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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült:  2013.  október 29. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendes, nyílt ülése. 

 

Az ülést vezeti: Nagy Imre polgármester 

 

Szavazati joggal, jelen vannak:  
Nagy Imre polgármester, 

Gazda Lajos alpolgármester,  

Bencs Gábor képviselő, 

Lakatos Jenő képviselő, 

Ráduly József képviselő, 

Sebők Lajos képviselő, 

Dr. Varga Eszter képviselő. 

 

Távol maradt:  - 

   

(Kezdéskor 7 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Meghívottként jelen vannak:  

Likai-Tóth Adél jegyző 

Király Gáborné aljegyző 

Dr. Mecser Tamás rendőr alezredes 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 

 

Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van. 

 

Az 1. napirendi pont megtárgyalásához Dr. Mecser Tamás alezredes, Bak Richárd alezredes, 

és az Ondreák Ferenc őrsparancsnok lesz a segítségünkre, külön köszöntöm őket. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Gazda Lajos alpolgármestert és Bencs Gábor képviselőt. 

A meghívó alapján ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv 

hitelesítő személyekre tett javaslat elfogadását. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a meghívó szerinti, polgármester által ismertetett napirendi pontok megtárgyalását, 

a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az alábbi határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

269/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők Gazda Lajos alpolgármester és Bencs Gábor képviselő. 

 

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról 

2. Tájékoztató, a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 

3. Indítványok, bejelentések 

4. Beszámoló az önkormányzat 2013 évi költségvetésének I- III. negyedévi teljesítéséről 

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 

megtárgyalására 

6. Előterjesztés a helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálatára 

7. Előterjesztés az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzése 

8. Előterjesztés a település hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásra 

9. Előterjesztés a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló rendelet megalkotásra 

10. Előterjesztés a filmforgatási célú közterület-használatról szóló rendelet megalkotására 

11. A közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása 

12. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

 
 

1. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs 

munkájáról 

 

 

Nagy Imre polgármester: A rendőrkapitányság kiadta a 2012 évi beszámolóját. Ezt a 

beszámolót kiküldtük a képviselőknek és a külsős tagjainknak. A Településejlesztési és 

Közbiztonsági bizottsági ülésen véleményezték a jelentést. Tapasztalható, hogy egyre 

nagyobb a rendőri jelenlét a településünkön. A közbiztonsági érzetet nem csak az 

befolyásolja, hogy mennyi a felderített bűnözés, hanem az is, hogy a településükön mennyi a 

deviáns viselkedés, amely zavarják a lakosságot. 

Kérdezem a Képviselő- testület tagjait, hogy kíván-e hozzászólni a beszámolóhoz. 

 

Bencs Gábor képviselő: Köszönöm szépen a szót polgármester Úr. A bizottsági ülésen 

megtárgyaltuk a beszámolót, amelyet írásban megkaptuk. Ennek a beszámolónak a szerves 

része a statisztika, e nélkül nem lehetne kimutatni a rendőri munka hatékonyságát. Ellenben 

én azt szeretném elérni, hogy legalább egy rendőr lenne a településünkön a nap 24 órájában. 

Ezt minden alkalommal elmondjuk. Továbbá szeretném megköszöni a rendőrség munkáját, az 

együttműködést a polgárőrökkel. 

 

Sebők Lajos képviselő: Közeledett a beszámoló ideje, így októberben állandó volt a rendőri 

jelenlét, a hangulat is jobb volt. Erre a rendőri jelenlétre lenne szükség a beszámoló 

elfogadása után is. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Tekintettel arra, hogy több millió forintot áldoztunk a 

rendőrőrs kialakítására, elvárható az állandó rendőri jelenlét. Ennek ellenére számtalanszor 
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tapasztaltuk, hogy egyetlen egy rendőr sincs a településen. Nekem az lenne a kérésem, hogy 

ha nem is olyan nagy létszámban, de mindig legyen a nap 24 órájában járőr Sajóbábonyban. 

 

Nagy Imre polgármester: A lakosság felém több alkalommal is jelezte, hogy örülnek a 

nagyobb a rendőri jelenlétnek. Fontos, hogy a járőrözés ne legyen kiszámítható, és folyamatos 

legyen. Szívós kitartó munkát kell végeznie a rendőrségnek ahhoz, hogy eredmény legyen. 

Szeretném a rendőrség munkáját megköszöni, és magunk részéről igyekszünk a feltételeket 

biztosítani, hisz mindannyian arra törekszünk, hogy minél élhetőbb legyen a város. 

Átadom a szót dr. Mecser Tamás rendőr alezredesnek. 

 

Dr. Mecser Tamás rendőr alezredes: Tisztelettel köszöntök mindenkit!  

Szeptember végén kezdtünk el egy intézkedés sorozatot annak érdekében, hogy a megye 

összes településén legyen rendőr. Minden nap legalább egyszer megjelenjünk az adott 

településen.  Ahova tehetjük, többször visszatérünk. Az a kérés, hogy mindig legyen 

rendőrjelenlét, hisz így nagyobb a lakosságban a biztonságérzet. Az lenne jó, ha minden 

utcában lenne rendőr, de sajnos ezt nem tudjuk teljesíteni. Jelenleg létszám hiány van, ezt a 

hiányt igyekszünk feltölteni. Azt is látni kell, hogy kollégák lehetőségükhöz képest, jól végzik 

a munkájukat. Tehát mindig mérlegelni kell mi az, amire a lehetőségük kiterjed, mi az, amit 

ebből megcsinálunk. Ha törvényes keretek között odateszi magát a kolléga, ha sokszor nem is 

hoz eredményt, azt mondjuk, hogy jól végzi a munkát. Viszont ha nem foglakozik az 

emberekkel, nem érzékeny a problémájukra, akkor azt mondjuk, hogy nem ér semmit a 

munkája. Ennek az összejövetelnek nem az a célja, hogy dicsérjük egymást, hanem a 

problémákat is meg kell beszélni. Amikor komolyabb a bűncselekmény, akkor a miskolci 

kollégákat is bevonjuk. Tudomásunk van arról, hogy a lakosságot zavarja a családi botrányok 

hangoskodása, különböző emberek deviáns viselkedése. Erre is van jogi megoldás. 

Csendháborításért, garázdaságért fel lehet jelenteni. Sok szabálysértést elzárással büntetnek, 

ezeket az embereket ily módon ki lehet emelni a közösségből. Fontos, hogy ezeket az eseteket 

jelezzék felénk. A lakosság segítsége nélkül a kollégák sem tudnak eredményesen dolgozni. 

Köszönetet szeretnék mondani az Önök részéről nyújtott segítségért. S ha bármi van, amihez 

mi hozzá tudunk tenni a közbiztonság érdekében, kérem, szóljanak. Meg szeretném említeni, 

hogy mi nagyon bízunk az őrsparancsnok munkájában. 

 

Nagy Imre polgármester: Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az írásban kiküldött beszámolót. 

 

Bencs Gábor képviselő (a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke): a Bizottság megtárgyalta a település közbiztonsági 

helyzetéről szóló, valamint a rendőrőrs munkájáról szóló beszámolóját, és elfogadását 

javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy szavazásra teszem. 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a település közbiztonsági helyzetéről, a 

rendőrőrs munkájáról szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

270/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

a  település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a település közbiztonsági helyzetéről, a 

rendőrőrs munkájáról szóló beszámolót, és köszönetét fejezi ki a rendőrőrs hatékony 

munkájáért.  

  

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

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

tett intézkedésekről 

 
Nagy Imre polgármester: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést 

a Képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Ebben rögzítve vannak olyan döntések is, 

amelyek a rendkívüli ülésen kellett meghoznunk, mint például a kapubejárók elkészítése, 

aszfaltozás munkálatokat stb. ezeket sorra rendre elvégeztük. Ezen kívül szeretném 

bejelenteni, hogy a csapadékvíz elvezetés pályázatot a kivitelező készre jelentette. Van 

valakinek kérdése, szóbeli kiegészítése. 

 

Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Nagy Imre 

polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról és a 

két ülés között tett intézkedésekről.  

