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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2013. november 26. 

 

napján megtartott rendes, nyílt ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
Határozat szám Megnevezése 

 

353/2013 (XI.26.) Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők 

személyéről 

354/2013 (XI.26.) A Metrószer Kft. megbízásáról 
(Dankó P. út földkiszedéséről illetve a föld 

elszállításáról) 

355/2013 (XI.26.) Részmunkaidős dajka státusz létesítéséről 

356/2013 (XI.26.) Pályázati önerő biztosításáról (ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-
0039.) 

357/2013 (XI.26.) Mérőprogram támogatásáról 

358/2013 (XI.26.) Videofelvétel készítéséről 

359/2013 (XI.26.) A Stereotip Bt. megbízásáról 

 

360/2013 (XI.26.) Polgármester jutalmazásáról 

361/2013 (XI.26.) Jutalomkeret megállapításáról 

362/2013 (XI.26.) Ráduly József képviselő megbízásáról 
(iskola tornaterem használata) 

363/2013 (XI.26.) Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

szerződés módosításáról 

364/2013 (XI.26.) Településrendezési terv módosítása véleményezési 
szakaszának lezárásáról 

365/2013 (XI.26.)                          Keretösszeg megállapításáról 

(Dűlő utak rendbetételéről) 

366/2013. (XI.26.) A Miskolci Állatsegítő Alapítvány támogatásáról  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 

Készült:  2013. november 26. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó  

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

Az ülést vezeti: Gazda Lajos alpolgármester 
 

Szavazati joggal, jelen vannak:  
 
Gazda Lajos alpolgármester,  

Bencs Gábor képviselő, 
Lakatos Jenő képviselő, 

Ráduly József képviselő, 
Sebők Lajos képviselő, 
Dr. Varga Eszter képviselő. 

 

Távol maradt:  Nagy Imre polgármester 

   
(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve.  
 

Meghívottként jelen vannak:  
 

Likai-Tóth Adél jegyző 
 

Távol maradt: Király Gáborné aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó  

 

Gazda Lajos alpolgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. Nagy 

Imre polgármester úr szabadságát tölti, az ülésen nem vesz részt. Dr. Varga Eszter képviselő 
asszony jelezte, hogy pár percet késni fog. 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Lakatos Jenő és Bencs Gábor képviselőket. 
A meghívó alapján ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv 

hitelesítő személyekre tett javaslat elfogadását.  
 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a meghívó szerinti, alpolgármester által ismertetett napirendi pontok 

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

353/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

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

3. Előterjesztés Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási szerződés 
módosításának megtárgyalása  

4. Előterjesztés a Településrendezési terv módosítása véleményezési szakaszának 
lezárásához  

5. Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásához  

6. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása  
 

Jegyzőkönyv hitelesítők Lakatos Jenő képviselő és Bencs Gábor képviselő. 
 

 

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

tett intézkedésekről 

 

Gazda Lajos alpolgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatást a Képviselő-testület tagjai írásban megkapták.  

2013. november 14-én megtörtént a csapadékvíz elvezetéses pályázat műszaki átadása. 
Megtörtént a hiba és hiánylista felvétele. 7 hiba volt, amit a jegyzőkönyvbe vettünk. A 

kivitelező vállalja, hogy 15 napon belül kijavítja. Az átereszek tisztítása már megtörtént, 
Kossuth L. u. 98. szám alatti kapubejárót és a rézsüt lebetonozták. Két kapubejárót meg 
kellett hosszabbítani, az Ady E. út végét és az Ady E. út 19. számnál. A Gárdonyi utca 

sárszennyeződése le lett mosva. Z1 nyílt árok, ahol a Bábony patak becsatlakozik ott 
kőszórással, hálóerősítéssel megtörtént a helyreállítása. Ugyanitt a korlát is elkészült. A 
belterületi vízelrendezésről ennyit szerettem volna mondani.  

2013. november 21-én rendkívüli ülést kellett tartanunk, erre azért volt szükség, hogy a 
hármas épület félmagas tetőszerkezetének az építését elkezdhessük. Ugyanis az új jogszabály 

szerint elektronikus építési naplót kell megnyitni és vezetni. Ezt e-naplónak nevezik. 
Keresnünk kellett egy szakembert, aki elvállalja az építési beruházásának a műszaki ellenőri 
feladatait. Ezzel egy Kft-t bízott meg a testület.  

