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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: 2013. április 30. 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 

Bencs Gábor képviselő 

Lakatos Jenő képviselő 

Ráduly József képviselő 

Sebők Lajos képviselő 

 

(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Gazda Lajos alpolgármester jelezte, hogy az ülésről távol marad. Dr. Varga Eszter képviselő 

jelezte, hogy az ülésről késni fog. 

 

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

 

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

képviselő-testületből 5 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Bencs Gábor és Sebők Lajos képviselőket. A meghívó alapján ismerteti a 

napirendi pontokat. Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat 

elfogadását. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2013.(IV.30.) 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 a két ülés között tett intézkedésekről.  

2. Indítványok, bejelentések. 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására,   

   elfogadására. 

4. A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása. 

5. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2012. évi jelentéséről. 

6. Tájékoztatás a 2012. évi adóbevételek időarányos teljesítéséről. 



7. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásához. 

8. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Bencs Gábor képviselő és Sebők Lajos képviselő. 

 

 

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

                                               között tett intézkedésekről 

 

Nagy Imre polgármester: A református egyház részére orgona felújításra adott támogatást 

kifizették. Az óvoda konyhafelújítása és a bútorok gyártása a befejezési szakaszban van. Dr. 

Majoros Éva ügyvédet bízták meg a társasházak alapító okiratainak módosítására. A 

lomtalanítás 2013. május 6. és 2013. május 13. között lesz a településen. A hulladékudvar 

áthelyezése folyamatban van, a kerítést meg kell rendelni. A garázsszövetkezeti terület 

megosztását megbízással kiadta. 

 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések 

 

Nagy Imre polgármester: A májusfa állításánál a mai délelőtt műsort adtak az óvodások és a 

népdalkör. Hétköznapra esik a május 1. ünnep, ennek a programját ismerteti. Az 

önkormányzat a görög katolikus parókus kérelmére 50.000 Ft támogatást adott, ezt kifizettük 

Dr. Szarka János részére. A start közmunkaprogram keretében a vetéseket és ültetéseket 

elkezdték. Az iskola azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy május 22-én az 

önkormányzati 9 személyes gépjárművet biztosítsuk egy sátoraljaújhelyi utazáshoz. A sport 

bizottság ezt a kérelmet támogatta. Aki egyetért a gépjármű biztosításával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Önkormányzati gépjármű biztosításáról (Általános Iskola részére) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Deák Ferenc Általános Iskola részére az 

önkormányzati 9 személyes gépjárművet biztosítja május 22. napján a sátoraljaújhelyi 

versenyre. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Az Erkel F. u. 8-10. sz. társasházak kérelmére az ingatlanok előtti 

törmeléket elszállították. A másik kérelem egy parkoló kialakítása a területen. Az erre kijelölt 

hely más társasház tulajdonát érinti, ezért még egyeztetni kell ez ügyben. 

 



Ráduly József képviselő: Javasolja a játszótér őrzését, mert nem rendeltetésszerűen 

használják. Megoldást kell találni. 

 

Sebők Lajos képviselő: Van két polgárőrség, akik felügyelhetik a játszóteret. Az 

önkormányzat próbál munkahelyet teremteni az embereknek, ez látszik. Javasolja, hogy 

használják a szondát a munkavállalóknál.  

 

Lakatos Jenő képviselő: Egyetért a játszótér felügyeletével. Az őrzésre közmunkást is lehet 

alkalmazni. Egy magasabb kerítéssel körbe kell keríteni a teret. 

 

Bencs Gábor képviselő: A polgárőrség szokott járőrözni a játszótérnél. Amikor nem oda illő 

emberek vannak a játszótéren, akkor intézkedni szoktak.  

A településen lévő fákat újra meg kell vizsgálni.  

Van olyan mozgóárus, amelyik hangos zenével közlekedik. Lakossági kérés, hogy valamilyen 

módon figyelmeztessék a mozgóárust, hogy halkabban közlekedjen.  

 

Nagy Imre polgármester: Sajóbábonyban tűzeset volt. A tűzcsap üres volt az utcában. Szólt 

az ÉRV Zrt.-nek, hogy vizsgálják felül a tűzcsapokat. 

 

 

3. napirendi pont:                Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról  

                                              szóló rendelet megtárgyalására, elfogadására. 

 

 

Nagy Imre polgármester: A pénzügyi munkatársak elkészítették a zárszámadást, amelyet a 

könyvvizsgáló is ellenőrzött. A bizottságok elfogadásra javasolták a rendelet-tervezetet. 