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

elfogadta Nagy Imre polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról és a 

két ülése között tett intézkedésekről. 

 

3. napirendi pont: Indítványok, bejelentések. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Utalva a polgármester előző napirendi pontban tett 

bejelentésére, szeretnék hozzászólni, az aszfaltozás túlnyomó része kész. Az elmúlt esőzéses 

időszakban végig néztem a vízelvezetőket, hogy megtudjam, hogy a víz milyen módon vonul 

le. Tájékoztatom Önöket, hogy nagyon szépen. Egy probléma azért van. Az út padka nagyon 

sáros. Azt a javaslatot fogalmaztam meg a képviselőtársaim felé, hogy az út mindkét oldalt 50 

cm szélességben, 5-6 cm mélyen fel kell szedni, murvával feltölteni. Erre kértünk három 

árajánlatot, ezt elmondanám.  

- Az első árajánlat:       1.279 Ft/ m 
2 

ennek a végösszege 1.598.750,- Ft 

- A második árajánlat:  1.066 Ft/ m 
2 
ennek a végösszege 1.332.500,- Ft 

- A harmadik árajánlat:   760 Ft/ m 
2 
ennek a végösszege    950.000,- Ft 

 Szeretném ezt itt az ülésen megtárgyalni, ne bújjunk el a lakosság elől.   Én nagyon fontosnak 

tartom, hogy ezt még végezzük el. 

 

Nagy Imre polgármester: Az alpolgármester úr, úgy fogalmazott, hogy ne bújjunk el a 

lakosság elől. A lakosság többet kapott, mint a beruházásban szerepelt. A problémák 



 

6 

 

kiküszöbölésére 10 millió forint keretösszeget állapítottunk meg. Ezt a keretösszeget nem 

használtuk még fel. A keretösszegből még körülbelül 3 millió van. Ezt a felvetést támogatom. 

Ez különösen a főutcán előnyös, a padka kiépítése, így a parkolási lehetőséget kiszélesítjük. 

Kérdezem a képviselőtársaimat kinek, mi a véleménye erről? 

 

Sebők Lajos képviselő: Az útpadkák zúzott kővel való lehengerlését én is támogatom. 

Nekem az a véleményem, hogy a közmunkásokat kell alkalmazni és egy vezetőt, aki irányítja 

a munkát. Ez a munka kevés szakértelmet igénylő munka. 

 

Nagy Imre polgármester: Sebők képviselőtársamnak igaza van, de ha az emberek 

munkaintenzitását nézzük, az ebben évben nem lenne kész, de még az is kétséges, hogy 

jövőre megcsinálnák. Nem a szakértelemmel van gond, hanem a munkaintenzitásával. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Nem csak a munka intenzitásával van probléma, hanem azzal 

is, hogy ezekhez a munkákhoz megfelelő gépek szükségesek, melyek az önkormányzatnál 

nem állnak rendelkezésre. A gépeket bérelni kell, a gépekhez szakképzet gépkezelők 

kellenek. Ez mind költség. Én nem vagyok abban biztos, hogy közmunkásokkal kell ezt 

elvégeztetnünk. Visszatérve az alpolgármester úr felvetésére. Lehet globálisan kezelni, mik 

azok a munkák a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, amiket még szükséges elvégezni. 

Örülnék, ha ezt egészében megtárgyalhatnánk. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Véleményem szerint a munkák jól haladnak. Ami kimaradt a 

beruházásból a Kossuth Lajos utca legmagasabb pontja, amit a szakemberek magas pontnak 

neveznek. Van egy kifolyó mindkét oldalán elmaradt 10-12 méter, azt mindenképp meg kell 

csinálni. Lakatos Jenő képviselő társam már többször jelezte, hogy a Váci Mihály úton egy 

esőzés során milyen áldatlan állapot szokott kialakulni. Ez a Váci Mihály ú szakasza, Kodály 

Z. u. és a Gárdonyi úton , mintegy 80 méteres szakaszon egyenetlenül vannak elhelyezve a 

kapubejárók alatt a vízelvezető csövek. Már ott is folynak munkálatok. Ki vannak szintezve, a 

csövek is ki vannak cserélve. A Református Temető felé vezető úton van egy rövid szakasz. 

Az övárok mellett 1,8 méter szélesen murvát terítettek és döngölték le azt. Azt biztosan tudom 

állítani, hogy nem fogunk túl haladni a 10 milliós keretösszegen. 

 

Lakatos Jenő képviselő: A betoncső tisztítás is költség. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Erről még nem tudtunk egyeztetni a kivitelezővel. Van három 

szakasz, ami tisztításra szorul. Nagy gondot kell fektetni arra, hogy a régi rendszer is 

tökéletesen működjön. A napokban hozzá is fognak a tisztításhoz. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Az alpolgármester úr mindent elmondott. Említettem, hogy 

magunknak kellene megcsinálni az útszéli padkát, ezt a véleményemet megváltoztatom, mivel 

a mai nap szembesültem vele, hogy milyen kemény a talaj, és megtudtam a gépek óránkénti 

díját. Ez 1250 méter. A vállalkozó napi 400 méter tud megcsinálni. Nekem az a véleményem, 

hogy támogassuk az alpolgármester úr javaslatát. 

 

Sebők Lajos képviselő: Ezeket a közmunkásokat miért kell így leminősíteni? Miért olyan 

fontos azaz útpadka? 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A képviselőtársam, mint autós nagyon jól tudja, hogy mi célt 

szolgál az útpadka. Másrészt pont a bizottsági ülésen vetette fel, hogy miért nem haladnak a 

munkálatok, most pedig hátráltat. Ami a közmunkásokat illeti, nem minősítjük le, de időnként 
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nem úgy dolgoznak, ahogy kellene. Most csak két utcáról beszélünk, lesz még alkalom, hogy 

a közmunkásokat hasonló munkával megbízzuk. 

 

Sebők Lajos képviselő: Az alpolgármester újabb vitatott kérdést vetett fel. A költségvetésbe 

betervezett munkák 60-70 % - t nem végeztük el, viszont olyan munkát elvégeztünk, amit 

nem terveztünk be, így például a reformátustemető felé vezető út. A katolikus temető parkoló, 

a gyár felé vezető út szintén nem volt betervezve. 

 

Lakatos Jenő képviselő: azt mondod nem volt betervezve?  Nekünk az a feladatunk, hogy 

szebbé, élhetőbbé tegyük a várost, és ha aktuálisan jelentkezik egy sokakat érintő probléma, 

akkor próbáljuk megoldani, ha a költségvetésünk megengedi. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A „Csapadék vízelvezetés” 240 milliós beruházás.  Ez kinek a 

komfortérzetét fogja növelni? Kinek a biztonságát szolgálja, ha nem a lakosságét. Amit 

elvégeztetünk, így a temető parkoló kialakítása, a református temetőhöz vezető út vagy a gyár 

felé vezető út, ezek a felújítások, beruházások kinek az érdekét szolgálják, mind a lakosságért 

van, mind a város érdekét szolgálja. Tudom, hogy a képviselőtársam a 3-4-es épület 

tetőfedésére gondol. Ma kaptam polgármester úrtól azt a tájékoztatást, hogy megkaptuk rá az 

építési engedély. A tetőfedés idén kész lesz. Nem várt problémák is adódhatnak. Gazda Lajos 

alpolgármester úr rengeteg munkaórát töltött el annak érdekében, ha lezárul a beruházás, 

akkor tényleg olyan létesítmény legyen, amire büszke lehet Sajóbábony. 

 

Ráduly József képviselő: Én nem úgy gondolom, hogy Sebők képviselőtársam nem arra 

gondolt, hogy haszontalan volt, amit csináltunk.  

 

Bencs Gábor képviselő: Van igaza mindkét véleménynek. Ahhoz, hogy a beruházás kerek 

egész legyen, vannak olyan munkák, ami el kell végeznünk. Abban viszont igaza van Sebők 

képviselőtársamnak, amit lehet, csináltassuk meg saját emberekkel. 