A harmadik, amiről szeretnék beszélni, a Dankó Pista úti garanciális javítás, amit az Fk 
Raszter végzett, a rendkívüli ülésen már beszámoltam arról, hogy már elkezdődött a járda 

kijavítása, de problémák merültek fel. A megrepedt darabokat felszedték, azzal kellett 
szembesülni, hogy nem megfelelő az útalap. Ez azért alakult ki, mivel, a kátyúkat nem 
töltötték fel, hanem a kátyú mélységéig legyalulták, így elvékonyították az útalapot. Arra a 

kompromisszumos megoldásra jutottunk, hogy ki kell szedni a földet, és azután 
gondoskodnak az aszfaltozásról. A föld kiszedésére és elszállítására javaslom, adjunk 

megbízást, a Metrószer vállalkozás bruttó 57.000 Ft összegért elvégzi. Van ezzel 
kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért, azzal, 
hogy a képviselő-testület a Sajóbábony, Dankó Pista utca járda javítása útalap előkészítésével 

(a föld kiszedésével és a föld elszállításával) a Metrószer Kft. vállalkozást megbízza, a 
vállalkozási díj bruttó 57.000,- Ft mely összeget a költségvetési tartalék terhére biztosít az 

önkormányzat, kézfeltartással jelezze.  
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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 

354/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

A Metrószer Kft. megbízásáról 
(Dankó Pista utca járdajavítás, földkiszedés és elszállítás) 

 

 

A Képviselő-testület 

 

1. Úgy döntött, hogy a Sajóbábony, Dankó Pista utca járda javítása útalap előkészítésével 

(a föld kiszedésével és a föld elszállításával) a Metrószer Kft. vállalkozást megbízza.  

2. A vállalkozási díj bruttó 57.000,- Ft mely összeget a költségvetési tartalék terhére 
biztosít. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Gazda Lajos alpolgármester: A következő, amiről szeretnék tájékoztatást adni, a közterületi 
fák gondozása, a fák csonkolása. A munka nagy része megtörtént. A gépet még vissza fogjuk 

hozatni, mivel a Vörösmarty utcán a fák egészen a vezetékekig érnek. Ezt csak úgy tudjuk 
megcsinálni, ha a vezetékek áramtalanítva lesznek, a lakosság kiértesítését magunkra 
vállaltuk. 

2013. november 25-én megszerveztük azoknak a kutyáknak a befogását, amelyek veszélyessé 
váltak a lakosságra nézve. 8 kutyát fogtak be. Szeretném, megköszöni Bencs Gábor polgárőr 

parancsnoknak és kollégái segítségét, akik vigyáztak a biztonságra.  
Rákóczi úti járda a garanciális javítása megtörtént.  
Utána érdeklődtem, hogy miért szűnt meg a zöldzsákos szelektív hulladékgyűjtés. Beszéltem 

az igazgatóval és azt a választ kaptam, hogy megnövekedtek a költségeik és a rezsicsökkentés 
is negatívan hatott a gazdálkodásukra. Erre a pluszszolgáltatásra nem futja nekik.  

 
Dr. Varga Eszter képviselő az ülésre megérkezett, jelen van 6 fő képviselő. 
 

Gazda Lajos alpolgármester: A másik dolog a lomtalanítás. 2013. december 2-re beszéltem 
meg, a konténerek helyét mi határozzuk meg, csak a gépkocsivezetővel kell egyeztetni, aki 

elszállítja. Van valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése?  
 

Bencs Gábor képviselő: Meg kellene nézni, hogy benne van-e a Cirkont Zrt. - vel kötött 

szerződésben, hogy a havonta egyszer elviszi a zöldzsákos szemetet, mert ha benne van, 
akkor nem hivatkozhat arra, hogy megnövekedtek a költségek. Ha valaki vállalt valami, azt 

végezze is el. A lakosság akkor szembesült azzal, hogy nem viszik el a szemetet, amikor már 
kihelyezték a zsákokat. A másik, a lejárt határidejű határozatoknál volt a SAG árajánlat, amit 
múlt testületi ülésen elfogadtunk. Jött visszajelzés, hogy mikor akarják kezdeni? Nekem az a 

véleményem, hogy jobb lenne, ha nem az idén kezdenének. Sár van, s ha rámennek a nagy 
munkagépekkel, tönkreteszik azt a munkát, amit drága pénzért megcsináltattunk.  
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Sebők Lajos képviselő: A CIRKONT kifogását nem fogadom el. A másik do log, amit 
szeretnék megkérdezni, a csapadékvíz elvezetésről készült felvételen a kivitelező azt mondta, 
hogy vállalja az Ady út végén az Ördög patak tisztítását, de én úgy tudom, hogy a Metrószer 

Kft-vel csináltattuk meg.  
 

