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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 
 

Készült: 2013. február 12. 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 képviselő-

testület teljes létszámmal jelen van, 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 

42/2013.(II.12.) 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 az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megtárgyalására,   

    elfogadására. 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására. 

5. Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási  

   terv megtárgyalására, elfogadására. 

6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására. 

7. Előterjesztés a fogorvos feladat-ellátási szerződés módosítására. 

8. Tájékoztató a szociális konyha munkájáról, élelmezési norma felülvizsgálata. 

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 költségvetés megalapozásához hoztak döntéseket az előző 

ülésen. Ezek a határozatok beépültek a költségvetésbe. 

 

 

2. napirendi pont:                  Indítványok, bejelentések. 

 

Nagy Imre polgármester: A testület több pályázat benyújtását javasolta. A start 

közmunkaprogram március 1-jén indul. Az ehhez szükséges adminisztrációs feladatokat 

elvégezték. A Munkaügyi Központ négy hónapos foglalkoztatási lehetőséget adott hat órában. 

A foglalkoztatás két szakaszból áll. Az első február 15-től június 15-ig, a másik pedig 

szeptember 1-jétől. 

Az iskola energetikai pályázat beadásra került, a sporttelep energetikai pályázat még 

folyamatban van. A testület határozatot hozott az ebek chippeltetéséről. Aki korbábban ellátta 

a kutyáját a chippel, és az eb érvényes oltási könyvvel is rendelkezik, úgy azokat is kifizetik.  

 

Sebők Lajos képviselő: A testület hozott egy olyan határozatot, hogy a gépjárművek 

használatára és tárolására alkossanak szabályzatot. Ez hol tart? 

Két önkormányzati gépjármű nincs matricázva, ez a két polgárőr autó. A sajóbábonyi címer 

mellé kerüljön fel a „polgárőrség” felirat is.  

Kéri a polgármestert, hogy beszéljen a Cirkont Zrt. vállalkozással a mérlegelésről.  

 

Nagy Imre polgármester: A szabályzatot még nem alkották meg, mert jogszabályváltozásra 

vártak. A matricát meg fogják rendelni az autókra. A Cirkont Zrt. vállalkozást meg fogja 

keresni mérlegelés ügyében. 

 

 

 
 



3. napirendi pont:                Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési  

                                               rendeletének megtárgyalására, elfogadására. 

 

Nagy Imre polgármester: A költségvetés-tervezet mínusz 120 millió forintos egyenleggel 

járt. Ez az idei bevétel tervezetre vonatkozik. A kiadást úgy igazítják a bevételhez, hogy az 

pozitív egyenleget adjon. 

A tervezet 737 millió Ft költségvetési bevétellel és 857 millió Ft költségvetési kiadással 

számol. A táblázatok mellékletei tartalmazzák azokat a beruházásokat és kiadásokat, 

amelyeket a testület meg akar valósítani. A gazdálkodást úgy tervezték, hogy elegendő forrás 

legyen a beruházások megvalósítására. Az egyesületek, szervezetek támogatásairól nem 

hozott határozatot a testület, de a bizottságok tettek javaslatokat a támogatások összegére.  

 

Gazda Lajos alpolgármester: A településfejlesztési bizottsági ülésen javasolta a 26-os 

főúttól a lakótelepig elkészült járda meghosszabbítását a Széchenyi u. elejéig, ez kb. 100-120 

méter. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Mennyi az önkormányzat egyenlege? 

 

Nagy Imre polgármester: Az egyenleg 140 millió forint, ebből 100 millió forint van lekötve. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Az iskolai pályázati önerő szerepel a költségvetésben, de a 

sporttelep pályázathoz szükséges önerő a tartalékot csökkenti. 

 

Sebők Lajos képviselő: A településfejlesztési bizottság javasolta, hogy a tájház felújítására 

elkülönített 8 millió forintból 3 millió forintot a temetői út betonozására fordítsanak.  

 

Ráduly József képviselő: Kérdezi, a 3 – 4-es épületek felújítására elkülönített összeget nem 

módosították? 