Aki egyetért az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

8/2012. (V.2.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a zárszámadással összefügg a könyvvizsgálói 

jelentés. A pénzügyi bizottsági ülésen részt vett a könyvvizsgáló, aki szóban is ismertette az 

elkészített jelentést.  

Aki egyetért az önkormányzat 2012. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

 

 

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



 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata 

 

A 2012. évi könyvvizsgálói jelentésről 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a 2012. évi zárszámadási rendelet-

tervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói 

jelentést. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a könyvvizsgálóval az egy évre kötött szerződés le 

fog járni. Javasolja, hogy a szerződést kössék meg újra, egy év időtartamra, változatlan 

feltételek mellett. Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2013. május 1. 

napjától 2014. április 30. napjáig Györffy György könyvvizsgálót megbízza a könyvvizsgálói 

feladatok ellátásával, és egyetért azzal, hogy a könyvvizsgálói díj 55.000 Ft/ hónap összegben 

kerüljön megállapításra, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata 

 

A könyvvizsgáló megbízásáról 

 

A Képviselő-testület 

 

1. A könyvvizsgáló munkáját hasznosnak és szükségesnek ítéli, ezért Győrffi György 

könyvvizsgálót 2013. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig megbízza a 

könyvvizsgálói feladatok ellátásával. A könyvvizsgálói díjat 55.000 Ft/ hónap 

összegben állapítja meg. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont:                A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása. 

 

Nagy Imre polgármester: A törvényi előírásoknak tesznek eleget a koncepció 

megtárgyalásával és elfogadásával. A rendelkezésre álló adatokkal készítették el az anyagot. 

 

Sebők Lajos képviselő: Az önkormányzat által „bérbe adott lakások” soron magas a kiadási 

összeg. Javasolja, hogy az önkormányzat a bérlakásainál ne fizesse a közös költséget. 

 



Nagy Imre polgármester: Nem sok bérlakás van. A testület döntött, úgy, hogy az 

önkormányzat fizesse a közös költséget. Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, úgy 

szavazásra teszem, aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadásával az előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak 

szerint fogadja el.  

                                   1. melléklet 

 

Adatok ezer Ft-ban ! 

 

Bevételi jogcím 

2013. év 
2014. évi 

terv Eredeti ei. Várható telj. 

I. Önkormányzat működési bevételei 295 328 292 700 280 200 

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 275 200 267 700 255 200 

Illetékek       

Helyi adók 270 000 260 000 250 000 

Átengedett központi adók 5 200 5 200 5 200 

Bírságok, egyéb bevételek   2 500   

I/2. Intézményi működési bevételek 20 128 25 000 25 000 

II. Támogatások, hozzájárulások 161 352 159 630 165 212 

Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 104 830 104 830 115 212 

Központosított előirányzatok   4 800   

Kiegészítő támogatás 56 522 50 000 50 000 

III. Közhatalmi bevételek       

IV. Támogatás államháztartáson belülről 227 840 103 099 128 341 

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 3 600 3 600 3 600 

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, kistérségi társulástól átvett 

pénzeszköz 
      

EU támogatás 224 240 99 499 124 741 

V. Felhalmozási célú bevételek       

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése       

Önkormányzatot megillető vagyon, vagyoni értékű jog értékesítés, 

hasznosítás 
      

Pénzügyi befektetésekből származó bevételei       

VI.Átvett pénzeszközök 56 425 52 300 52 300 

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 54 425 50 000 50 000 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 000 2 300 2 300 

VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 740 945 607 729 626 053 

VIII. Előző évi várható költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele 120 000 140 170 100 000 

IX. Finanszírozási bevételek       

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 860 945 747 899 726 053 



2. melléklet 

 

Adatok ezer Ft-ban! 

 
Kiadási  jogcím 2013. évi  2014. évi 

terv 

 Eredeti ei. Teljesítés  

  I. Működési  költségvetés 510 180 490 154 521 053 

     Személyi juttatások 179 457 170 000 180 000 

    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 199 45 900 48 600 

    Dologi  kiadások 187 888 180 000 197 453 

    Ellátottak pénzbeli juttatásai    

    Egyéb működési célúkiadások 96 636 94 254 95 000 

   - ebből:   Lakosságnak juttatott támogatások    

                  Szociális, rászorultság jellegű, ellátások 82 382 80 000 80 000 

                  Működési költségvetési maradvány átadás    

                  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14 254 14 254 15 000 

                  Működési célú támogatási kiadás    

                  Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés    

                  Pénzforgalom nélküli kiadások    

                  Kamatkiadások    

  II. Felhalmozási költségvetés 278 551 170 409 155 000 

    Beruházások 250 551 142 409 130 000 

    Felújítás 23 000 23 000 20 000 

    Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 5 000 5 000 

        ebből: - EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai 212 641 104 499 108 142 