 

Nagy Imre polgármester: Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Amennyiben nincs, 

javaslom, hogy szavazzunk. 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony, Kossuth u. 1. szám 

alatti közterületen (magaspont) 24 fm 20 /30 /30 TB-elem építésével, 9 fm TBF fedlap 

építésével, a fedlapok védő betonázást 10 cm vastagságban, továbbá a Kossuth utca páros- és 

páratlan oldala, az Ady Endre utca páratlan oldala 50 cm szélességben, 5 cm mélységben föld 

kiszedése, felgyűrődő föld és gyom leszedése, elszállítása, föld tömörítése, 5 cm murvával 

történő feltöltése, tömörítése, a padkázási feladatok elvégzése munkálatokkal a Metrószer Kft. 

vállalkozást megbízzuk, 1.101.428 Ft + Áfa  vállalkozási áron, mely összeg a költségvetésben 

rendelkezésre áll, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodik szavazattal alábbi határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

271/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

A Metrószer Kft.  megbízásáról 

( Kossuth u., Ady E. u. padkázása, fedlapok építése) 

 

 

A Képviselő-testület 

 

1. Úgy döntött, hogy a Sajóbábony, Kossuth u. 1. szám alatti közterületen (magaspont) 

24 fm 20 /30 /30 TB-elem építésével, 9 fm TBF fedlap építésével, a fedlapok védő 

betonázást 10 cm vastagságban, továbbá a Kossuth utca páros- és páratlan oldala, az 

Ady Endre utca páratlan oldala 50 cm szélességben, 5 cm mélységben föld kiszedése, 

felgyűrődő föld és gyom leszedése, elszállítása, föld tömörítése, 5 cm murvával 

történő feltöltése, tömörítése, a padkázási feladatok elvégzése munkálatokkal a 

Metrószer Kft. vállalkozást megbízza. 

2. A vállalkozási díj 1.101.428 Ft + Áfa, mely összeg az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésben rendelkezésre áll 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A MESZ vezetője kérelmezte, hogy részükre 500.000,- forint 

túlórakeretet biztosítsunk, olyan munkákra, amelyeket csak munkaidőn túl tudnak elvégezni. 

A MESZ dolgozói létszáma alacsony.  A túlórákra szükség van,  részben a kapacitáshiány 

miatt, részben olyan munkák végett, amit csak munkaidőn kívül tudnak elvégezni. Szeretném 

megjegyezni, hogy az évelején biztosítottunk nekik túlóra keretet, amit nem merítettek ki 

teljesen, ebből is látszik, hogy nem történik pazarlás, nem volt a túlóra indokolatlanul 

felhasználva. 

Van valakinek ellenvéleménye, kérdése, hozzászólása, amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 

Aki egyetért azzal, hogy a 841 403 város és községgazdálkodás szakfeladaton a túlóra keretet 

a tartalék terhére 500.000,- forint összeggel megemeljük, 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 

272/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

Túlóra keret megemeléséről 

(város ás községgazdálkodás) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 841 403 város és községgazdálkodás szakfeladaton a 

túlóra keretet a költségvetési tartalék terhére 500.000,- forint összeggel megemeli. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
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Nagy Imre polgármester: Szeretném bejelenteni, hogy az SVSE labdarúgó szakosztálya 

pótköltségvetésre kérelmet nyújtott be.  A kérelmében 1.070.000,-  összeg szerepel. 

Kérdezem a bizottságokat, megtárgyalták-e a kérelmet?  

 

Ráduly József képviselő (a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke): Ebben az 

ügyben rendkívüli bizottsági ülést is hívott össze. Meghívtuk az SVSE vezetőjét, annak 

érdekében, hogy elmondja, milyen indokkal kéri az összeget. A bizottságunk nem tudott 

dönteni.  

 

Bencs Gábor képviselő (Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke): a Bizottság megtárgyalta, elfogadására javasoljuk a Képviselő-testület felé. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő (a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke): a 

Bizottság megtárgyalta, elfogadására javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Az SVSE minden évben pótköltségvetést nyújt be. Nem vagyok 

sport ellenes, de ezen el kellene gondolkodni. 

 

Nagy Imre polgármester: Igyekszünk nem eltérni a költségvetésünktől. Ez a sportnál más, 

mert eredményességre törekednek, nem kell sajnálni tőlük. Próbáljuk a SVSE vezetőjét arra 

inspirálni, ne térjen el a saját költségvetésétől. 

 

Sebők Lajos képviselő: Annyit azért el kell mondanom, hogy ez az ő költségvetésében benne 

volt, de azt mi kurtítottuk meg. 

 

Nagy Imre polgármester: Azt az összeget átcsoportosítottuk, a tömegsportra. Én kerek 1 

millió forintot javaslok. Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, 

aki egyetért azzal, hogy 1 millió Ft összeggel támogassa az önkormányzat a SVSE labdarugó 

szakosztályt, az 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 

273/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

Az SVSE támogatásáról 

(a labdarúgó szakosztály kérelme alapján) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az SVSE labdarúgó szakosztály részére 1.000.000,- 

forint összegű támogatást biztosít a 2013. évi költségvetési tartalék terhére. 
 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2013. január 1-

ét követően a helyi közutak tekintetében közútkezelőként a Képviselő-testületet jelöli meg. A 

törvény 34. § (2) bekezdés értelmében a közút forgalmi rendjét a Képviselő-testület alakítja 

ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása 
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esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges 

módosítania kell. 

A Polgármesteri Hivatal elkészítette a település helyi közúthálózatán korábbiakban kialakított 

forgalmi rendjét meghatározó jelzések nyilvántartását (térképi nyilvántartás). A 

forgalomtechnikai terv elkészítésének költségeivel a 2013. évi költségvetésben nem 

számoltunk, szükséges beszélnünk és döntenünk róla. Indítványozom, hogy a város 

forgalomtecnikai tervének elkészítésére kérjünk árajánlatot. A 2014. évi költségvetés 

tervezésekor ezen költséggel is számolnunk kell. 

 

Sebők Lajos képviselő: Egy javaslatom lenne ennek kapcsán, vizsgáljuk felül a hidakat is. 

 

Nagy Imre polgármester: A hidak felülvizsgálata során a törvény szerint szoktuk eljárni, 

erre van egy szakemberünk. 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem, aki egyetért azzal, 

hogy Sajóbábony város közútjai forgalmi rendjét felülvizsgálja a képviselő-testület, ezért 

forgalomtechnikai terv elkészítésére  szerezzen be árajánlatot, majd a 2014. évi költségvetés 

tervezéskor a közúti forgalmi rend felülvizsgálatából adódó költségekre legyen a jegyző 

figyelemmel, 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 

274/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony közútjai forgalmi rendjének felülvizsgálatáról, forgalomtechnikai terv 

elkészítésére vonatkozó árajánlat beszerzéséről  

 

A Képviselő-testület  

1. Sajóbábony város közútjai forgalmi rendjének felülvizsgálatát határozta el, ezért felkéri a 

polgármestert, hogy a település forgalomtechnikai tervének elkészítésére árajánlatot szerezzen 

be. 

2. Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetése tervezésekor legyen 

figyelemmel a közúti forgalmi rend felülvizsgálatából adódó költségekre. 
 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

   Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal, értelemszerűen 

 

Nagy Imre polgármester: Szeretném bejelenteni, hogy a SAG Kft. megküldte az árajánlatát 

a közvilágítás bővítésére. Az árajánlat a Sportpálya, valamint a Kinizsi út, Gárdonyi utca, 

Bartók és a Bocskai utcák megvilágítását érinti. A Kinizsi u. és gyalogátkelőhely 

megvilágítására az ajánlat 4.083.551 Ft + Áfa, a sportpálya melletti, Bocskai u. 4. előtti és 

Gárdonyi u. – Bartók B. u. közötti járda megvilágítására az ajánlat 4.551.413 Ft + Áfa, 

mindösszesen 8.639.964 Ft + Áfa. Az árajánlat végösszege bruttó 10.700.000,- Ft. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a SAG 

Hungaria Elektrotechnikai Létesítményeket Tervező és Szerelő Kft. vállalkozást bízza meg az 

önkormányzat a Sajóbábony, Kinizsi út és Sportpálya közvilágítás bővítése kivitelezési 

munkálataival 8.639.964 Ft + Áfa vállalkozási díjon, és egyetért azzal, hogy a kivitelezés 
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költségét a 2013. évi költségvetési tartalék terhére fedezze az önkormányzat, 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 

275/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

A SAG Hungaria Kft. árajánlatának elfogadásáról 

(Kinizsi út és Sportpálya közvilágítás bővítése) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, 

1. A SAG Hungaria Elektrotechnikai Létesítményeket Tervező és Szerelő Kft. (1116 

Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.) vállalkozást megbízza a Sajóbábony, Kinizsi út és 
Sportpálya közvilágítás bővítése kivitelezési munkálatainak elvégzésével.   