 

Nagy Imre polgármester: Azt nem javasolták módosítani, tehát szerepel a költségvetésbe. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Örül, hogy sikerült céltartalékot létrehozni, de a mértékét, 

vagyis a 34 millió forintos céltartalékot kevésnek tartja. Váratlan helyzetbe bármikor kerülhet 

az önkormányzat. Váratlan probléma adódhat a tagi kölcsön visszafizetése kapcsán is. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Ha nem bíznak a kölcsön visszafizetésében, akkor nem kell 

odaadni a kölcsönt. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Látni fogják, hogy milyen munkálatokat tudnak elvégezni, és 

melyeket nem. 

 

Nagy Imre polgármester: A gazdálkodást állandóan figyelni kell. Döntést kell hozni a 

költségvetésről, és annak végrehajtása felett őrködni kell. 

 

Bencs Gábor képviselő: A Gazda Lajos alpolgármester járdára adott javaslatát ne vegyék a 

költségvetésbe, ameddig nem tudják a tulajdonost, és nem egyeztettek a közművekkel. Ezt 

vegyék év közben a munkálatok közé. 

 



Nagy Imre polgármester: A költségvetés-módosításnál figyelembe lehet venni a 

járdaszakasz építését. Javasolja, hogy döntsenek a támogatásokról. Aki egyetért azzal, hogy a 

szociális étkeztető eszközbeszerzésére 1.030.000 forintot biztosítson az önkormányzat, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 
 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Gáztűzhely beszerzéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2013. évi költségvetési tartalék terhére 1.030.000 Ft 

összeget biztosít a szociális étkeztető részére, gáztűzhely beszerzésére.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Vendriczky Tiborné élelmezésvezető 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A Harmónia Életmód Egyesület 400.000 Ft támogatást kér. Aki 

egyetért a támogatással kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Harmónia Életmód Egyesület támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Harmónia Életmód Egyesület támogatására az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésében 400 ezer forint összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Sakk Egyesület 400.000 Ft támogatásban 

részesüljön kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Sakk Egyesület támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábonyi Sakk Egyesület támogatására az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésében 400 ezer forint összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 



Nagy Imre polgármester: A Virágos Bábonyért Civil Szerveződés a 2012. évi támogatásból 

pénzmaradványt hoznának át erre az évre. Így a támogatás összege 300.000 Ft. Aki egyetért a 

támogatás elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Virágos Bábonyért Civil Szerveződés támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Virágos Bábonyért Civil Szerveződés támogatására 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 300 ezer forint összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A Sajóbábony Közbiztonsági Polgárőrség 1 millió forint 

támogatást szeretne. Aki egyetért a támogatással kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Közbiztonsági Polgárőrség támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábony Közbiztonsági Polgárőrség 

támogatására az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 1 millió forint összeget határoz 

meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület 1 

millió forint támogatásban részesüljön kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület támogatására 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 1 millió forint összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 



Nagy Imre polgármester: Az Általános Iskola szeretné, ha a „Sajóbábonyi Általános Iskola 

Tanulóiért Alapítványt” támogatná a testület. A pénzügyi bizottság javaslata 400 ezer forint. 

Aki egyetért a támogatás összegének elfogadásával kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

„Sajóbábonyi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány” támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Sajóbábonyi Általános Iskola Tanulóiért 

Alapítvány” támogatására az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 400 ezer forint 

összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: A Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 600.000 Ft-ot javasolt a 

településfejlesztési bizottság felújításra. Aki egyetért a felújítások összegének elfogadásával 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda felújítási támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 

vonatkozásában felújításra az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 600 ezer forint 

összeget határozzon meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: A Sajóbábony Sportéletért Közhasznú Alapítvány támogatására 

nem volt javaslat.  

Az SVSE támogatásáról a sport bizottság tárgyalt, kéri az állásfoglalást. 

 

Ráduly József képviselő: Az SVSE támogatására a következő volt a javaslat. A labdarúgásra 

4 millió Ft, a tekeszakosztálynak 600 ezer Ft, a tömegsportra 900 ezer forint, és 500 ezer Ft a 

tartalékba. 

 

Bencs Gábor képviselő javasolja, hogy 4,5 millió forint támogatást kapjon a labdarúgás és ne 

legyen tartalék. 