Gazda Lajos alpolgármester: Igen, amikor megtörtént az egyeztetés, kimentünk a 
helyszínre, azt mondta, hogy ez nem szerepel a beruházásban, ezért kellett saját pénzen 
megcsináltatni. 

Van valakinek még hozzászólása, kérdése? 
 

Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Gazda Lajos 

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

a két ülés között tett intézkedésekről.  

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

elfogadta Gazda Lajos alpolgármester beszámolóját a le járt határidejű határozatokról 

és a két ülése között tett intézkedésekről.  

 

 

2. napirendi pont: Indítványok, bejelentések. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Katasztrófavédelmi gyakorlat lesz Sajóbábonyban november 

28-án, csütörtökön. Ez egy úgynevezett törzsgyakorlat. Ebbe a gyakorlatba bevonásra kerül az 
óvárosi óvoda és a sziréna is meg fog szólalni.  
 

Az óvodavezető kérelméről szeretnék beszélni. Az óvoda vezetője olyan kéréssel fordult a 
Képviselő-testülethez, a testület engedélyezze 2014. január 1-től egész vagy részmunkaidős  

dajka státusz létesítését. Erről már a bizottsági ülésen volt róla szó. Kérdezem a Dr. Varga 
Esztert, a pénzügyi bizottság elnökét, megtárgyalták az ügyet?  
 

Dr. Varga Eszter képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A 
bizottság véleményt alkotott ezzel kapcsolatban, és három egyhangú szavazattal javasolja 0,5 

fő dajka státusz létesítését.  
 
Ráduly József képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk is 

megtárgyalta. Bizottságunk is a 0,5 fő dajka státusz létesítését javasolta.  
 

Gazda Lajos alpolgármester: Van valakinek kérdése vagy hozzászólása?  Amennyiben 
nincs, úgy kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2014. január 1. 
napjától a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatottak létszámát 0,5 fő  (4 órás) 

dajka státusszal megemeli, és egyetért azzal, hogy a jegyző a költségvetés tervezésekor e 
döntést vegye figyelembe, kézfeltartással jelezze.  

 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

355/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

Részmunkaidős dajka státusz létesítéséről 
A Képviselő-testület 

 

1. Úgy döntött, hogy 2014. január 1. napjától a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 
foglalkoztatottak létszámát 0,5 fő  (4 órás) dajka státusszal megemeli.  

 
2.  Felhívja a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezetének összeállításakor az 1. 

pontban foglalt döntést vegye figyelembe.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

             Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal, értelemszerűen 
 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A következő indítvány pályázathoz kapcsolódik, esedékes a 

csapadékvizes pályázati önerő harmadik része. Már két részletet befizettünk. Az első részlet 
1.865.157,- Ft, a második részlet 2.611.220,- Ft, a harmadik részlet, amiről most kell 
döntenünk,  2.984.252,- Ft. Természetesen nettó értékről beszélünk.  

Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra tette, aki egyetért azzal, hogy a 
„Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” című, ÉMOP-3.-2.-1/D-11-2011-0039. kódszámú 

pályázat megvalósításához 2.984.252,- Ft összegű pályázati önerőt biztosítson az 
önkormányzat, kérem, kézfeltartással jelezze.  
  

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

356/2013.(XI.26.) 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 2.984.252,- Ft összegű 

pályázati önerőt biztosít, mely összeg az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  
  

Felelős: Nagy Imre polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Gazda Lajos alpolgármester: A Nemzeti Média Hírközlési Hatóság a fokozott érdeklődés 
hatására mérési programot indított el, a lakosságot érintő rádiófrekvenciás elektromágneses 

sugárzás mérésére. Nálunk két hét időtartamra az óvodába helyeznének ki mérési pontokat, 
kérdésük, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, előzetesen hozzájárul-e az óvoda 
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intézményben térerősségmérő műszer elhelyezéséhez, kb. két hetes időtartamra. Van 
valakinek ezzel kapcsolatban véleménye, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 

Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda intézményben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
térerősségmérő műszert helyezzen el, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az  

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

357/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

Mérőprogram támogatásáról 
 

 
A Képviselő-testület - mint tulajdonos - úgy döntött, hozzájárul ahhoz, hogy a Sajóbábonyi 
Napköziotthonos Óvoda intézményben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

térerősségmérő műszert helyezzen el.  
 