2. A vállalkozási díj 8.639.964 Ft + Áfa azaz Nyolcmillió-hatszázharminckilencezer-

kilencszázhatvannégy forint + Áfa, mely összeget a 2013. költségvetési tartalék 
terhére biztosít. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, a következő indítványom, az első 

gyermeküket szülő 23 év feletti anyák támogatása, melynek az összegére a javaslatom 

egyszeri, 50.000,- forint. 2013 első félévben két szülés volt, és még három várható. A 

pénzügyi bizottság és a településfejlesztési bizottság támogatja a javaslatot. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a 2013. 

évben első gyermekét szülő, 23 életéven felüli édesanyákat egyszeri, 50.000 Ft összegű 

támogatásban részesítse az önkormányzat a költségvetési tartalék terhére, 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 

276/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

Első gyermeküket szülő nők támogatásáról 

 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2013. évben első gyermekét szülő, 23 életéven felüli 

édesanyákat egyszeri, 50.000 Ft összegű támogatásban részesíti az önkormányzat a 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
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Nagy Imre polgármester: Van valakinek valamilyen indítványa?  

 

Ráduly József képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a tornaterem használata kapcsán kell 

megbízó levél, hogy én intézkedni tudjak. Hétvégén sokan szeretnének sportolni, de nem 

tudnak. Adjuk meg a lehetőséget nekik. 

 

Nagy Imre polgármester: Ha szükséges, adunk egy meghatalmazást. 

Van valakinek valamilyen indítványa? 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Szörnyű állapotban van a tanya melletti vízelvezető árok, 

amelyre az önkormányzat több millió forintot költött. Az ottani tulajdonos az árok széléig 

beszántotta, a sár belefolyik az árokba. Arra kérem a jegyzőasszonyt, hogy küldje ki a 

közterület-felügyelőt, az illetőt szólítsa fel, hogy hagyja abba ezt a magatartást. 

A másik a közvilágításnál a fák felérnek a vezetékig.  

 

Nagy Imre polgármester: A MESZ már intézkedett, kértek árajánlatot. Önjárós kosaras 

emelő segítségével meg fogják tudni oldani ezt a problémát. Egyelőre egy hétre bérlik, majd 

utána meglátjuk. 

 

Sebők Lajos képviselő: Polgármester úr, én a MESZ vezetőjének a beszámolójára lennék 

kíváncsi az elvégzett munkák tekintetében. 

 

Nagy Imre polgármester: Megkérem Horváth Pétert, adjon tájékoztatást. 

 

Horváth Péter: A következőket végeztük el. A műhely két oldalára kerítést illetve kapukat 

építettünk. Rendőrség komplett festése. A II. sz. óvoda csatornacsere. A Katasztrófavédelem 

ellenőrzés után, ajtót kellett építeni a kazánház a raktár felé. Pincére komplett tető. Orvosi, 

fogorvosi rendelő radiátor szerelése. Iskolakazán szerelése. Intézmények fűtésbeindítása. 

Konyha, dugulás elhárítása. Traktor fűnyíró javítása. Október 23-i ünnepségre díszítés. 

Tornaterem világítás javítása. Orvosi rendelő, MESZ csatornajavítás. Közterületek takarítása, 

temető takarítása. 

 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek valamilyen indítványa?  

Amennyiben nincs további bejelentés, úgy javaslom, hogy térjünk át a következő napirendi 

pont megtárgyalására. 

 
 

4. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I- III. 

negyedévi teljesítéséről 
 

 

Nagy Imre polgármester: A Képviselő-testület az anyagot megkapta. Az előterjesztés 

tartalmazza az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, teljesítést, kiadások és 

bevételek tekintetében egyaránt. A költségvetésünk továbbra is stabil és rendezett. A 

jegyzőasszonynak vagy a főelőadó asszonynak van valami szóbeli kiegészítése? 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Nincs, de ha valakinek van kérdése, azokra szívesen válaszolunk. 

 

Nagy Imre polgármester: Megkérdezem a bizottságokat, hogy megtárgyalták-e részletesen a 

2013. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolót? 
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Dr. Varga Eszter képviselő (a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke): a 

Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I- III. negyedévi 

teljesítéséről szóló beszámolót, és elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Bencs Gábor képviselő (a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke): a Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének I- III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót, és elfogadását javasolja a 

Képviselő-testület felé. 

 

Ráduly József képviselő (a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke): a Bizottság 

megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I- III. negyedévi teljesítéséről 

szóló beszámolót, és elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

 Nagy Imre polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy kérem, szavazzunk, 

aki egyetért az önkormányzat 2013. évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásával, az 

előterjesztés szerint, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében, az 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 

277/2013.(X.29) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat 2013.  évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXXV. törvényben foglaltakat Sajóbábony Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi 

teljesítéséről  szóló beszámolót jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti részletezéssel 

elfogadja. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
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1. számú melléklet a 277/2013.(X.29.) 

önkormányzati határozatához 

 
K  I  M  U  T  A  T  Á  S  

 
 

 SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
                      

2013. I.-III. negyedévi  bevételeinek alakulásáról 
                                                                                                                                          e/Ft 

 

                                                                                                                 

M   e   g   n   e   v    e    z    é    s Eredeti  
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  

T e l j e s í t é s 

Szociális étkeztetés        18.328      18.328             14.483 

Déryné Szabadidőközpont             300           300                   649 

Kölcsönök  visszatérülése          2.000        2.000                2.076 

Város és községgazdálkodás                     145 

Támogatásértékű működési bev.        54.417      54.417              13.194 

Bérleti díjak          1.500        1.500                1.192 

Kamatbevétel           -           -                3.058 

OEP-től átvett pénz          3.600        3.600                2.954 

EU-s fejlesztések támogatása      224.240    224.240              22.788 

Építményadó        70.000      70.000              61.849 

Kommunális adó        10.000      10.000                9.035 

Iparűzési adó      190.000    190.000            158.060 

Gépjárműadó          5.200        5.200                4.830 

Talajterhelési díj           -          -                   655 

Normatív állami támogatás      104.830    104.830              78.974 

Felhaszn. kötöttséggel járó áll.        56.522      56.522              30.592 

Központosított előirányzat                 8                8                       6 

Egyéb központi támogatás           -        1.594                2.378 

Előző évi kgvs.visszatérülés           -            -                   430 

Pótlékok, bírságok           -            -                1.491 

Környezetvédelmi bírság           -            -                2.436 

Előző évi pénzmaradvány      120.000    140.170            140.170 

Függő-átfutó bevétel          -           -  

Bevételek összesen:      860.945    882.709            551.445 
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2.számú melléklet a 277/2013.(X.29.) önkormányzati határozatához 

 
 

 
K  I  M  U  T  A  T  Á  S  

 SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT     
 2013. I.-III. negyedévi  kiadásainak alakulásáról                                                     

                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                      

S z a k f e l a d a t  megnevezése Lét- 
szám 

2 0 1 3 .évi 
eredeti ei. 

2 0 1 3 .évi 
módosított ei. 

Tényleges 
  kiadás 

Kiadásból: 
-személyi j. 