 



Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a labdarúgásra 4 millió forintot kapjon az 

Sajóbábony Vegyész SE kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

SVSE támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az SVSE támogatására az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében 4 millió forint összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tekeszakosztály 600 ezer forint 

támogatást kapjon kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Tekeszakosztály támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy tekeszakosztály támogatására az önkormányzat 2013. 

évi költségvetésében 600 ezer forint összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A tömegsportra adott támogatást az az egyesület kapja meg, aki a 

legjobb programot állítja össze. A Déryné Szabadidőközpontot, az SVSE-t és a Sajóbábony 

Sportéletért Közhasznú Alapítvány kell felkérni a program elkészítésére. Aki egyetért azzal, 

hogy a tömegsportra 900 ezer forint összeget különítsen el a testület, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Tömegsport támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tömegsport támogatására az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében 900 ezer forint összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 



Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy tömegsportra szánt összegből 500 ezer 

forint a tartalékalapba kerüljön, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Tartalékalapba való átcsoportosításról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tömegsportra szánt összegből 500 ezer forintot az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésében a tartalékalapba csoportosít. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ráduly József képviselő: A Sajóbábony Sportéletért Közhasznú Alapítvány részére 400 ezer 

Ft támogatást javasol. 

 

Nagy Imre polgármester: Ahhoz, hogy legyen céltartalék, a bizottságok javaslatokat tettek a 

céltartalékba való átcsoportosításokról. Ezeket teszem szavazásra. 

Aki egyetért azzal, hogy a régi újtelepek aszfaltozására elkülönített 15 millió forintot a 

céltartalékba csoportosítsák át, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Céltartalékba való átcsoportosításról 

(régi újtelepi utak aszfaltozása) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a régi újtelepi utak aszfaltozására elkülönített 15 

millió forintot átcsoportosítja a céltartalékba. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a szennyvízhálózat felújításra elkülönített 

15 millió forintot a céltartalékba csoportosítsák át kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Céltartalékba való átcsoportosításról 

(szennyvízhálózat felújítása) 

 



A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szennyvízhálózat felújításra elkülönített 15 millió 

forintot átcsoportosítja a céltartalékba. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tájház felújítására elkülönített 8 millió 

forintból 3 millió forintot a céltartalékba csoportosítsák át, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Céltartalékba való átcsoportosításról 

(tájház felújításából) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tájház felújítására elkülönített 8 millió forintból 3 

millió forintot átcsoportosítja a céltartalékba. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tájház felújítására elkülönített 8 millió 

forintból 3 millió forintot a temetői út betonozására fordítsanak, és így kerüljön a 

céltartalékba, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Költségvetési tétel átcsoportosításáról 

(temetői út betonozására) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tájház felújítására elkülönített 8 millió forintból 3 

millió forintot a temetői út betonozására céltartalékba helyez a 2013. évi költségvetésben.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Bocskai u. 4. 2/3. sz. ingatlan 

vásárlására elkülönített 3 millió forintot a céltartalékba csoportosítsák át kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 



Céltartalékba való átcsoportosításról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bocskai u. 4. 2/3. sz. ingatlan vásárlására 

elkülönített 3 millió forintot átcsoportosítja a céltartalékba. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A Sajóbábony Sportéletért Közhasznú Alapítvány kérelme alapján 

a tervezetbe beépítettünk 800 ezer forint támogatást. Szavazásra az összeg felét, azaz 400 ezer 

forintot teszem. Aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábony Sportéletért Közhasznú Alapítvány 

400 ezer forint támogatásban részesüljön kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Sportéletért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábony Sportéletért Közhasznú Alapítvány 

támogatására az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 400 ezer forint összeget határoz 

meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: A tervezetben szereplő támogatás fenn maradó összegéről kell 

döntenünk. Aki egyetért azzal, hogy 400 ezer forint a tartalékalapba kerüljön kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Tartalékalapba való átcsoportosításról 

(Sajóbábony Sportéletért) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábony Sportéletért Közhasznú Alapítvány 

támogatására tervezett 800 ezer forint összegből a támogatáson felüli részt, azaz 400 ezer 

forintot az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a tartalékalapba csoportosít. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



Dr. Varga Eszter képviselő: A Sportéletért Alapítvány jelenleg nem működik, mégis 

megszavaztak neki 400 ezer forintot. Ez a plusztámogatás milyen funkcióra lett 

megszavazva? 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A többi egyesületnek is szavaztak meg támogatást, és szoros 

elszámoltatás csak a jogszabályban meghatározott összegen felüli támogatások esetében 

történik. Támogatják évek óta pl. a Harmónia Életmód Egyesületet is.   