Felelős: Nagy Imre polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Gazda Lajos alpolgármester: A Stereotip Bt vezetése kérésével kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy a vállalkozás a szerződésben foglaltakat már teljesítette. Újabb igények 
merültek fel, amiről a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke árajánlatot kért. Az 

árajánlatot megkaptuk, amelyben 5 alkalom szerepel. Időközben még három igény felmerült, 
amelyből egy lezajlott. A Déryné Művelődési házban rendőrségi előadás volt, arról is készült 

felvétel. Ezen kívül lesz egy népdaltalálkozó és szervez a katolikus egyház is egy adventi 
koncertet, amiről szintén kérnek felvételt. Így összesen 8 alkalom lesz, ami nem szerepel a 
szerződésében. 

 
Ráduly József képviselő: Nekem lenne egy javaslatom. Előttünk már ismert a Stereotip Bt 

tulajdonosának az árajánlata. Ebben alkalmanként meg van határozva a díj. A Képviselő-
testület bízza meg az alpolgármestert, hogy ő döntse el, hogy hány alkalommal szükséges 
felvétel. 

 
Sebők Lajos képviselő: Nem hiszem, hogy mindenről kellene felvételt készíteni 

 
Lakatos Jenő képviselő: Aki megdolgozik valamiért, azt meg kell fizetni, de el kell 
döntenünk, hogy kellenek-e vagy sem a felvételek.  

 

Gazda Lajos alpolgármester: Először felteszem a kérdést, hogy készítessünk-e video 

felvételeket az elkövetkező rendezvényekről. Aki egyetért azzal, hogy készítessünk felvételt a  
az önkormányzati rendezvényekről az kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodik szavazat mellett a 
következő határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

358/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 
Video felvétel készítéséről 

A Képviselő-testület 

 

Úgy döntött, hogy 2013 decemberében megrendezendő önkormányzati eseményekről 
készített videofelvételt.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Gazda Lajos alpolgármester: Van valakinek még kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem. Aki egyet ért azzal, hogy a képviselő-testület megbízza a Stereotip Bt. vállakozást 

azzal, hogy 2013. december hónapban megrendezésre kerülő nyolc darab önkormányzati 
rendezvényről video felvételt készítsen, alkalmanként 50.000 Ft áron, a megbízás költségét az 

önkormányzati tartalék terhére biztosítja, kézfeltartással jelezze.  
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodik szavazat mellett a 
következő határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

359/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

A Stereotip Bt. megbízásáról 
A Képviselő-testület 

 

Úgy döntött, hogy megbízza a Stereotip Bt. vállalkozást azzal, hogy a 2013. december 

hónapban megrendezésre kerülő nyolc darab önkormányzati rendezvényről video felvételt 
készítsen, alkalmanként 50.000 Ft áron. A megbízás költségét az önkormányzat a 
költségvetési tartalék terhére biztosítja.  

 
Felelős: Nagy Imre polgármester  

Határidő: azonnal 
 

Gazda Lajos alpolgármester: A Képviselő- testület, ha teheti, a dolgozóit jutalomban 

részesíti. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Egyetértek azzal, hogy a dolgozók munkáját jutalommal is 
elismerjük. Egész évben igazán nagyon sok munkát végeztek a hivatal dolgozói és az 
intézmények dolgozói is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a jegyző  asszonynak és a 

hivatal dolgozóinak, és minden önkormányzati dolgozónak. Javaslom, félhavi illetménynek 
megfelelő összegű jutalomkeretet állapítson meg a testület a tartalék terhére.  
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Gazda Lajos alpolgármester: Én most látom igazán, hogy milyen sok munkát végeznek 
mind a hivatali, mind a MESZ, az óvoda illetve a szociális konyha dolgozói. A pénzügyi 
bizottság elnöknőjének a javaslatával egyetértek. A polgármester úr részére másfél havi 

illetményének megfelelő jutalmat javaslok. 
Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy Nagy 

Imre polgármester a 2013. év második felében végzett munkája elismeréseként másfél havi 
illetményének megfelelő összegű, azaz Hatszázhetvenötezer forint összegű jutalomban 
részesüljön, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodik szavazat mellett a  
következő határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

360/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 
Polgármester jutalmazásáról 

 

A Képviselő-testület  
1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy 
Nagy Imre polgármestert a 2013. év második félévi munkája elismeréséül 675.000 Ft összegű 
jutalomban részesíti a költségvetési tartalék terhére.  

