítés, korszerűsítés, vásárlás munkáltatói támogatásáról 

szóló módosításával, mely szerint lakásépítés, lakásvásárlás céljára 600.000 forint, egyéb 

esetekben 300.000 forint összegű kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtható az 

önkormányzati dolgozók számára, 5 év visszafizetési határidővel,  kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2013.(I.29.) önkormányzati határozata 

 

Munkáltatói kölcsön összegének módosításáról 

 



A Képviselő-testület úgy döntött a 29/1993.(IX.27.) számú önkormányzati határozattal 

jóváhagyott, majd a 119/2005.(VII.27.) önkormányzati határozattal módosított Szabályzat III. 

pontját az a következők szerint módosítja: 

„III. 1. E szabályzat alapján az önkormányzati dolgozó munkáltatói kölcsönben részesíthető. 

2. Lakásvásárlás, lakásépítés esetén a kölcsön összege 600.000 Ft, egyéb esetekben 300.000 

Ft.” 

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  

 

 

   Sebők Lajos                           Ráduly József 

   jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


