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HATÁROZAT száma Tárgya 

122/2013. (V.30.) önkormányzati határozat 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv 

hitelesítők személyéről 

123/2013. (V.30.) önkormányzati határozat 

Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolóról 

124/2013. (V.30.) önkormányzati határozat 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 

családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

2012. évi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolóról 

125/2013. (V.30.) önkormányzati határozat Jutalomkeret megállapításáról (óvoda) 

126/2013. (V.30.) önkormányzati határozat 
Fiatalok első lakáshoz jutása támogatás 

megállapításáról 

127/2013. (V.30.) önkormányzati határozat 
Fiatalok első lakáshoz jutása támogatás 

megállapításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: 2013. május 30. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli 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 

 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző. 

 

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

képviselő-testületből 7 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy a 

mai ülést telefonon hívta össze, tekintettel a határidős feladatokra.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dr. Varga Eszter képviselőt és Gazda Lajos 

alpolgármestert. Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. 

2. Tájékoztató a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. 

3. Egyebek. 

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

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2013.(V.30.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja meg: 

1. Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 

ellátásáról. 

2. Tájékoztató a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. 

3. Egyebek. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Varga Eszter képviselő és Gazda Lajos alpolgármester. 



 

1. napirend:     Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok  

                         ellátásáról. 

 

 

Nagy Imre polgármester: Az írásos anyagot megkapta a képviselő-testület. Az előterjesztés 

ismerteti a 2012. évi jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátását is. Tájékoztatom 

a testületet, hogy 2013. január 1. napjával a jegyző gyámhatósági feladatainak túlnyomó része 

a járási hivatal hatáskörébe került. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra 

teszem, aki egyetért a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztató elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2013.(V.30.) határozata 

 

Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolóról 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 
 

2. napirend:     Tájékoztató a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  

                          munkájáról. 

 

Nagy Imre polgármester: Az írásos anyagot a testület megkapta.  Elmondja, hogy az 

önkormányzat ezeket a feladatok ellátását a kistérségi feladatellátás keretein belül oldja meg. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem, aki elfogadja a Családsegítő 

Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2013.(V.30.) határozata 

 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulás családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 2012. évi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról 

 

A Képviselő-testület a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által elkészített Sajóbábony 

város családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 2012. évi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolót megtárgyalta, és elfogadja. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 



3. napirend:          Egyebek 

 

Nagy Imre polgármester: Az óvodavezető véleménye szerint az óvoda dolgozói nagyon jó, 

odaadó munkát végeznek. Szeretné, ha a pedagógusnapra tekintettel, kétheti illetménynek 

megfelelő jutalomban részesítenék a dolgozókat. Az óvoda költségvetésében kereset 

kiegészítés jogcímen 600.000 Ft összeg szerepel, természetesen ennek járuléka is 

megtervezett. A kereset kiegészítés jutalmazásra is fordítható. A félhavi illetménynek 

megfelelő jutalmazás összege járulék nélkül 894.750 Ft. A különbözetet és annak járulékát 

biztosíthatja a képviselő-testület a költségvetési tartalék terhére. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Javaslom a jutalom biztosítását. 

 

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

terhére az óvodai dolgozók jutalmazására 294.750 Ft bér és 79.583 Ft járulék összeget 

biztosítson a képviselő-testület, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2013.(V.30.) határozata 

 

Jutalomkeret megállapításáról (óvoda) 

 

A képviselő-testület a 2013. évben az óvodában végzett eredményes munka elismerésére, a 

kereset kiegészítés fedezete mellett a 2013. évi költségvetési tartalék terhére további 294.750 

Ft bér és 79.583 Ft járulék összeget biztosít. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Domokosné Juhász Judit intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Elmondja, hogy a továbbiakban zárt ülésen tárgyalnak, a nyílt 

ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 

       jegyző                 polgármester  

 

 

  Dr. Varga Eszter                           Gazda Lajos 

     jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 

 

 
 