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjék. 
 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Aki egyetért, azzal hogy az önkormányzati dolgozók is 
kapjanak jutalmat, úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal részére 2.799.080 Ft, a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 344.170 Ft, a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 

1.515.618 Ft  az kézfeltartással jelezze.  
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
következő határozatot hozta. 

 
  Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

361/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

Jutalomkeret megállapításáról 

 
A képviselő-testület az intézményekben végzett eredményes munka elismerésére, a 

költségvetési tartalék terhére, jutalomra és járulékaira a Polgármesteri Hivatal részére 
2.799.080 Ft, a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár részére 344.170 Ft, a 
Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda részére 1.515.618 Ft összeget biztosít. 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
   Likai-Tóth Adél jegyző 

   intézményvezetők  
Határidő: azonnal 
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Gazda Lajos alpolgármester: Meghívtuk a Képviselő-testületi ülésre az iskola igazgatónőt, 
azzal a céllal, hogy megtárgyaljuk az iskolaidőn túli tornaterem használatot. Az iskola 

fenntartása átkerült az állami fennhatóság alá, a tulajdonjoga Sajóbábony önkormányzatáé. 
Amikor az önkormányzat átadta az iskolát a fenntartónak az akkor éppen folyamatban lévő  

pályázatot nem csak beadta, hanem meg is nyerte. Az iskola állapota továbbra is fontos az 
önkormányzatnak. Ez után a rövid kitérő után átadnám a szót Ráduly József 
képviselőtársamnak.  

 
Ráduly József képviselő: Sokan használják a tornatermet, főként a téli időszakban. Történt 

megállapodás az igazgatónő és a Sajóbábony Sportjáért Alapítvány vezetője között, az iskola 
utáni, délutáni időre szól. Ez a tornaterem Sajóbábony Város Önkormányzat tulajdona. 
Amikor még mi kezeltük, lehetet sportolni. Azt szeretném kérni, hogy a város lakossága 

hétvégén is használhassa a tornatermet, akár térítésmentesen. A pályázat, amiről már szó 
esett, az önerő része meghaladja a 10 millió forintot. Bármi probléma felvetődik így 

tetőjavítás, kazánjavítás, mi nem egymásra mutogatunk, hanem megoldjuk. Azt szeretném, ha 
az igazgatónővel meg tudnánk egyezni. Közösen elmenni a fenntartóhoz és elmondanánk a 
kérésünk. Meg szeretném kérdezni az igazgatónőtől, hogy mi a véleménye?  

 
Gazda Lajos alpolgármester: Tájékoztatni szeretném a jelenlévőket, hogy a Fenntartó 

Intézetet is megkerestük, de nem tudtak részt venni a Képviselő-testületülésen. Átadnám a 
szót Loy Lászlóné iskolaigazgatónak.  
 

Loy Lászlóné iskolaigazgató: Amióta én itt vagyok még nem volt problémánk egymással. A 
szerződés nem velem kötetett, hanem a KIK-kel. Én egy köztes személy vagyok, aki az iskola 
állagának a megőrzésére vállalt felelősséget. Én kompromisszumképes vagyok. Nem 

zárkózom el semmi elöl, és ha biztosítanak ügyeletet, állok elébe, mert én nem tudok. Én nem 
tudok biztosítani személyzetet a hétvégi ügyeletre. 40 óra munkaidő után biztosítani kell a 

pihenőidőt, és arra sincs lehetőségem, hogy engedélyezem, hogy lecsúsztassák vagy túlórában 
kifizessem. A megnyújtott iskola nyitva tartással tudom támogatni a sportot. 18 órái zárás 
helyett 20 órakor zárjuk az iskolát. Ez is munkaidő módosítással jár. Az intézményvezető 

alkalmassága ne attól függjön, hogy engedi-e a tornaterem használatot vagy sem. Kérem a  
képviselő urat, hogy az Intézményfenntartótól kérjen szerződésmódosítást. A jelenlegi 

szerződés szerda- csütörtök- pénteken 17.30-tól 20 óráig ad lehetőséget a sportolásra. Tehát 
ha hétvégén szeretné, ha a város használhatná a tornatermet, ahhoz szerződést kell 
módosítani. 

 
Ráduly József képviselő: Én egyszer már megkértem, hogy ne azt nézze, hogy nem lehet, 

hanem próbáljuk megoldani, de akkor is elzárkózott ez elől.  
 