Járulékok D o l o g i 
   kiadás 

Szociális 
juttatás 

Pénzeszköz 
átadás 

Felhalmozási 
     kiadás 

Kölcsön 
nyújtása 

Óvodai  ellátás      11       44.275          45.067       28.379       19.946       5.239        3.194     

Déryné Szabadidőközpont        3       30.305          30.695      22.591         6.781       1.793      14.017     

Polgármesteri Hivatal       16       178.385        157.427    104.083        41.431     10.102      17.786     33.829              935    

Önkormányzat                   

Önkormányzati jogalkotás       1           24.806      14.692         9.737       2.499        2.456     

Szociális étkeztető       6       56.557          57.016      41.483         9.807       2.342      28.394                940  

Védőnői szolgálat       1         4.699            4.699        2.741            908          214        1.619     
Fogorvosi szolgálat             952               952           686             686     

Város és községgazdálkodás      7       42.454          42.965      30.490       11.477       2.718      16.027                268  

Egyéb járóbeteg ellátás          3.704            3.704        1.999               17            1.982   

Önkormányzat által foly.segély        13.500               13.500        4.888         4.888    

Települési hulladék        32.400          32.400      21.390        21.390     

Közfoglalkoztatás      50       60.472           60.472      26.391       19.236       5.069        2.086     

Közvilágítási feladat          8.890            8.890        6.581          6.581     

Lakóingatlan bérbeadás                  100               100             11               11     
Nem lakóingatlan bérbeadása               50                   50           141             141     

Közutak fenntartása        26.000          26.000      19.101        19.101     

Zöldterület gazd.-al kapcs .f.          5.500               5.500            26               26     

Önkormányzati vagyonnal kapcs.f.          4.803            7.857        7.791          7.791     

Állategészségügyi szolgáltatás          1.000            1.000        1.024          1.024     

Önkormányzat elsz.(ber.tart.tám.)      346.899        359.609      65.735              9.014         41.721     15.000 

Átfutó-függő kiadások           8.886        
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:     95     860.945        882.709    409.109    119.323     29.976    142.347     38.717        10.996         43.864     15.000 
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5. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójának megtárgyalására 
 
 

 

Nagy Imre polgármester: Ebben az évben ez már a második költségvetési koncepció, amit 

tárgyalunk. A jegyzőasszonynak van szóbeli kiegészítése? 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Nincs, ebben az írásos beszámolóban megpróbáltuk összefoglalni, 

ami ebben a tárgyban fontos 

 

Nagy Imre polgármester: Kérdezem a bizottságokat, hogy megtárgyalták, a 2014. évi 

költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést? 

 

Dr. Varga Eszter képviselő (a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke): a 

Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció elénk tárt 

lehetőségeit egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Bencs Gábor képviselő (a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke): a Bizottság megtárgyalta a 2014. évi költségvetési 

koncepciójáról szóló előterjesztést, és elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Ráduly József képviselő (a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke): a Bizottság 

megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, és elfogadását 

javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy kérem, szavazzunk, 

aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásával az írásos 

előterjesztésé tartalmával megegyezően, az 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 

278/2013.(X.29) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepcióját jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti részletezéssel elfogadja. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
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1.számú melléklet: 278/2013 (X.29.) sz. határozatához 

 

Adatok ezer Ft-ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételi jogcím 

2013. év 
2014. évi 

 terv Mód. ei. 
Várható  

telj. 

I. Önkormányzat működési bevételei 295 328           292700 280 200 

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 275 200           267700 255 200 

Illetékek       

Helyi adók 270 000           260000 250 000 

Átengedett központi adók 5 200                5200 5 200 

Bírságok, egyéb bevételek                  2500   

I/2. Intézményi működési bevételek 20 128              25000 25 000 

II. Támogatások, hozzájárulások 162946            159630 165 212 

Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 104 830            104830 115 212 

Központosított előirányzatok                     1594                4800   

Kiegészítő támogatás 56 522              50000 50 000 

III. Közhatalmi bevételek       

IV. Támogatás államháztartáson belülről 227 840            227840 3600 

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 3 600                3600 3 600 

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, kistérségi társulástól átvett 

pénzeszköz 
      

EU támogatás 224 240            224240  

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             52300 52 300 

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 54 425             50000 50 000 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 000               2300 2 300 

VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 742539          732470 501312 

VIII. Előző évi várható költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele 140170          140170 100 000 

IX. Finanszírozási bevételek       

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 882709           872640 601312 
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2.számú melléklet: 278/2013 (X.29.) sz. határozatához 

 

Kiadási  jogcím 

2013. évi 

2014. évi  

terv Módosított  ei. 

 

Várható 

teljesítés 

  I. Működési  költségvetés 519864 482640                   506312 

     Személyi juttatások 184062       170000 180 000 

    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47444         45900 48 600 

    Dologi  kiadások 191092       180000 187712 

    Ellátottak pénzbeli juttatásai       

    Egyéb működési célú kiadások 97266          86740 90000 

   - ebből:   Lakosságnak juttatott támogatások       

                  Szociális, rászorultság jellegű, ellátások 82 382          72486 75000 

                  Működési költségvetési maradvány átadás       

                  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14 884          14254 15 000 

                  Működési célú támogatási kiadás       

                  Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés       

                  Pénzforgalom nélküli kiadások       

                  Kamatkiadások       

  II. Felhalmozási költségvetés 298551        275000 45000 

    Beruházások 250 551        230000  30000 

    Felújítás 23 000          20000 10000 

    Egyéb felhalmozási célú kiadások 25000          25000 5 000 

        ebből: - pénzügyi befektetések kiadása 

  
20000          20000  

                  - Lakástámogatás, lakásépítés                            5000            5000                        5000 

   III. Tartalékok   49294          49294 50 000 

    Általános tartalék                          12080          12080   

    Céltartalék 37 214          37214 50 000 

  IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 867709        806934 601312 

  V. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány       

  VI. Finanszírozási kiadások – hitel nyújtása 15000          15000   

  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 882709        821934 601312 

  Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-)          50706  

  Létszám-előirányzat (fő): 45   

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):60 
95              95 95 

 

 

 

6. napirendi pont: Előterjesztés a helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálatára 

 

 

Nagy Imre polgármester: Minden évben ilyenkor aktuális a helyi adók felülvizsgálata, mivel 

évközben adót emelni nem lehet csak csökkenteni. Ebben a beszámolóban a nálunk 

alkalmazott adónemek vannak felsorolva. Kérem a bizottságok véleményét. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő (a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke): a 

Bizottság megtárgyalta a jegyzőasszonytól kapott írásos előterjesztést, amelyben nem 

javasolja az adómértékének a növelését. A bizottságunk egyetértett az előterjesztésben 

leírtakkal és egyhangú szavazattal elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 
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Bencs Gábor képviselő (a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke): a Bizottság megtárgyalta a helyi adó mértékek és egyéb 

díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Ráduly József képviselő (a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke): a Bizottság 

megtárgyalta a helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy kérem, szavazzunk, 

aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a helyi adó mértékek és egyéb díjak 

felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, figyelemmel a lakosság teherviselő 

képességeire, a helyi sajátosságokra, az elmúlt év tapasztalataira valamint az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeire a bevezetett helyi adók körén, mértékén, az egyéb díjak körén, 

mértékén módosítani nem kíván, 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 

279/2013.(X.29) önkormányzati határozata 

 

a helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálatárról 

 

A Képviselő-testület a helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálatára vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta, figyelemmel a lakosság teherviselő képességeire, a helyi 

sajátosságokra, az elmúlt év tapasztalataira valamint az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeire úgy döntött a bevezetett helyi adók körén, mértékén, az egyéb díjak körén, 

mértékén módosítani nem kíván. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a bizottsági üléseken 

elhangzott egy olyan felvetés, miszerint a Képviselő-testület a közös költség viseléséről 

döntsön, illetve vizsgálja felül. Jelenleg az önkormányzati ingatlanok tekintetében, a közös 

költséget az önkormányzat költségvetése fedezi. Szeretném, ha erről vélemény születne, mert 

annak megfelelően járunk el a továbbiakban, illetőleg 2014-től. 