                  - Lakástámogatás, lakásépítés    

   III. Tartalékok   37 214  50 000 

    Általános tartalék    

    Céltartalék 37 214  50 000 

  IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 825 945 660 563 726 053 

  V. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány    

  VI. Finanszírozási kiadások 35 000   

  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 860 945 660 563 726 053 

  Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-) -85 000 -52 834 -100 000 

  Létszám-előirányzat (fő): 74   Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):60  134 134 134 

 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont:                Előterjesztés a belső ellenőrzés 2012. évi jelentéséről. 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra 

javasolják. 

 

Sebők Lajos képviselő: Meg van elégedve a hivatal munkájával. 

 



Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a belső ellenőrzés 2012. évi jelentés elfogadásával, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata 

 

A 2012. évi Éves Ellenőrzési és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés jóváhagyásáról 

 

A képviselő-testület a 2012. évi Éves Ellenőrzési és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést 

megtárgyalta és elfogadja. A jelentés e határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

   

6. napirendi pont:          Beszámoló a 2012. évi adóbevételek időarányos teljesítéséről. 

 

Nagy Imre polgármester: Az írásos előterjesztést megkapta a testület. Az adóbevétel 

alakulása növekvő tendenciát mutat, ami mögött nagy munka áll. 

 

Bencs Gábor képviselő: Köszöni a hivatal munkáját. Jó eredményt értek el az adótartozások 

behajtásánál. 

 

Nagy Imre polgármester: Már csak olyan kintlévőség van, ami behajthatatlan. Az 

adóhatóság  - egyebek mellett - ráterheli az adós ingatlanjára jelzálogként az adósság 

összegét. 

Szavazásra teszi, aki egyetért a 2012. évi adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló 

beszámoló elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata 

 

A 2012. évi adóbevételekről, az adóhatósági munkáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület a 2012. évi adóbevételekről, az adóhatósági munkáról szóló jegyzői 

beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

  

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 



7. napirendi pont:       Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának  

                                      meghatározásához. 

 

Nagy Imre polgármester: A testületi határozathozatal után 30 nappal kell kijelölni a 

beiratkozás időpontját. 

 

Domokosné Juhász Judit óvodavezető: Az általa javasolt időpont 2013. június 3-4. napja 

8,00 órától 16,00 óráig.  

 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a 2013/2014-es nevelési 

évre az óvodai beiratkozás ideje az oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az előterjesztésnek megfelelően, 2012. június 3. 

és 4. napján 8 és 16 óra között kerüljön meghatározásra, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

 Képviselő-testület  

 

1. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda intézményben a 2013/2014-es nevelési évre 

az óvodai beiratkozás idejét az oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a határozat mellékletét képező felhívásban 

foglaltak szerint határozza meg.  

2. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az óvoda vezetőjét tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Imre polgármester  

 

Melléklet a 104/2013.(IV. 30.) önkormányzati határozathoz 

 

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti a Szülőket, hogy az általa 

fenntartott Napközi Otthonos Óvoda intézményben a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai 

beíratás időpontja 

2013. június 3. – június 4.  8.00 – 16.00 óráig. 

 

A beíratás helye: Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda 

       3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc utca 4. 

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ- száma 

- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája 



- sajátos nevelésű igényű gyermek esetében: szakértői vélemény 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat. 

 

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2013. augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2013. szeptember 1-je  

és 2014. augusztus 31-e között tölti be 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik 

az óvodában). 

Felhívja az Önkormányzat a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az  

ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben  

részt venni. 

Az óvodavezető legkésőbb 2013. június 30-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás 

eredményéről. 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati  

kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. 

 

Sebők Lajos képviselő: Kéri a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a kutyák 

chippeltetéséről. 

 

Nagy Imre polgármester: Folyamatos a kifizetés. A chipleolvasó készülék beszerzése 

folyamatban van, a kóbor ebek begyűjtését megrendelték. 

 

Ráduly József képviselő: A kátyúzást el kell kezdeni, mert rossz állapotban vannak az utak. 

 

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 

 

 

 
 