Loy Lászlóné iskolaigazgató: az iskolába háromszor 10 fő jár sportolni, nem hiszem, hogy 

ez jelentené a tömegsportot.  
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Sajnálom, hogy ennek a szópárbajnak a Képviselő-testület 
anyagát kell, hogy képezze, s ez azért van, mert nem tudtunk megegyezni a színfalak mögött. 
Azt mindenki tudja, hogy a jelenlegi oktatási politikának nagyon fontos eleme, hogy a sportot 

támogassa, a kormány és mi is támogassuk minden fórumon. Az önkormányzatnak évek óta 
fontos a tömegsport. A tömeg 10-20 fős csoportokból áll össze. Nem támogatni kell, hanem 

csak engedni, hogy éljen tovább a tömegsport. Akkor járnak össze, amikor nem dolgoznak, 
ezért jogos igény. Az a szerződésben nincs leírva, hogy nem szabad kinyitni a tornatermet 



11 

 

hétvégén. 4-5 évvel ezelőtt meg lehetett oldani az ügyeletet. Ha csak ennyi akadálya van ön is 
kérhetett volna ebben segítséget az önkormányzattól, mert ha biztosítani tudna személyzetet 
az önkormányzat is úgy állt volna hozzá. Meg kérdezte, hogy ki hajlandó vállalni?  

 
Loy Lászlóné iskolaigazgató: Igen megkérdezetem. Ha képviselő Úr mond egy megbízható 

személyt, akire rábízhatnánk az ügyeletet. Én beszélek a tankerület vezető asszonnyal, hogy 
járuljon hozzá, hogy elláthassa az ügyeletet.  
 

Ráduly József képviselő: Én tettem lépéseket, a tornaterem teljesen elszeparálható az 
iskolától. Beszéltem egy szakemberrel. Kevés pénzből meg lehet oldani a riasztórendszer 

szétválasztását. De ez nem erről szól, hanem az akaratról.  
 
Gazda Lajos alpolgármester: Egy kicsit közelebb került egymáshoz a két érdek. Elsősorban 

meg kell nézni a szerződést. Ha szükséges módosítani kell, annak rendje módja szerint, az itt 
elhangzottakat belefoglalni.  Javaslom, az iskolai tornaterem bérletével kapcsolatban 

hatalmazzuk fel Ráduly József képviselőt, hogy az önkormányzat részéről eljárjon. Van 
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat felhatalmazza és megbízza Ráduly József képviselőt azzal, hogy a Deák Ferenc 

Általános Iskola tornaterembérletével kapcsolatban tárgyaljon a tankerület vezetővel, 
kézfeltartással jelezze.  

 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő 

határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

362/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

Ráduly József képviselő megbízásáról 
(iskola tornaterem használata) 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a felhatalmazza, és egyben megbízza Ráduly József 
képviselőt azzal, hogy a sajóbábonyi Deák Ferenc Általános iskola tornaterembérletével 

kapcsolatban tárgyalást folytasson a tankerület vezetővel.  
 
Felelős: Ráduly József képviselő  

Határidő: azonnal 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Van valakinek valamilyen kérdése? Amennyiben nincs, a 
napirendi pontot lezárom.  
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3. napirendi pont: Előterjesztés Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

szerződés módosításának megtárgyalása 

 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk, bizottsági üléseken 

megtárgyaltuk. Kérdezem a Bizottságok véleményét.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A 

bizottságunk véleményt alkotott ezzel kapcsolatban és három egyhangú szavazattal javasolja 
az előterjesztés elfogadását.  

 
Ráduly József képviselő,  a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 
is szintén megtárgyalta, és szintén elfogadásra javasoltuk Képviselő-testület felé 

 
Bencs Gábor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási szerződés módosításáról szóló előterjesztését és elfogadását javasolja a 
Képviselő-testület felé. 

 
Sebők Lajos képviselő: Én arra szeretném kérni a jegyzőasszonyt, hogy olvassa fel, hogy 

mibe került ez nekünk ebben az évben, mibe kerül a társulás tagjának lenni.  
 