Nagy Imre polgármester: Kéri a bizottsági véleményt. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő (a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke): A 

bizottságunk is véleményt alkotott ezzel kapcsolatban és három egyhangú szavazattal 

javasolja a közös költség áthárítását. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Lenne egy kérdésem, számszakilag ki lett mutatva, hogy 

mennyi ez az összeg? 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Nem jelentős, a költségvetésünk számaihoz viszonyítva nem nem 

nagy összeg, én azt hiszem, hogy ez elvi kérdés volt inkább. 
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Dr. Varga Eszter képviselő: Elhangzott olyan lehetőség is, hogy az önkormányzati lakások 

bérleti díját emeljük meg, de úgy javasoljuk, célszerűbb a közös költséget áthárítani, mintsem 

a bérleti díjat emelni. A bizottság véleménye az, hogy ez nagyon méltányos a bérlők számára. 

A közös költség áthárítása az ingatlannal szembeni felelősség érzetet javítja, ugyanakkor nem 

jelent nagy terhet számukra. Igen, valóban elvi kérdés inkább, mint költségvetési 

bevételnövelés. 

 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy kérem, szavazzunk, 

aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek 

esetében a társasházi közös költséget 2014. január 1. napjától a bérlő fizesse meg, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

280/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzati bérlakások közös költségéről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb 

helyiségek esetében a társasházi közös költséget 2014. január 1. napjától a bérlő fizesse meg.  
 

Felelős: Nagy Imre polgármester     

Határidő:  

 

 

7. napirendi pont: Előterjesztés az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzése 

 

 

 

Nagy Imre polgármester: Jegyzőasszony az írásos előterjesztést megküldte a Képviselő-

testületnek. 

Kérdezem a Bizottságokat megtárgyalták az ÉRV részesedésének megszerzéséről szóló 

előterjesztést megtárgyalták? 

 

 

 

Dr. Varga Eszter képviselő (a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke): Az 

előterjesztést a bizottság megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadását javasolta. 

 

Bencs Gábor képviselő (a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke): a Bizottság megtárgyalta az ÉRV Zrt-ben részesedés 

megszerzéséről szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Ráduly József képviselő (a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke): a Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangú szavazattal elfogadását javasolja a Képviselő-

testület felé. 

 



 

21 

 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, javaslom, hogy szavazzunk. 

Aki egyetért azzal, hogy a ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági 

jogot megtestesítő „ A” típusú részvényt vásárol az önkormányzat a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-től 10.000,- névértéken, 28.500,- Ft vételáron, a vételár fedezetét az 

önkormányzat a 2013. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja, továbbá egyetért azzal, 

hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi és a vételi/ 

visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére, 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 

281/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

Az ÉRV Zrt. –ben részesedés megszerzéséről 

 

A Képviselő-testület 

 

1. Úgy döntött, hogy az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági 

jogot megtestesítő „ A” típusú részvényt vásárol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt.-től 10.000,- névértéken, 28.500,- Ft vételáron 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi és a vételi/ 

visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. 

3. A Képviselő-testület vételár fedezetét a 2013. évi költségvetési tartalék terhére 

biztosítja. 
 

Felelős: Nagy Imre polgármester     

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: Előterjesztés a település hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotásra 

 

Nagy Imre polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van hozzászólása a Képviselő-

testületnek? 

 

Sebők Lajos képviselő: Én azt szeretném, ha a rendeletbe nem írnánk be, hogy a 

közszolgáltató a CIRKONT. 

 

Nagy Imre polgármester: Ezt jelenleg tartalmaznia kell. 2014. január 01-től újat kell alkotni. 

A következő évben a Társulással fogunk szerződést kötni. Ha most megszűnik a CIRKONT, 

mint szolgáltatató, akkor a Katasztrófavédelemnek kell a szolgáltatást elvégezni. 

 

Sebők Lajos képviselő:A társulás egyik lényege, hogy tudjon indulni a pályázatokon. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A Társulást 138 település, hozza létre, amelynek a tulajdonosai 

az önkormányzatok. A szemétszállítást négy szemétszállító cég fogja végezni, valószínű, 

hogy alvállalkozóként. 
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Ráduly József képviselő: Létrejött egy Hulladékgazdálkodó Társulás, amely azért jött létre, 

mert meg akart pályázni egy hulladéklerakót, amelynek a létesítése már megtörtént. 

 

Nagy Imre polgármester: Ez a hulladéklerakó már működik, és ide szállítja a CIRKONT 

Zrt. a szemetet és ő vállalja a hulladék kezelését. Ahhoz, hogy a szolgáltatás működjön a 

szolgáltatás a településeknek 51 %.-os tulajdonrészének kellene lennie, a szemétszállító 

cégben. A CIRKONT nem fogja felajánlani a 138 önkormányzatnak azt, hogy átadja a 

tulajdonrész arányt. Ezért kellett létrehozni egy Társulást, akit megbízzunk a 

szemétszállítással. A szemétszállítási díj a Társuláson belül egységesnek kell, hogy legyen. 

Amennyiben nincs további hozzászólás javaslom, hogy szavazzunk, aki elfogadja a települési 

hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet az előterjesztés szerinti tartalommal, az kézfeltartással 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 

A települési hulladékgazdálkodásról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§    (1) Sajóbábony Város Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék 

rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.  

 

(2) A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító 

eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy 

az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen 

való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki. 

 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi 

tevékenységekre terjed ki: 

a)  az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 

gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon 

gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 

begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;  

b)  az ingatlanon összegyűjtött nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési 

szilárd hulladék évente kétszer – az önkormányzat  által meghatározott 

időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő 

begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;  
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c)  az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított 

települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai 

 

2.§    (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Sajóbábony város közigazgatási területére 

terjed ki.  

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi 

személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) 

bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 2.§ (1) 

bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználónak minősülnek.  

 

(3) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles 

igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.  

 

 

3. A közszolgáltató és a lerakóhely megnevezése 

 

3.§    (1)  Sajóbábony város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltató: a 

CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt.  (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) – a 

továbbiakban: közszolgáltató. 

 

(2) Sajóbábony város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező települési 

hulladékot a közszolgáltató a a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező Sajókazai 

Hulladékkezelő Centrum lerakóhelyre (3720 Sajókaza, 082/15 hrsz.) szállítja.  

 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

4. §   (1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a közszolgáltató Sajóbábony 

Város  Önkormányzatával egyeztetve határozza meg, amely szerint a közszolgáltató: 

a) hetente egy alkalommal csütörtöki napon végzi a szabványméretű gyűjtőedénybe 

gyűjtött települési hulladék begyűjtését és elszállítását, 

b)   havonta egy alkalommal, előre ütemezett időpontban végzi a gyűjtőzsákban, 

elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését és elszállítását, 

c)   az elkülönített gyűjtést szolgáló gyűjtősziget konténereinek ürítéséről 

folyamatosan gondoskodik, 

d)   évente két alkalommal tavasszal és ősszel, előre egyeztetett időpontban 

lomtalanítást végez.  

(2) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató, a 

változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal – Sajóbábony Város Önkormányzat 

által – ,    hirdetmény útján köteles értesíteni az ingatlantulajdonost.  

(3) A települési hulladék gyűjtéséhez szükséges gyűjtőedények biztosítása a 

szolgáltatást igénybevevő kötelezettsége, a közszolgáltató a gyűjtőzsákban 

elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtéséhez díjmentesen rendelkezésre bocsátott 

gyűjtőzsákokat biztosít.  

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 



 

24 

 

5. §   (1) A közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben 

meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.  

(2) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal végzi. A 

gondatlan ürítés miatt a gyűjtőedény javítására vagy új edényzet biztosítására a 

közszolgáltató köteles.  

(3) Az ürítésből eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a 

területszennyezés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról köteles gondoskodni.  

(4) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált 

gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlantulajdonost terheli.  

(5) Amennyiben a közszolgáltató tevékenységét meghatározott időpontban elvégezni 

nem tudja, e tényről Sajóbábony Város Önkormányzatát értesíti és az elmaradt 

közszolgáltatást 48 órán belül pótolni köteles.  

(6) A közszolgáltató köteles a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján 

történő alkalmi begyűjtéséről, valamint az önkormányzat által kialakított 

hulladékudvarból történő elszállításáról gondoskodni.  

