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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 
Készült: 2013. június 25. 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 
Ráduly József képviselő 
Sebők Lajos képviselő 
Dr. Varga Eszter képviselő 

 
(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Lakatos Jenő képviselő jelezte, hogy az ülésről késni fog. 
 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Likai-Tóth Adél jegyző.  
 
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 Bencs Gábor és Sebők Lajos képviselőket. Ismerteti a napirendi pontokat. 
Javasolja, hogy 1. napirendi pontban a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodás jóváhagyásáról döntsön a képviselő-testület. Javasolja a napirend és a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat elfogadását. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
  

1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyása. 
2. Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról. 
3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 



4. Indítványok, bejelentések. 
5. Beszámoló a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. tanévi nevelő munkájáról. 
6. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására. 
7. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalására. 
8. Döntés kitüntetések adományozásáról. 
9. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Bencs Gábor képviselő és Sebők Lajos képviselő. 
 

1. napirendi pont:                Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási  
                                               Megállapodásának jóváhagyása 

 
Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést ismerteti a képviselő-testülettel. A Társulás 
2013. július 1. napjától 33 taggal továbbműködik, emellett a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás létrehozásához is testületi döntésre van szükség.  
Kérdés, hozzászólás nincs.  
A polgármester szavazásra teszi, aki egyetért a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának jóváhagyásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Miskolc Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 

 
A képviselő-testület 
 

1. A ,,Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának  
jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta,  és a Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzata társult tagként 2013. július 1. hatállyal jogi személyiségű társulást hozzon 
létre, a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás létrehozásának tárgyában előterjesztett 
Társulási megállapodást jóváhagyja, továbbá egyetért azzal, hogy a társulás tanácsába tagként 
az önkormányzat a polgármestert delegálja, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 



 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás létrehozásáról 
 
A képviselő-testület 
 

1. Egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata társult tagként 2013. július 
1. hatállyal jogi személyiségű társulást hozzon létre. 

2. A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás létrehozásának tárgyában 
elterjesztett Társulási megállapodást jóváhagyta. 

3. A jogi személyiséggel rendelkező Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Tanácsába tagként Nagy Imre polgármestert delegálja. 

4. Megismerte a feladat átadási megállapodást, a támogatási megállapodást és a 
vagyonkezelői szerződést. 

5. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. napirendi pont:                Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői  
                                               szolgálat munkájáról 

 
Nagy Imre polgármester: A beszámolókat megkapta a testület. Átadja a szót Dr. Tóth Olga 
háziorvosnak. 
 
Dr. Tóth Olga háziorvos: Az önkormányzattal való együttműködés megfelelő. A rendelő 
tárgyi berendezései megfelelnek az elvárásoknak. Sok iskolás gyerek jár igazolásért, 
miközben nem beteg. Az asszisztensek felkészültsége kiváló. 
 
Nagy Imre polgármester: Vannak büntetési tételt ledolgozó közérdekű munkások, akiknek 
az alkalmassági vizsgáért fizetni kell. Ezt sokszor megpróbálják kijátszani. 
 
Dr. Tóth Olga háziorvos: Van, aki kifizeti a díjat, és van, aki valóban alkalmatlan a 
munkára. Kéri az önkormányzatot, hogy az orvosi rendelő parkolójába hozzanak sódert, mert 
az esőzésekkor nagy sár van. 
 
Nagy Imre polgármester: Átadja a szót Dr. Spak Miklós fogorvosnak. 
 
Dr. Spak Miklós fogorvos: Statisztikai adatokat nem írt a beszámolóba, de több a foghúzás, 
mint a fogpótlás igénye. A fogászati ellátás ingyenes, de pl. a fogpótlásért fizetni kell. 
Megjelenni és megelőzni a bajt, ez a lényeg és ez ingyen van. 
Jelzi, hogy a fűtőtesttel és a melegvízellátással gond van. 
 
Nagy Imre polgármester: Az iskolafogászat program szerint megy. Milyen az iskolás 
gyerekek fogazata?  



 
Dr. Spak Miklós fogorvos: 18 éve dolgozik Sajóbábonyban. Javulás mutatkozik az iskolás 
gyerekek fogazatának állapotánál, de természetesen lehetne jobb is. Az osztályok 
péntekenként járnak a rendelőbe. Sok a fogszabályozásra küldés. Az iskolával való 
együttműködés rendben van. 
 
