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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2013. augusztus 9. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülése. 
 
Az ülést vezeti: Nagy Imre polgármester 
 
 

Jelen vannak, szavazati joggal: 
 
Nagy Imre polgármester, 
Gazda Lajos alpolgármester,  
Lakatos Jenő képviselő, 
Ráduly József képviselő, 
Sebők Lajos képviselő. 
 
Távol maradt: 
Bencs Gábor képviselő 
Dr. Varga Eszter képviselő. 
     
(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Meghívottként jelen vannak:  
 
Likai-Tóth Adél jegyző 
Kisfalvi Nyina MÁSA elnök 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Alexa Edit 
 
Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. 
Ismerteti a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat. Napirend módosítására vonatkozó 
javaslat nem volt. 
A polgármester elfogadásra javasolja a meghívóban közzétett napirendi pontokat, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek jelöli Ráduly József képviselőt és Sebők Lajos képviselőt. Ezt 
követően kérte, szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 
elfogadásáról, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5  fő. 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az 
alábbi határozatot hozta. 

 
 
 
 



Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
179/2013.(VIII.9.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pont elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
1. Előterjesztés pályázati önerő biztosításának megtárgyalására („Belterületi vízrendezés 

Sajóbábonyban” ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039.) 
2. Előterjesztés jogi képviselet ellátására vonatkozó megbízás megtárgyalására. 

(„Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039.) 
3. Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megtárgyalására 
4. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány támogatásának megtárgyalása 
5. Indítványok, bejelentések 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Ráduly József képviselő és Sebők Lajos képviselő. 
 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés pályázati önerő biztosításának megtárgyalására 
(„Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039.) 
 
Nagy Imre polgármester: Az első két napirendi pontunk a belterületi csapadékvizes 
pályázatunkkal kapcsolatos. Az első tárgyalandó témánk, az önerő biztosítása. Az 
előterjesztést a képviselő-testület megkapta. Kérdezi, az önerő biztosításával kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Az eddigi pályázatok során az önerő biztosítása úgy működött, 
hogy egy határozatot hoztunk, most ez másképp van? 
 
Nagy Imre polgármester: Jelen pályázat során az az eljárás, hogy a berögzített kivitelezői 
számlák alapján dönt a testület az 5 %-os önrész biztosításáról. Mint tudjuk, a költségvetési 
rendeletünkbe beépítésre került az önerő.  
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért azzal, a 
„Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” című, ÉMOP-3.-2.-1/D-11-2011-0039. kódszámú 
pályázat megvalósításához 1.865.157 Ft összegű pályázati önerőt biztosítson az 
önkormányzat, 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 
180/2013.(VIII.9.) önkormányzati határozata 

 
Pályázati önerő biztosításáról 

 (ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039.) 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” című, 
ÉMOP-3.-2.-1/D-11-2011-0039. kódszámú pályázat megvalósításához 1.865.157 Ft összegű 
pályázati önerőt biztosít, mely összeg az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  



2. napirendi pont: Előterjesztés jogi képviselet ellátására vonatkozó megbízás 
megtárgyalására. („Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-
0039.) 

 
Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők. A jogi feladatok 
ellátására ki kell választanunk az ügyvédet.  
 
Lakatos Jenő képviselő: Kérdezi, hogy ez kötelező-e, továbbá kérdezi, hogy a költséget ki 
viseli. 
 
Nagy Imre polgármester: Igen, kötelező, és ennek a költsége beépül a pályázatba.  
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért azzal, a 
„Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” címen regisztrált, ÉMOP-3.-2.-1/D-11-2011-0039. 
kódszámú pályázattal kapcsolatos jogi feladatok ellátásával a Kormos Ügyvédi Irodát (3525 
Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2.; képviseletében: dr. Kormos Sándor ügyvéd) bízza meg az 
önkormányzat, és egyetért azzal, hogy a jogi szolgáltatás ára bruttó 1.016.000 Ft összegben 
kerüljön meghatározásra, 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 
181/2013. (VIII.9.) önkormányzati határozata 

 
Megbízás jogi képviselet ellátására 
(ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039.) 

A Képviselő-testület 
1. „Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” címen regisztrált, ÉMOP-3.-2.-1/D-11-2011-

0039. kódszámú pályázattal kapcsolatos jogi feladatok ellátásával a Kormos Ügyvédi 
Irodát (3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2.; képviseletében: dr. Kormos Sándor 
ügyvéd) bízza meg. 

2. A jogi szolgáltatás árát bruttó 1.016.000 Ft összegben állapítja meg, mely összeg az 
önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Gazda Lajos alpolgármester az ülésteremből távozik. 
Jelen van 4 fő képviselő. 
 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megtárgyalására 
 
 
Nagy Imre polgármester: Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás az írásos előterjesztéssel 
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem volt.  



A polgármester szavazásra tette, aki egyetért azzal, hogy a 33/2013.(I.29.) önkormányzati 
határozat jogszabályt sért, ezért e határozatát visszavonja a testület, továbbá egyetért azzal, 
hogy az alpolgármester költségtérítése 2013. január 1. napjától 36.000 Ft / hónap összegben 
kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 4 fő. 
A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
182/2013.(VIII.9.) önkormányzati határozata 

 
A 33/2013.(I.29.) önkormányzati határozat visszavonásáról, 

az alpolgármester költségtérítéséről 
 

A Képviselő-testület  
 

1. Tekintettel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére 
megállapítja, hogy az alpolgármester költségtérítéséről szóló 33/2013.(I.29.) 
önkormányzati határozata jogszabályt sért, ezért e határozatát visszavonja. 