Likai- Tóth Adél jegyző: Szívesen, annak érdekében is, hogy a lakosság is tájékozódjon és 

értse ennek a napirendi pontnak a tárgyát. A Többcélú K istérségi Társulásnak nem feladata 
2013. július 1. napjától az Őszi Napsugár Otthon fenntartása, ennél fogva a szociális 
bizottságát megszüntette. Ha társulás valamelyik szervét megszünteti, a megállapodást 

módosítani kell. A társulási tanács mellett a tagoknak is határozatot kell hozniuk az ügyben. 
A tagönkormányzat lakosság arányában fizet tagdíjat. 2013. évi tagdíjról beszélünk,  2012. 

január 1-jén Sajóbábony lakossága 2907 fő volt, ennek arányában fizetünk tagdíjat, 
összegszerűen 213.452,- Ft/ év. A közhasznú foglalkoztatási feladat és jogkört Sajóbábony 
átadta a Társulat számára. Azon túl belső ellenőrzési feladatok ellátására is a Társulással 

vagyunk megállapodásban. A belsőellenőrzésre évente 482.460,- Ft-ot költ Sajóbábony 
Önkormányzata. Ez a kiadás jóval az alatt van, mintha önállóan foglalkoztatnánk egy belső 

ellenőrt. Mikor ezt a társulási megállapodást elfogadtuk a Polgármester Úr előterjesztette, 
hogy célszerű a társulás tagjának lenni, hiszen költségkímélő.  
 

Gazda Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen jegyzőasszonynak a tájékoztatást. Van 
valakinek kérdése vagy hozzászólása?  Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki 

egyetért azzal, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a 
Társulási Tanács 2013. szeptember 18. napján hozott 30/2013.(IX.18.) határozatával 
elfogadott módosítását az önkormányzat jóváhagyja, és egyetért azzal, hogy felhatalmazza 

polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, kézfeltartással 
jelezze. 

 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 
 

 

 



13 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

363/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási szerződés módosításáról 

 

A Képviselő-testület 
 

1. A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a Társulási 

Tanács 2013. szeptember 18. napján hozott 30/2013.(IX.18.) határozatával elfogadott 
módosítását jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 

megtételére. 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont: Előterjesztés a Településrendezési terv módosítása véleményezési 

szakaszának lezárásához  

 

Gazda Lajos alpolgármester: A következő napirendi pont a településrendezési terv 

módosítása véleményezési szakaszának a lezárása. Kérdezem bizottságokat, megtárgyalták 
ezt a napirendi pontot? 
 

Dr. Varga Eszter képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A 
bizottságunk véleményt alkotott településrendezési terv módosítása véleményezési 

szakaszának lezárásával kapcsolatban, és három egyhangú szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását.  
 

Ráduly József képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 
is s megtárgyalta és az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 

Bencs Gábor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta a településrendezési terv 

módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról szóló előterjesztését és elfogadását 
javasolja a képviselő-testület felé. 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, ismertetem 
szóban is a határozati javaslatot. Szó szerint felolvassa a határozat-tervezetet, kéri, aki  

egyetért a határozat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

364/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 
Településrendezési terv módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testület a módosítás alatt lévő 
településrendezési eszközeire vonatkozóan a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: KR) alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A KR 38. § szerinti véleményezési szakaszt jelen határozat melléklete szerinti 

táblázatban foglalja össze. A beérkezett véleményeket, valamint a véleményekre, 
észrevételekre vonatkozó tervezői válaszokat elfogadja, a vélemények befogadásának 
lehetőségét lezárja. A határidőig nyilatkozatot nem tett szerveket a KR 34. § (2) a) 

pontja szerint kifogást nem emelő véleményezőnek tekinti.  
2. A környezeti vizsgálatról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

értékelés készítését nem tartja szükségesnek az államigazgatási eljárás során 
beérkezett vélemények, valamint a módosítások jellege és mértéke miatt. 

3. Felkéri a polgármestert a tárgyban szükséges további intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Gazda Lajos alpolgármester: A Kertbarátok köre egy beadvánnyal érkezett hozzánk.  

Átadnám a szót Molnár Zoltánnak.  
 

Molnár Zoltán: Köszöntök minden jelenlévőt. Fontos dolognak tartom, hogy a 
külterületeknél a kertekbe vezető utak rendben legyenek. Az utak, dűlők azok mindig az 
illetékes önkormányzatoké. Ezek az utak teszik lehetővé, hogy megközelítsük a kertjeinket. 

Sajóbábony és Sajószentpéter között van egy út, aminek nagyon rossz a minősége. A tél 
beállta előtt ezt rendbe kellene raknunk. Ezt részben egy 12 fős csapattal július 4-én rendbe 
tettük, ahol átfolyások vannak meg kellene csináltatni. Ezt az önkormányzat támogatásával 

szeretnénk megvalósítani. Hozathatnánk sódert, törmeléket vagy zúzalékot, amivel jobbá 
tehetnénk azt az útszakaszt.  