6.§    (1)  A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha: 

a)  megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a 

szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, 

egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, 

vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,  

b)  ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy 

olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem 

gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési 

szilárd hulladéknak.  

6.  Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

7.§    (1)  Az ingatlantulajdonos köteles: 

a)  az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott 

módon gyűjteni, kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást 

igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 

közszolgáltatónak elszállítás céljából átadni. 

b)  A szabványnak megfelelő gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat, és a nagydarabos, 

a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot a szállítási napon reggel 6 óráig 

kell közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető helyre 

elhelyezni. 

c)  A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat és a nagydarabos, a lomtalanítás körébe 

vont települési hulladékot legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 

órától helyezheti el  közterületre.  

(2) Egyéb edényből és más helyen elhelyezett edényből származó hulladékot a 

közszolgáltató nem köteles elszállítani.  



 

25 

 

(3) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a 

közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A 

hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és 

ürítéskor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(4) A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőzsák és a nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont 

települési hulladék nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és 

elhelyezése, egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével.  

(5) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely a gyűjtőedényben 

összetömörödött vagy befagyott vagy, a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, 

hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos köteles a 

visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.  

8.§   Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, 

telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a 

gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során 

keletkezett nem települési szilárd hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni.  

 

9.§   A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból 

nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés 

hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe. 

10.§ Az üdülőingatlan tulajdonosa és az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa részére a 

közszolgáltatás egész évben biztosított. 

11.§ Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 

ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.  

 7. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei  

12. § A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: 

a) a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait, 

b)   a szerződés tárgyát, 

c)   a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, 

d)   a teljesítés helyét, 

e)   a gyűjtőedények típusát és darabszámát, 

f)   a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, 

g)  a felek jogait és kötelezettségeit, 

h)  a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 

i)   a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.  
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8. A személyes adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések  

13.§ A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat kizárólag a 

közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően.  

9. A közszolgáltatás díja  

14.§  A közszolgáltatás díját Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

döntése alapján, közszolgáltatóval kötött szerződésben meghatározottak szerint, 

havonta, számla ellenében Sajóbábony Város Önkormányzata egy összegben utalja át a 

közszolgáltató számlájára.  

15.§ A közszolgáltatásért fizetendő díjat a nem természetes személyek részére a 

közszolgáltató számlázza ki.  

 

10. Záró rendelkezések 

 

16.§  A rendelet 2013. november 15. napján lép hatályba.  

 

 

 

            Likai-Tóth Adél             Nagy Imre 

                           jegyző                                                                  polgármester 

 

 

9. napirendi pont: Előterjesztés a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló rendelet megalkotásra 

 

Nagy Imre polgármester: A folyékony hulladék kezelésével kapcsolatban eddig is az volt a 

gyakorlat, aki nem volt bekapcsolódva a szennyvízhálózatra, annak számlával kellett igazolni 

a szennyvíz elszállítását ahhoz, hogy a talajterhelési díj megállapításánál figyelembe lehessen 

venni. Csak hivatalosan működő céggel lehet elvitetni. Jogi igény merült fel, hogy az 

önkormányzatoknak egységes közszolgálati rendeletet kell alkotni. 

 

Sebők Lajos képviselő: Véleményem szerint így ki van zárva a kisvállalkozó 

szolgáltatásnyújtásból. 

 

Király Gáborné aljegyző: Ki van, mert közszolgáltatói szerződést kell kötni, a 

magánvállalkozóval ilyet nem tudunk, így nem marad más lehetőség, mint az ÉRV Zrt. 

 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, javaslom, hogy 

szavazzunk, aki elfogadja a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásokról és annak kötelező igénybevételéről szóló rendeletet az előterjesztés 

szerinti tartalommal, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

      12/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről 

 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva,  a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 

45.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ (1) A rendelet célja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, 

elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos helyi szabályok 

megteremtése révén a település lakosságának védelme, a település természeti és épített 

környezetének megóvása, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz által 

okozott terhelések minimalizálása.  

 

(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója 

köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről, a 

közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.  

 

2.§ (1) A rendelet hatálya Sajóbábony város közigazgatási területén a közterületen meglévő 

közműhálózatra nem csatlakozott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy 

használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki, ide értve az 

ideiglenesen használt és nem használt ingatlanokat is. 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési folyékony hulladék (a 

továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására terjed ki. 

(3)  Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet 

cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, 

köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizét a gazdasági 

tevékenysége során keletkezett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől 

elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a 

gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíznek kezelésérő nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik a (4) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése 

nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást valamennyi hulladékra igénybe kell venni.  

(4)  A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a 

gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíznek kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben 

foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 
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(5) E rendelet hatálya nem terjed ki:  

a)  az ipari szennyvíz azon részére, melynek összetételük alapján a közcsatorna 

hálózatba nem vezethetők be, 

b)  egyébe jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, 

szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására.  

 

2. A közszolgálgatás ellátására vonatkozó szabályok 

 

3.§ (1) A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, 

valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Sajóbábony város területén az 

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai 

u. 1. sz.; adószám: 11069186-2-05; cégjegyzékszám: B.-A.-Z. Megyei Bíróság Cg. 05-

10-000123; számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. számlaszám: 

10200139-27008623) – a továbbiakban:  Szolgáltató – végzi.  

(2) Sajóbábony város közigazgatási területén keletkező TFH lerakására és 

ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. szám alatti 

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező átadási pont.  

(3)  A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges 

rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró 

eszközzel, a Vgtv. 44/F.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.  

(4)  A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a 

Vgtv. 44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.  

 

3. Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

4.§ Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás 

igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 

5.§ A közszolgáltató köteles: 

a)  ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani, 

b)  a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni,  

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 

eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű 

szakembert alkalmazni. 

d)  a TFH-ot a begyűjtése napján a rendelet 3.§ (2) bekezdésében kijelölt helyre szállítani.  

 

6.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az 

ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből 

származó, illetve közműhálózatba nem vezetett TFH-t – a külön jogszabályban 

meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára 

vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni.  

(2) Közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 

létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, álltai tetemet vagy egyéb 

olyan anyagok elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más 

személyek életét 

(3) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött TFH tekintetében a 

közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 3.§ (1) bekezdésében 

megjelölt Szolgáltatónak átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat 

megfizetni.  
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(4)  Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem 

végeztetheti. 

(5)  A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a 

közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 3 munkanapon belül 

eleget tenni. 

(6)  Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket 

biztosítani. 

 

4.  A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei 

 

7.§ (1) A közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat a közszolgáltatóval 10 évre köti. 

 

(2)  A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre és az aláírás napjától 

számítottan az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártával szűnik meg. 

 

(3) A közszolgáltatási szerződésben részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a 

magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, jelen rendelet állapítja meg. 

 A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatás körében: 

a)  a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi 

határát, 

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt 

közszolgáltatást teljesítését, 

c)  a közszolgáltatás időtartamát,  

d)  a települési folyékony hulladék gyűjtésének módját, valamint elszállításának a 

bejelentéstől számított maximális idejét, 

e)  a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, 

f) a közszolgáltatás díját,  

g) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módját, 

h) a szerződés felmondásának feltételeit, 

h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket. 

 

(4) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az 

ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy 

hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 
 

5.  A közszolgáltatás díja 

 

8.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat által 

megállapított díjat a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, melynek 

mértékét az 1. számú melléklet s tartalmazza. A díj magába foglalja a szennyvíz 

szállítási és ártalmatlanítási költségét is.     

(2) Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjárműbe 

gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni. 

(3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók 

módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatási díjhátralék kezelésére a Vgtv-ben 

foglaltak az irányadók. 
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6.  Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség 

 

9.§ (1) A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére 

köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához 

szükséges adatok feltüntetésével. 

      (2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) 

bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem 

azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a 

Szolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon 

belül bejelenteni.  

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési  

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően eljárni. 

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles: 

a)  megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,  

b)  gondoskodni az adatok biztonságáról,  

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

10.§(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 

alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

    (2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – 

a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 

fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt 

adatokat köteles megsemmisíteni. 