Nagy Imre polgármester: A védőnőtől egy terjedelmes anyagot kaptunk.  
 
Kubiczki Szilvia védőnő: A védőnői munka sok statisztikáról is szól. A hónapban még 
három kismamát vett fel. Sok a szociális és az egészségügyileg hátrányos kismama, így sajnos 
a gyermek is hátrányos lesz. A felírt gyógyszereket nem váltják ki. 
A közfoglalkoztatottak szerződése lejárt, kéri, hogy a takarítást valamilyen módon oldják 
meg. 
 
Sebők Lajos képviselő: Sajnálatos, de elmondható, hogy vannak kismamák, akik a jogaikkal 
tisztában vannak, de a kötelességükkel nem. 
 
Kubiczki Szilvia védőnő: Ez így van. A védőoltási elmaradások gyakoriak, de az 
önkormányzat segít a felszólítások kiküldésében. Aki gyereket vállal, annak kötelessége is 
van. 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi, aki elfogadja Sajóbábony egészségügyi 
helyzetéről szóló háziorvosi, fogorvosi és védőnői beszámolókat azzal, hogy tiszteletét és 
köszönetét fejezi ki a sajóbábonyi lakosok színvonalas egészségügyi ellátásáért háziorvosok, a 
fogorvos és védőnő felé, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
 A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábony egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja Sajóbábony egészségügyi helyzetéről szóló 
háziorvosi, fogorvosi és védőnői beszámolókat azzal, hogy tiszteletét és köszönetét fejezi ki a 
sajóbábonyi lakosok színvonalas egészségügyi ellátásáért háziorvosok, a fogorvos és védőnő 
felé. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont:                Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés  
                                               között tett intézkedésekről 

 
Nagy Imre polgármester: A tájékoztatót megkapta a képviselő-testület. Ismerteti a két ülés 
között tett intézkedéseket. 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 



4. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések. 

 
Nagy Imre polgármester: A Rezeda Népdalkör támogatást kér az önkormányzattól egy 
hajdúszoboszlói kirándulásra. A bizottságok 150.000 Ft-ot javasoltak. 
Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör 150.000 Ft 
támogatásban részesüljön kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör támogatásáról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábonyi Rezeda Népdalkör támogatására az 
önkormányzat 150.000 forint összeget biztosít a 2013. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Minden évben megrendezésre kerül a Stolica túra. Az idén 2013. 
július 13-14. napra szervezik a kirándulást. A Művelődési Ház igazgatónál lehet jelentkezni. 
Mannheimné Pozsgai Erzsébet a Családsegítő Szolgálat részéről leadta a kérelmét a nyári 
táboroztatás támogatására. Emellett Balatonalmádiban szerveznek bentlakásos tábort, amihez 
támogatást kérnek. A támogatás összegére a javaslat 5.000 Ft volt gyermekenként. 
Arra kérem a testületet, hogy a családsegítő szolgálat által szervezett gyermekek nyári 
táborozását, az elmúlt évhez hasonlóan idén is támogassa azzal, hogy biztosítsa az ebédet a 
szociális étkezdéből.  
Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, a családsegítő szolgálat által szervezett, Sajóbábony 
városban megrendezésre kerülő napközis táborozásban részvevő gyermekek részére az ebédet 
2013. július 8-12. napokon a szociális étkezdéből biztosítsa az önkormányzat, továbbá 
egyetért azzal, hogy a táborozás 2013. augusztus 5-9. napjain - tekintettel arra, hogy a 
szociális étkezde zárva tart -,  25 adag ebéd / nap beszerzésére 40.000 Ft összeget 
biztosítsunk, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Nyári táborozás támogatásáról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a családsegítő szolgálat által szervezett, Sajóbábony 
városban megrendezésre kerülő napközis táborozásban részvevő gyermekek részére az ebédet 