2. Úgy döntött, hogy az alpolgármester költségtérítését 2013. január 1. napjától 36.000 Ft 
/ hónap összegben állapítja meg. 

3. Felhívja a jegyzőt a határozat 1-2. pontjából adódó szükséges intézkedés megtételére.  
 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
              Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal  
 
 

 
4. napirendi pont: A Miskolci Állatsegítő Alapítvány támogatásának megtárgyalása 
 

 
Gazda Lajos alpolgármester visszajön az ülésterembe. 
Jelen van 5 fő képviselő. 
 
Nagy Imre polgármester: Köszönti Kisfalvi Nyina Asszonyt, a Miskolci Állatsegítő 
Alapítvány elnökét. Elmondja, hogy Ráduly József Képviselő Úr kereste meg az alapítványt, 
abból az indíttatásból, hogy városunkban sok a kóbor kutya. 
 
Ráduly József képviselő: Azért kerestem meg az Alapítványt, hogy úgy mond szakmai 
segítséget kérjek a kóbor eb probléma kezelésére, amely sajnos nem csak a mi 
önkormányzatunknak okoz gondot, hanem országszerte jelen van. Minden képen jogszerű, 
emberséges, ám hatékony intézkedésre van szükség. Azt gondolom, az Elnök Asszony sok 
tapasztalattal rendelkezik a tárgykörben, és értékes segítséget nyújthat számunkra. 
 
Kisfalvi Nyina MÁSA elnök : Köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy szívesen 
eljött az ülésre, szívesen beszél a tapasztalatairól, készséggel segít az önkormányzatnak 



ötleteivel, tanácsaival. Elmondja, hogy az Alapítvány korszerű, minden előírásnak megfelelő 
telephelyére havonta 2-3 kutyát tudnak befogadni, több egyed befogadásra jelenleg nincs 
lehetőség. Véleménye szerint az egyik megoldás az lehetne, ha a városban telep működne, 
vállalkozási formában, bár elképzelhető, hogy ez a forma nem lenne jövedelmező a 
működtető számára. Példaként említi a 10 férőhelyes tiszalúci telepet. Az állatmenhelyek 
engedélyeztetése bonyolult, komoly feltételei vannak, ám egy kisebb karantén telep 
létrehozása könnyebben megoldható. Az Alapítványuk elsődleges célja, hogy gazdát 
találjanak a kutyák számára. 
Úgy gondolja, első lépésként el kellene végezni a városban az ebek összeírást. Második 
lépcsőben - vagy párhuzamosan az összeírással – célszerű lenne az önkormányzat részéről a 
kedvezményes ivartalanítás meghirdetése. 
 
A képviselők kérdéseket tesznek fel, melyekre Kisfalvi Nyina válaszol. 
 
Nagy Imre polgármester: Megköszöni az Elnök Asszony rész vételét és tanácsait. 
 
Kisfalvi Nyina az ülésről távozik. 
 

 
5. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 
 

 
 
Sebők Lajos képviselő: Tájékoztatja a testületet arról, hogy az ipari parkban található, 
önkormányzati tulajdonú beruházási épület tetőfelújítására árajánlatot szerzett be. Véleménye 
szerint a tetőfelújítást nem kellene halasztani, állagmegóvás szempontjából a munkálatokat 
sürgősen el kellene végeztetni. Ismerteti az ajánlatot. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Véleménye szerint mindenek előtt azt kellene eldönteti, hogy 
az önkormányzatnak mi a szándéka az ingatlannal, majd ennek megfelelően kell intézkedni, 
illetőleg döntést hozni. 
 
A képviselők egyetértenek az alpolgármesterrel. 
 
Nagy Imre polgármester: A gyermekvédelmi rendeletünk értelmében testületi határozattal 
kell megállapítani adott tanévben nyújtott önkormányzati tankönyvtámogatást. Javaslom, 
hogy a 2013-2014. tanévben a sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak az 
önkormányzat biztosítsa a tankönyvet. Előzetes felmérés alapján a tankönyvekért fizetendő 
összeg 150.000 forint. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki 
egyetért azzal, hogy az önkormányzat a költségvetése terhére a 2013-2014. nevelési évre 
vonatkozóan a sajóbábonyi Deák Ferenc Általános iskola tanulói számára biztosítsa a 
tankönyveket, 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 
183/2013.(VIII.9.) önkormányzati határozata 

 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 150.000 Ft összegű tankönyvtámogatást biztosít a 
sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskolai tanulói részére, a 2013-2014. nevelési évre 
szükséges tankönyveket beszerzésére. A tankönyvtámogatás összege az önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester megköszönte a testület 
munkájáét, és az ülést bezárta. 
 
 
 
      k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
           Likai-Tóth Adél                                 Nagy Imre 

jegyző        polgármester 
 
 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 

Ráduly József      Sebők Lajos 
képviselő                                                                   képviselő 

 

 