Dr. Varga Eszter képviselő: Ez nem így van, mert például a Harmónia Életmód Egyesület 

feketén-fehéren leírja a programokat. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: A testület az elmúlt évben 1 millió forintot fordított tömegsportra. 

Most 900 ezer forintot + 400 ezer forintot. A tömegsportról elképzelt programról a támogatott 

egyesülettől sem írásban sem szóban nem kaptak tájékoztatást. 

Egyik bizottság sem tett javaslatot az alapítvány támogatására.  

 

Ráduly József képviselő: Az Alapítvány elnöke a sport bizottság ülésén itt volt. Az 

Alapítvány azokat támogatná, akik nem szervezetten sportolnak, vagyis a tömegsportot 

támogatná. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő:Véleménye szerint úgy szavazott meg a testület támogatást, 

hogy mögötte nincs tartalom. Tömegsportra 900 ezer forintot szavaztak meg. 

 

Nagy Imre polgármester: Az elnök elmondta, hogy a gyerekeknek mezt szeretne venni és az 

utazásokat biztosítaná. 

Aki egyetért a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásával a módosítások 

figyelembe vételével kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. napirendi pont:                Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési  

                                               rendeletének módosítására. 

 

Nagy Imre polgármester: Módosítás szükséges, hogy szinkronban legyen a testület 

határozataival. 36.733.000 forinttal módosították a bevételt és kiadást. Az önkormányzat a 

2012. gazdálkodási évében 1.009.000.000 Ft bevételi és kiadási főösszeget ért el. Javasolja a 

módosítás elfogadását. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság javasolja a rendelet-módosítást 

elfogadását. Köszöni a pénzügyi előadó és a hivatal munkáját. 

 



Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a 2012. évi költségvetési rendelet módosításával a 

rendelet-tervezet szerint, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(IX.26.) rendelettel módosított 

2/2012.(II.15.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. napirendi pont:        Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzat közép-és hosszú  

                                      távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalására, elfogadására. 

 

Nagy Imre polgármester: A cél, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil legyen, ez 

jelenleg is elmondható. Az írásos előterjesztés megkapta a testület, ha nincs hozzászólás, 

kérdés, szavazásra teszem. Aki egyetért az önkormányzat közép-és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervéről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv  

 

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése. 

 



3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a 

Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

 

4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 

a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

b) Használatba-, bérbeadás 

c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása. 

 

a) Vagyon értékesítése: 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 

megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 

szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 

végezni. 

 

b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: 

A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés 

keretében lehetséges. Törekedni kell arra, hogy bérlet útján hasznosítható 

helyiség minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek 

érdekében a folyamatos pályáztatás szükséges. 

 

c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 

vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 

alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 

 

5.    A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani.  

   

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:  

 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv 

szolgál. 

 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem 

előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 

 

3. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak 

megóvására, megújítására kell fordítani.  

 

4. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható 

vagyonelemek felülvizsgálata. 

 

5. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati 

lehetőségeket maximális kihasználására kell törekedni. 

 

6. Törekedni kell minden önkormányzati intézmény fűtésének és világításának 

energiatakarékos kialakítására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 



6. napirendi pont:        Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának  

                                       módosítására. 

 

Nagy Imre polgármester: A törvényi előírásoknak való megfelelés miatt szorul módosításra 

az Okirat.  

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az okirat módosítására szükség van, mert a hivatal neve 

Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatalról Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalra változik, 

valamint képviselő-testületi döntések miatt. Így a MESZ megszüntetése, valamint az iskola 

átadása. Kéri a testületet, hogy fogadják el a módosítást. 

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2013.(II.12.) 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 

 

 

 

7. napirendi pont:        Előterjesztés a fogorvos feladat-ellátási szerződés módosítására. 