2013. július 8-12. napokon a szociális étkezdéből biztosítja. A táborozás 2013. augusztus 5-9. 
napjain 25 adag ebéd / nap beszerzésére 40.000 Ft azaz Negyvenezer forint összeget biztosít a 
2013. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a családsegítő szolgálat 
által szervezett, Balatonalmádiban megrendezésre kerülő bentlakásos táborozást gyerekenként 
5.000 Ft-tal támogassa az önkormányzat, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Balatonalmádi tábor támogatásáról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a családsegítő szolgálat által szervezett, 
Balatonalmádiban megrendezésre kerülő bentlakásos táborozást gyerekenként 5.000 Ft-tal 
támogatja a 2013. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: A pellet tárolót csak engedélyes tervvel lehet kivitelezni, a terv 
elkészítésére megbízást adott. 
A Macont épület tetőszigetelését tavaly elvégezték. Most a beruházási épület szigetelését 
szükséges elvégezni, amelyre ajánlatokat fog kérni. 
 
Sebők Lajos képviselő: Gondolják át, hogy a szigetelés, vagy a félmagas tető építése a 
szükségesebb. 
 
Nagy Imre polgármester: A tető építésére is árajánlatot fog kérni. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Ha a beruházási épület vásárlására van érdeklődő, akkor ne 
költsenek a szigetelésre. 
 
Nagy Imre polgármester: Az épülettel kapcsolatban még nem keresték. 
Az ipari park zárszámadó közgyűlést tartott. Az ipari park vagyona kb. 2.300.000.000 Ft. A 
foglalkoztatottak létszáma 1.200 fő. Az iskola és az ipari park minden évben megszervezi a 
környezetvédelmi vetélkedőt. Az idén minden csoport egy sárospataki egynapos kirándulást 
kapott jutalomként. 
A belterületi kátyúzások megtörténtek. Köszöni Ráduly József és Lakatos Jenő képviselők 
munkáját. 
Az Észak-magyarország napilap Maradj Itthon mellékletében megjelent Sajóbábony is. Az 
önkormányzat képviselői egy határon átnyúló konferencián vettek részt Szlovákiában. 



Az önkormányzat megvásárolta a Sajóbábony 781 hrsz-ú garázs, udvar megnevezésű 
ingatlant. A tulajdonosoknak 10.000 Ft-ot kell fizetni.  
Földhivatal felé telekmegosztásra fizetendő illeték összesen 2.482.000 Ft, ami ÁFA mentes. A 
geodéziai felmérési és záradékoltatási díj 450.000 Ft + Áfa. Javasolja a geodéziai felmérési 
munkákkal Kelemen János földmérőt megbízni. Szavazásra teszi, aki egyetért Kelemen János 
megbízásával, a megbízási díj 450.000 + Áfa, valamint egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
földhivatali illetékre biztosítson  2.482.000 Ft összeget, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2013. (VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Kelemen János földmérő megbízásáról, telekalakítási földhivatali illeték biztosításáról 

 
A Képviselő-testület  
1. A tulajdonában lévő, Sajóbábony 781 hrsz-ú garázs, udvar megnevezésű ingatlan geodéziai 
felmérésével, a záradékolt megosztási vázrajz elkészítésével Kelemen János földmérőt bízza 
meg, 450.000 Ft+ÁFA összegért, melyet a 2013. évi költségvetési tartalék terhére biztosít. 
2. Az 1. pontban megjelölt ingatlanra vonatkozó telekmegosztási eljárás illetékére 2.482.000 
Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: A hulladékudvar körüli kerítés építésére vonatkozó szerződést 
megkötötték. A településrendezési terv módosítása folyamatban van. A terv elkészülése után 
egyebek mellett a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A módosítás véleményeztetésre, 
kifüggesztésre kerül. 
A közfoglalkoztatottak szerződése június 15-én lejárt, de a településen elvégzendő munkák 
megmaradtak, ezért megbízással dolgozókat fognak foglalkoztatni. 
 
Ráduly József képviselő: Tájékoztatást kér a jegyzőtől a vállalkozásokat érintő 
utcanévváltozással járó költségek viseléséről. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Azoknak a vállalkozásoknak, akiket érint az utcanévváltozás, a 
cégbíróságon be kell jelenteniük a változást. A cégbírósági eljárásban a jogi képviselet 
kötelező, az ezzel járó költséget az önkormányzat fedezi. Elmondja, hogy a témafelelős Király 
Gáborné aljegyző. 
 
Bencs Gábor képviselő: Kérdezi, a tűzcsapokat felülvizsgálta-e az ÉRV? 
 