    (3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település 

Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 

7.  Hatálybalépés 

11.§ A rendelet 2013. november 15. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

            Likai-Tóth Adél             Nagy Imre 

                           jegyző                                                                  polgármester 

 

 
 

                                                        1.számú melléklet a 12/2013.(X.30.) önkormányzati rendelethez 

 

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja: 

 

     A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 

 

      8.505.-Ft/alkalom 

 

    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: 

 

      1.301,40 Ft/m
3 
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10. Előterjesztés a filmforgatási célú közterület-használatról szóló rendelet 

megalkotására 

 

 

Nagy Imre polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Filmforgatás célú közterület 

használatról szóló rendelet megalkotására hívja fel az önkormányzatokat a jogszabály. 

Tulajdonképpen törvényi előírásnak teszünk eleget. 

Van valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólása, kérdése? 

Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki elfogadja a filmforgatási célú közterület- 

használatról szóló rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 

filmforgatási célú közterület-használatról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  

 

1.§  A rendelet hatálya kiterjed: 

a)     Sajóbábony Város közigazgatási területén közterületnek minősülő – közhasználatra 
szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonában álló földterület, amelyet az 

ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván – területre, 

b)     Sajóbábony Város közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, valamint 
a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.  

 

2.§  A Képviselő-testület filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket 

a polgármesterre ruházza át.  

 

3.§ (1) Az Mgtv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a 
következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:  

a)  az eredeti állapot helyreállítását,  

b)  az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán 
tartását,  

c)  a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,  

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással 

kapcsolatos lényeges információkról,  
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatás megjelentetését a helyi médiában,  

f)  a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, 

beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.  
 

 (2)  Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a 

közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes 
közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági 

szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem 
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fizette meg, vagy annak, akinek a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül az 

Önkormányzattal szemben bármilyen kiegyenlítetlen tartozása volt. 

 

4. §  A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 
események esetén az Önkormányzat az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy 

helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, 

ameddig a filmforgatás akadályozva volt.  
 

5. §  (1) A filmforgatási célú közterület-használatért fizetendő díj megegyezik az Mgtv. 3. 

mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.  
 

(2) Mentesül a közterület használati díj alól, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű 

célnak minősül különösen az önkormányzat, az önkormányzat intézménye érdekében, 

továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében készülő filmalkotás, 
önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, városi ünnepségeken, rendezvényeken 

készített film forgatása.  

(3) A Képviselő-testület turisztikailag kiemelt közterületeket nem határoz meg 

6.§ (1)A filmforgatási célú közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, 

stáb, parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai 

kiszolgálás, stáb, valamint parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg 
a teljes közterület-használat 40 %-át.  

 

(2) A filmforgatási célú közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 2 hetet.  

 
(3) Ünnepnapra filmforgatási célú közterület-használat nem hagyható jóvá.  

 

(4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 

nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.  

 
7.§ A filmforgatás során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani: 

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterületet tisztán- és rendben tartásáról 

folyamatosan gondoskodni, 

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni, 
c)  a használat megszűnését követően a terület eredeti állapotát helyreállítani, az esetlegesen 

okozott környezet-szennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az 

önkormányzat részére visszaadni,  
d) 22 óra utáni forgatás esetén a használat területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani.  

 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

 

 

 

               Likai-Tóth Adél        Nagy Imre 

                   jegyző                                                                    polgármester 
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11. A közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása 

 

 

Nagy Imre polgármester: Javaslatom szerint a közmeghallgatás 2013. november 11. napján 

17.00 órai kezdettel tartsuk. Helye: Deák Ferenc Általános Iskola zsibongó helyisége.  

Amennyiben kérdés, más javaslat nincs, úgy szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-

testület a közmeghallgatást 2013. november 11. napján 17.00 órai kezdettel tartsa a Deák 

Ferenc Általános Iskola (Sajóbábony, Iskola tér 1.) zsibongó helyiségében,  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 

282/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

A közmeghallgatás időpontjának és helyének meghatározásáról 

 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közmeghallgatást 2013. november 11. napján 17.00 

órai kezdettel tartja a Deák Ferenc Általános Iskola (Sajóbábony, Iskola tér 1.) zsibongó 

helyiségében. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek valamilyen indítványa?  

 

Ráduly József képviselő: A rendkívüli bizottsági ülésünkön napirendi pont volt a Mikulás 

ünnepség megtárgyalása. A Mikulás ünnepségre 300.000,- Ft költségkeret van a Déryné 

Művelődési Ház költségvetésében. A javaslat szerint a Kiss Cégcsoport dolgozóinak a 

gyermekeivel együtt ünnepeljük a mikulást. Ebben a javaslatban a Kiss Cégcsoport dolgozói 

gyermekeinek a mikuláscsomagot a vezetés finanszírozná. Viszont én azt javaslom, hogy 

legyen egységes a csomag, már azért is, mert a gyerekek közt van „átfedés”. Ezt át kell 

gondolni, mivel a gyerekek egy teremben lesznek. A gyerekek egyik felének ilyen csomagja 

lesz, másiknak pedig olyan, az átfedés miatt pedig előfordulhat, hogy lesz olyan akinek kettő 

is. Ezért a 300.000,- forintos költségkerethez még plusz 150.000,- Ft szükséges, így a 

költségkeret összesen 450.000,- Ft lenne. Az időpontot 2013. december 5-én, 15 órára 

terveztük. 

 

Nagy Imre polgármester: Én inkább a december 4. napját javaslom, mivel az ötödikén 

inkább család ünnepli a mikulást. 

 

Sólyom Sándor Művelődési Ház vezetője: A csomagok tavaly is meg voltak pályáztatva. A 

pályázók által bemutatott csomagokat megszámoztam. S csak a szavazás után fedtem fel a 

pályázók nevét. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A következő felvetés is szorosan összefügg ezzel, konkrétan a 

karácsonyi díszkivilágítás. A polgármester úr felkért, hogy mérjem fel mennyi karácsonyi 

díszkivilágításra van szükség. 62 oszlopról hiányzik a díszkivilágítás. Váci Mihály 4 

zsákutcáján, a Vörösmarty, Béke illetve a Dankó utcán találhatók ezek az oszlopok. 
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Sebők Lajos képviselő: Ez nagyon sok, rakjunk minden második oszlopra. 

 

Bencs Gábor képviselő: Csináljunk meg annyit, amennyi 1 millió forintból kijön. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Meddig lehet pályázni? 

 

Nagy Imre polgármester: 2013. november 15-ig, akkor jár a kedvezmény, ha időben 

pályázunk és legalább 1 millió Ft értékben. 

Amennyiben nincs további kérdés, illetve hozzászólás, javaslom, hogy szavazzunk. Aki 

egyetért azzal, hogy a DSZK intézmény költségvetését a mikulás ünnepségre tekintettel 

150.000 Ft összeggel a költségvetési tartalék terhére megemeljük, az igazgató kezdje el az 

ünnepség megszervezését,  és egyetért azzal, hogy a költségvetési tartalék terhére a 

karácsonyi díszkivilágítás bővítésére 1.000.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat, 

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 

283/2013.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

A Mikulás ünnepséggel és karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos döntésekről 

 

Képviselő-testület úgy döntött 

 

1. A DSZK intézmény költségvetésében a Mikulás ünnepség költségkeretét 150.000,- Ft 

összeggel megemeli a 2013. évi költségvetési tartalék terhére.  

2. A karácsonyi díszkivilágítás bővítésére pályázatot nyújt be, és a világító eszközök 

beszerzésére 1.000.000 Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetési tartalék terhére. 

3. Felkéri polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Nagy Imre polgármester: Megköszöni a testület munkáját, a jelenlévők figyelmét, és az 

ülést bezárja. 

K.m.f. 

 

 

            Nagy Imre                                                                          Likai-Tóth Adél 

            polgármester  jegyző 

 

Hitelesítők: 

 

 

Gazda Lajos        Bencs Gábor 

alpolgármester           képviselő 
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