 

Nagy Imre polgármester: A 10. pont módosul a következőképpen. „A megbízó gondoskodik 

az egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges eszközök és felszerelések leltár szerinti 



pótlásáról. Az elhasználódott, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó berendezések és 

felszerelések javításáról.” 

Aki egyetért a fogorvos feladat-ellátási szerződés módosításával kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

A fogorvos 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 fogorvos és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási 

szerződéseket felülvizsgálta és az alábbiak szerint módosítja: 

- A praxisjoggal érintett körzet (Sajóbábony település lakossága) meghatározása során  

  hivatkozni kell a 9/2002.(VII.3) önkormányzati rendeletre. 

- A rendelési időt meg kell határozni. 

- 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 fogorvost 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: azonnal 

 

 

 

8. napirendi pont:        Tájékoztató a szociális konyha munkájáról, élelmezési norma  

                                       felülvizsgálata. 

 

 

Nagy Imre polgármester: Az írásos tájékoztatót megkapta a testület. A nyersanyagnorma 

módosítás 5 %-os. 

Aki egyetért a szociális konyha munkájáról szóló tájékoztató elfogadásával kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Szociális konyha munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a szociális konyha 2012. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Sebők Lajos képviselő: Az alapanyagárak emelkedtek, hogy tud a vezető 5 %-os emeléssel 

gazdálkodni? 

 

Vendriczky Tiborné élelmezésvezető: A lakosság érdekét tartja szem előtt. Ha nem jön ki a 

normából, akkor visszatérnek erre. 

 

Nagy Imre polgármester: Kedvezményt ad az önkormányzat a gyerekeknek. Az 

élelmezésvezető szeretné, ha az önkormányzati dolgozók mentesülnének a rezsi megfizetése 

alól. 

 

Sebők Lajos képviselő: Nem javasolja a kedvezményt további kedvezményekkel növelni. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati dolgozók által fizetett 

térítési díj a rezsi költség nélkül kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Kedvezményes étkeztetési díjak megállapításáról 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzati dolgozók által fizetett térítési díj a 

rezsi költség nélkül kerüljön megállapításra, így a térítési díj 297.-Ft/nap/ adag. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Vendriczky Tiborné élelmezésvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért az előterjesztés szerinti nyersanyagnorma emeléssel, 

valamint a kedvezményekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 

 

 



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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2013.(II.12.) önkormányzati határozata 

 

Élelmezési nyersanyag norma megállapításáról 

 

A képviselő-testület 

 

1. A szociális konyhában 2013. március 1. napjától alkalmazandó nyersanyag normát az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Nyersanyag norma: 

 

Óvodai étkeztetés  292 Ft /nap      

 tízórai     65 Ft 

 ebéd   170 Ft 

uzsonna              57 Ft 

 

Térítési díj   371 Ft / nap 

 

Nyersanyag norma: 

Iskolai étkeztetés  350 Ft /nap       

 tízórai     70 Ft 

 ebéd   218 Ft 

uzsonna              62 Ft 

 

Térítési díj   445 Ft / nap 

Menza    277 Ft/ nap 

 

Nyersanyag norma: 

Vendégebéd   234 Ft/adag 

Térítési díj   594 Ft / adag 

 

 

2. Kedvezményes étkeztetés: 

 

Gyermekétkeztetés: 

A gyermekétkeztetési térítési díjból az önkormányzat 50 %-os kedvezményt biztosít. 

 

Alkalmazotti ebéd: 

Az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók mentesülnek a rezsi megfizetése alól. 

Térítési díj: 234 Ft (norma) + 63 Ft (ÁFA) = 297 Ft / nap/ adag. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Vendriczky Tiborné élelmezésvezető 

Határidő: esedékességkor és folyamatosan. 

 

 



Vendriczky Tiborné élelmezésvezető: Köszöni az anyagi támogatást, és köszöni a 

képviselő-testületnek, iskolai pedagógusoknak, óvodavezetőnek, MESZ-nek, a hivatal 

dolgozóinak és a konyha dolgozóinak a munkáját. 

 

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  

 

 

   Gazda Lajos                           Bencs Gábor 

   jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 

 

 
 
 
 

 