Nagy Imre polgármester: Még nem jelezték. 
 
Bencs Gábor képviselő: Kérdezi, a sporttelep melletti világítással kapcsolatos munka hol 
tart? 
 
Nagy Imre polgármester: Az engedélyt már csak alá kell írni. 



A Béke utcán folyamatosan megrongálják a közkifolyót, ezért át fogják helyezni. 
 
Bencs Gábor képviselő: Javasolja, hogy városnapon a színpad előtti világítást oldják meg. 
 
Nagy Imre polgármester: Az esőzések a város minden pontját érintették. A tegnapi esőzés 
nagy kárt okozott. A Vargaszögi és a Bábony-patak kilépett a medréből. A Petőfi utcán a 
kapukig ért a víz. A Váci úton lévő mélygarázsokat is ellepte a víz. A MESZ dolgozói 
végigdolgozták az éjszakát. 
 
Major Józsefné sajóbábonyi lakos: Az Ady E. utcát miért nem említette a polgármester, 
hiszen ott is nagy volt a baj. Nem kaptak segítséget a polgármestertől. 
 
Nagy Imre polgármester: Nem várhatják el tőle és a testülettől, hogy egy időben mindenhol 
jelen legyen. 
 
Ráduly József képviselő: Nem kell veszekedni, a képviselő-testület megoldást keres a 
gondokra. Elmondja, hogy a csapadékvíz pályázatban szerepel az Ady út. 
 
Molnár Norbert sajóbábonyi lakos: A testületnek segítenie kellett volna az esőzésekkor. 
Hol volt ekkor a polgármester és a testület? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Javasolja a polgármester Úrnak, hogy írásban válaszoljon a 
feltett kérdésekre. 
 
Nagy Imre polgármester: A kérdéseket kéri írásban eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. 
 
Ráduly József képviselő: Úgy gondolja, úgy volna célszerű, ha a feltett kérdés mellett, 
illetőleg a problémák felsorakoztatása mellett a megoldási javaslatok is szerepelnének. 
 
Bak József sajóbábonyi lakos: A térfigyelő rendszer hogyan működik? Véleménye szerint 
nincs változás a településen a kamerák kihelyezése után. 
 
Nagy Imre polgármester: A kamera rendszert saját költségen építette ki az önkormányzat. 
Ha egy lakos olyat tapasztal, ami büntetendő, akkor be kell jelenteni a rendőrségen, a 
rendőrnek van joga visszanézni a felvételeket. 
 
Bencs Gábor képviselő: Tájékoztatásul közli, hogy a kamera rendszer bővítése tervben van. 
 
Molnár Zsigmond sajóbábonyi lakos: A temetői út mikor lesz leaszfaltozva? A temetőkben 
nagy a gaz.  
 
Nagy Imre polgármester: A temetői út, a temetői parkolók hamarosan elkészülnek. 
 
Loy Lászlóné iskolaigazgató: Szeretne beszámolni az iskola munkájáról. A védőnővel, 
háziorvosokkal és a fogorvossal jó a kapcsolat. 2013. január 1. napjától a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ miskolci tankerületéhez tartozik az iskola. Több gond is van az 
intézményben. Ilyen a festés, konnektorok rossz állapota, stb. Az iskolaudvarra kamerát 
szeretne felszereltetni. A 2012. évet gazdaságosan fejezték be. Kérdése, hogy mi a 
kötelessége a fenntartónak, és  mi a tulajdonosnak. Ismerteti az aktuális pályázati 
lehetőségeket.  



Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os. Eredményes tanévet zártak, minden 8. 
osztályos felvételt nyert a felsőbb iskolákba. Művészetoktatás és a képzőművészeti oktatás 
folyik az intézményben. 
Köszöni az önkormányzatnak az eddigi segítséget. 
 
Sebők Lajos képviselő: Javasolja, hogy a sporttelep működtetésére olyan korlátozó 
határozatot hozzon a testület, hogy családi rendezvényre nem lehet kiadni. 
 
Nagy Imre polgármester: Kulturált körülmények között kell viselkedni a 
sportlétesítményben. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A rendőri jelenlétet fokozni kell a sörözők környékén. 
 