 
Mátyás László: Le van depózva 10 m3 zúzalék, azt kellene géppel eldolgozni. Néhány 
köbméter anyagot kellene még szerezni, akkor még tovább is mehetne az útjavítás. Mi végig 

jártuk a Darvas és Godos dűlőt, azzal a szakemberrel, aki a gyárban ehhez megfelelő gépeket 
kezeli. A lehető legkevesebb szeretnénk kérni az önkormányzattól, hogy ezt a gépet kibérelné 

néhány órára. Pillanatnyilag nem rendelkezünk pénzzel. Ennek a gépnek a bérleti díja 7500,- / 
óra. 4- 5 órai munkára volna szükség. 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Ez az ár honnan ered?  
 

Mátyás László: A gépet kezelő szakembertől.  
 
Bencs Gábor képviselő: Keressük meg Kiss Lászlót, és kérjünk segítséget, adja kölcsön a 

megfelelő gépet, gépkezelővel együtt. Én nem sódert javaslok, hanem zúzalékot vagy 
törmeléket. 

 
Dr. Varga Eszter képviselő: Nem kell cserére építeni, egy napra nyugodtan ki lehetne 
bérelni. Ennek kapcsán van egy gondom, ahogy megyünk ki a telkekhez, az odavezető út 

rettentő állapotban van. Azt nem lehetne rendbe hozni?  
 

Lakatos Jenő képviselő: Amennyiben nem tudja a gépet rendelkezésünkre bocsájtani a Kiss  
Cégcsoport vezetője, akkor meg kell bízni a Metrószer Kft-t. 
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Bencs Gábor képviselő: A Darvas dűlő végén van egy 150 méteres szakasz, ahol van egy 
szakadék. 

 
Gazda Lajos alpolgármester: Javaslom, hogy szavazunk meg egy keretösszeget, 150.000,- 

Ft-ot, ebben legyen gép és anyag. Én vállalom a dolog koordinálását, a kivitelezésnél Lakatos 
Jenő képviselőtársam lesz jelen. Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra 
teszem, aki egyetért, azzal, hogy szavazzunk meg 150.000,- keretösszeget a kertekhez vezető 

utak rendbetételére, az kézfeltartással jelezze!  
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

365/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

Keretösszeg megállapításáról 

(Dűlő utak rendbetételéről) 

Képviselő-testület: 

1. Úgy döntött, hogy a Sajóbábony határában lévő mezőgazdasági dűlő utak 
rendbetételére 150.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2013. évi költségvetési tartalék 
terhére. 

2. Felhatalmazza polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A Miskolci Állatsegítő Alapítvány részére 300.000,- Ft 
támogatást nyújtott az önkormányzatunk. Városunkból összesen 13 kutyát fogadott, be és 

gazdát próbál találni nekik.  
 

Ráduly József képviselő: Amikor az Alapítvány elnök asszonya nálunk járt, elmondta, hogy 
ők ivartalanítják, chippel látják el az állatot, és természetesen etetik. Javaslok az alapítvány 
számára százezer forint támogatás megállapítását.  

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Egyetértek a támogatással, megérdemlik, jó célt szolgálnak.  

 
Gazda Lajos alpolgármester: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a mai nap 
folyamán felhívtuk a Városgazda Nonprofit Kft-t, hogy mennyi kutyát tudnának elszállítani, 

de sajnos náluk komoly problémát okoz a kóbor eb elhelyezés. Azt javasolták, hogy írjunk 
egy megrendelőt. A megrendelést a mai nap elküldtük. Egyetértek a támogatási javaslattal. 

amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat a Miskolci Állatsegítő Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást 
nyújtson, kérem, kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  
A képviselő-testület 6 igen, szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta.  

 
 Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

366/2013.(XI.26.) önkormányzati határozata 

 

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány támogatásáról  

   
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Miskolci Állatsegítő Alapítvány részére 100.000 Ft 

összegű támogatást nyújt a 2013. évi költségevetési tartalék terhére.  
  
Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Megköszöni a testület munkáját, a jelenlévők figyelmét, és az 
ülést bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

         

           Nagy Imre                                                                          Likai-Tóth Adél 

            polgármester  jegyző 
 

 

 

 

Hitelesítők: 

 

Lakatos Jenő       Bencs Gábor 

  képviselő           képviselő
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