Sebők Lajos képviselő: A panaszok nem alaptalanok, ezekre megoldást kell találni. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A képviselő-testület dönthet úgy, hogy visszavonja a 
sportlétesítmény bérletére vonatkozó határozatát, de véleménye szerint több átgondolást 
igényel a döntéshozás. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Egyetért a jegyzővel, ezt a témát halasszák el. 
 

 5. napirendi pont:             Beszámoló a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 2012/2013.  
                                             tanévi nevelő munkájáról. 

 
Domokosné Juhász Judit óvodavezető: A beszámolót elkészítette, kiegészíteni nem kívánja. 
Ha kérdés van, arra szívesen válaszol. Köszöni az önkormányzat a támogatását. 
 
Nagy Imre polgármester: Elmondja, hogy a sport bizottság elfogadásra javasolja az óvoda 
beszámolóját. Szavazásra teszi, aki egyetért a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 
2012/2013. tanévi nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadásával kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Napköziotthonos Óvoda beszámolójának elfogadásáról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. 
tanévi nevelő munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 



6. napirendi pont:             Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés  
                                            felmondására 

 
Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést megkapta a képviselő-testület. A 
jogszabályváltozásnak meg kell felelnünk, az írásos anyag érthető. Kérdés, hozzászólás nincs.  
Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a  CIRKONT Zrt-vel  (az 
önkormányzat 323/2012. (XII.18.) számú határozatának megfelelően) 2012. december 31-én 
megkötött települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 2013. július 1. 
napján kezdődő, hat hónapos felmondási idővel, 2013. december 31-i hatállyal felmondja, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
144/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról 

 
A Képviselő-testület 
 
1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90.§ (5) bekezdése alapján a  

CIRKONT Zrt-vel  (az önkormányzat 323/2012. (XII.18.) számú határozatának 
megfelelően) 2012. december 31-én megkötött települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződést 2013. július 1. napján kezdődő, hat hónapos felmondási 
idővel, 2013. december 31-i hatállyal felmondja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról értesítse a CIRKONT Zrt. 
vezérigazgatóját.  

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont:             Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program  
                                            megtárgyalására 

 
Nagy Imre polgármester: A törvényi előírások figyelembe vételével készült el a program. 
 
Dányádi Béláné bizottság tagja: Végigolvasta az anyagot. Ez egy részletes, alaposan 
elkészített anyag. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Alexa Edit köztisztviselő készítette a programot. A tisztviselő 
három napos szakmai továbbképzésen vett részt. A program véleményeztetése folyamatban 
van. Az esélyegyenlőségi programot elfogadásra javasolja.  
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért a 270/2012. (X.30.) határozattal 
elfogadott Esélyegyenlőségi Programot hatályon kívül helyezésével, továbbá elfogadja 



Sajóbábony Város Önkormányzata 2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját és annak mellékleteit, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról 
 
A Képviselő-testület 
 
1. A 270/2012. (X.30.) határozatával elfogadott Esélyegyenlőségi Programot hatályon kívül 

helyezi. 
 
2. elfogadja Sajóbábony Város Önkormányzata 2013-2018. évekre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját és annak mellékleteit. 
 
3. Felkéri  

a) a polgármestert, hogy segítse elő és felügyelje a Helyi Esélyegyenlőségi Programban 
megfogalmazottak érvényesülését. 

 
b.) a jegyzőt, hogy gondoskodjon a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti kétévenkénti felülvizsgálat előkészítéséről. 
 

Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: folyamatos és 2015. június 30.  
 
 
Nagy Imre polgármester: Az óvoda dolgozói pedagógusnap alkalmából jutalomban 
részesültek. Javasolja, hogy a további önkormányzati dolgozók is kapjanak félhavi 
illetménynek megfelelő összegű jutalmat. Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a 
keresetkiegészítés fedezete mellett a költségvetési tartalék terhére az intézményeinkben 
dolgozók jutalmazására, járulékokkal együtt biztosítsunk 2.418.836 Ft összeget, úgy, hogy 
ebből az összegből a város és községgazdálkodás szakfeladatot 222.000 Ft, a szociális 
étkeztetés szakfeladatot 159.070 a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményt 
87.000 Ft, továbbá a Polgármesteri Hivatalt 1.950766 Ft illesse meg, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Jutalomkeret megállapításáról 



 
A képviselő-testület a 2013. évben az intézményekben végzett eredményes munka 
elismerésére, a kereset-kiegészítés fedezete mellett, a 2013. évi költségvetési tartalék terhére 
jutalom és járulékaira 2.418.836 Ft összeget biztosít, úgy, hogy ebből az összegből a város és 
községgazdálkodás szakfeladatot 222.000 Ft, a szociális étkeztetés szakfeladatot 159.070 Ft, a 
Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményt 87.000 Ft, továbbá a Polgármesteri 
Hivatalt 1.950766 Ft illeti meg. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
              Likai-Tóth Adél jegyző 
   Sólyom Sándor DSZ igazgató 
Határidő: 2013. július 1. 
 
/Nagy Imre polgármester az üléstermet elhagyja, jelen van 5 fő képviselő./ 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Javaslom, hogy a testület másfél havi illetményének megfelelő 
összegű jutalomban részesítse a polgármester urat. A polgármester most nincs benn a 
teremben, kérem, döntsünk a jutalmazásról. Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a 
polgármester másfél havi illetményének megfelelő összegű, azaz 675.000 Ft jutalomban 
részesüljön a 2013. január 1. napjától 2013. június 30. napjáig végzett munkája 
elismeréseként, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
147/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Polgármester jutalmazásáról 

 
A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  4/A. § (1) 
bekezdése alapján úgy döntött, hogy Nagy Imre polgármestert a 2013. első félévi munkája 
elismeréséül 675.000 Ft azaz Hatszázhetvenötezer forint összegű jutalomban részesíti a 2013. 
évi költségvetési tartalék terhére. 
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről 
gondoskodjék.  
 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: 2013. július 1. 
 
/Nagy Imre polgármester visszajön az ülésterembe, Lakatos Jenő képviselő az ülésre 
megérkezik, jelen van 7 fő képviselő./ 
 
Nagy Imre polgármester: Még van néhány ügy, amiről beszélnünk kell. A MESZ műhely 
fűtését meg kell oldani.  
A szennyvízhálózat felújítására a Képviselő-testület 15 millió forintot különített el. 3 
vállalkozástól árajánlatot kért. A SILEX Kft. ajánlata bruttó 15 millió Ft, a BAU-ALEX Kft. 
ajánlata bruttó 16-17 millió Ft, a VGSZ Kft. ajánlata nettó 13 millió Ft. 



 
Bencs Gábor képviselő: Nem javasolja az idén a szennyvízfelújítást. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Javaslata, hogy az idén is végezzék el a felújítást.  
 
Nagy Imre polgármester: Ajánlatot kapott a tájház tetőfelújításra, a munkadíj 745 ezer Ft.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő: javaslata, hogy a szennyvízfelújítást, kamerarendszer bővítést, a 
3-4-es épület tetőfelújítást és az iskolapályázati önerőt 2014. évre tervezzék. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Az idén el kell végezni a temetői parkolók kialakítását, a 
gyárba vezető út aszfaltozását és a folyamatban lévő beruházásokat végig kell vinni. 
 
Nagy Imre polgármester: A GIP-SZER BAU Kft. kedvező ajánlatot adott a temetői 
parkolók aszfaltozására és a Rákóczi út felújítására. Javasolja megbízni a vállalkozást 12 
millió Ft vállalkozási díjért. 
Aki egyetért a GIP-SZER BAU Kft. megbízásával kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
GIP-SZER BAU Kft. megbízásáról 

 
A Képviselő-testület  
1. Úgy döntött, hogy a GIP-SZER BAU Kft. vállalkozás árajánlatát elfogadja, és megbízza a 
vállalkozást a református és katolikus temetőkben a parkoló kialakításával, és a gyárba vezető 
Rákóczi út felújításával,  a gyárig 2 km hosszan. 
2. A kivitelezés költsége bruttó 11.393.805, Ft millió Ft, mely összeget a 2013. évi 
költségvetési tartalék terhére biztosít. 
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Javasolja, hogy a tájház tetőfelújításra még kérjenek árajánlatot. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tájház tetőfelújításra árajánlatot 
kérjenek, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 



Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2013.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 
Árajánlat kéréséről 
(tájház tetőfelújítás) 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájház tetőfelújítására három árajánlatot 
szerezzen be. 
 
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  
 
 
 
 
   Bencs Gábor                           Sebők Lajos 
   jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


