
1 
 

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2014. január 28. 

 

napján megtartott rendes, nyílt ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Rendelet száma Megnevezése 

 

1/2014. (I.29.) Az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Határozat szám Megnevezése 

 
1/2014. (I.28.) Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők 

személyéről 

2/2014.(I.28.) Sajóbábony Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 
(450.000,- Ft) 

3/2014.(I.28.) Tömegsport támogatásáról 
(1.000.000,- Ft) 

4/2014.(I.28.) Kóbor eb problémájának kezeléséről 
(1.000.000,- Ft) 

5/2014.(I.28.) Muszkás dűlői pincesor közvilágítás létesítésére, az 
útjavítására keretösszeg megállapításáról 

(1.000.000,- Ft) 
6/2014.(I.28.) Pinceház létesítésére és a tájház felújítására keretösszeg 

megállapításáról 
(10.000.000,- Ft) 

7/2014.(I.28.) 2014. évi költségvetés megalapozó döntésekről 

8/2014.(I.28.) Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
beszámolójáról 

9/2014.(I.28.) Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi 
munkatervéről  

10/2014.(I.28.) Színházi előadás megrendezéséről 

11/2014.(I.28.) A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi 
rendezvénytervének jóváhagyásáról 

12/2014.(I.28.) A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

13/2014.(I.28.) A köztisztviselők 2014. évi  teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező kiemelt célok meghatározásáról 

14/2014.(I.28.) A támogatási igény benyújtása víz és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről 
15/2014.(I.28.) Cserpák Gábor megbízásáról 

(Forgalomtechnikai tervkészítése) 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 

Készült:  2014.  január 28. 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 
 

Távol maradt: Király Gáborné aljegyző 
 

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.  
Üdvözlöm az egyház, a civilszervezetek és a sportegyesületek vezetőit. Azért hívtuk meg az 

általunk támogatott szerveket, hogy pár percben beszámoljanak arról, hogy 2013. évben 
hogyan használták fel a támogatás. Így kívánjuk biztosítani a nyilvánosságot.  
A meghívó alapján ismerteti a napirendi pontokat:  

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

3. A Sport Egyesületek (futball, teke, sakk), a Sajóbábony Sportéletért Alapítvány, 
valamint egyéb önkormányzat által támogatott Egyházak, Egyesületek, Alapítványok 
tájékoztatója a 2013. évi tevékenységükről, a 2014. évi terveikről 

4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala  
5. Előterjesztés az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
6. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalására.  
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7. Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi 

rendezvénytervének megtárgyalására, jóváhagyására.  
8. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata  

9. A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok 
megtárgyalása 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Gazda Lajos alpolgármestert és Dr. Varga Eszter képviselőt  

 
Más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért a napirendi pontok 

megtárgyalásával, illetve annak sorrendiségével, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyével, kézfeltartással jelezze.  
 

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. 
 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (I.28.) 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. A Sport Egyesületek (futball, teke, sakk), a Sajóbábony Sportéletért Alapítvány, 

valamint egyéb önkormányzat által támogatott Egyházak, Egyesületek, Alapítványok 
tájékoztatója a 2013. évi tevékenységükről, a 2014. évi terveikről 

4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala  
5. Előterjesztés az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

6. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalására.  
7. Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi 

rendezvénytervének megtárgyalására, jóváhagyására.  
8. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata  
9. A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok 

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 

 

Nagy Imre polgármester: Tájékoztatom a jelenlévőket és a lakosságot, hogy az eltelt 
időszakban a lejárt határidejű határozatokat, annak rendje módja szerint végrehajtotta a 

hivatal és az önkormányzat. Itt szeretném elmondani a lakosságnak, hogy a 
hulladékgazdálkodást úgy kell végrehajtani, hogy az önkormányzati tulajdon 50+1 % legyen. 

A hulladékgazdálkodás átalakul. A Társulásunk létrehozott egy céget, aki át fogja vállalni a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos összes munkálatokat. Ki fogja választani azt a 
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vállalkozót, aki a legkedvezőbb árajánlatot adja. Településünkön jelenleg ideiglenes 

szolgáltatás működik mindaddig, amíg a Társulás cége, a ZV Zöld Völgy Kft. át nem veszi 
ennek az irányítását. A Katasztrófavédelem akkor fog közbelépni, amikor egy településen 

nem valósul meg a hulladék elszállítása. Ilyenkor szükség állapotot állít fel. Nálunk nincs 
ilyen probléma. Valószínű június 1. napjától lesz üzemszerű szolgáltatás. A lakosok  az 
ideiglenes szolgáltatásból nem vettek észre semmit.  

Egyéb beszerzésről is döntöttünk, mint például a Szociális Konyha kapott egy új robotgépet, 
mindenen 60 év feletti idős embernek 1.500,- Ft értékű karácsonyi csomago t adtunk. 

Az év zárásakor 148 millió Ft volt az állás, de hozzáteszem, a tavalyi, még teljesített 
számlákat az idén fizetjük ki. Tisztább képet májusban fogunk látni, amikor megtörténik az év 
lezárása. Véleményem szerint aggodalomra semmi okunk. Van valakinek ezzel a napirendi 

ponttal kapcsolatban kérdése, hozzászólása?  
 

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 tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról és a 

Képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről. 

 

 

2. Indítványok, bejelentések 

 

 
 

Nagy Imre polgármester: Úgy folytatjuk a munkát, ahogyan karácsony előtt abbahagytuk. 
Még ünnep előtt elkészült a 3-as épület tetőszerkezete. Voltak olyan dolgok, amik függőben 

maradtak, mivel az időjárás nem engedte a tervezett munkák elvégzését, mint például a 
közvilágítás létrehozása, kiépítése. De mint látják, a munkákat már elkezdte az SAG Kft. A 
MESZ udvaron terveztünk egy nyitott szín építését. Az alapanyagok korrózióvédelme már 

megtörtént. Mihelyt az idő engedi és meg lesznek a szükséges engedélyek, hozzá kezdünk a 
szín megépítésének. Településrendezési tervünket elindítottuk a véleményezés szakasz 

lezárult, hamarosan a testület elé kerül.  
Digitális Közösség pályázat célja, hogy a rászorult lakosok laptophoz jussanak. Ennek az a 
célja, hogy minél többen jussanak digitális eszközökhöz, hisz már a legtöbb ügyintézés 

online-n történnek. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a pályázatírók 2014. 
február 10-én kitelepülnek a településünkre, akiktől bátran lehet kérdezni.  

Én ennyit szerettem volna elmondani, kérdezem a képviselő társaimat, hogy van valakinek 
bejelenteni valója, valamilyen indítványa?  
 

Sebők Lajos képviselő: Polgármester Úr, én szeretném indítványozni, hogy minél hamarabb 
foglalkozunk, az Erzsébet királyné úti bérlakással, mert az állaga folyamatosan romlik. Ha 

felújítanánk, akkor hamarosan ki tudnánk adni.  
 
Nagy Imre polgármester: A kezembe van a felmérés. A felmérés alapján a felújítás költsége 

nettó 2 millió Ft. A költségvetésbe csak a szükséges dolgok kerültek bele.  
Van valakinek még valamilyen indítványa, amennyiben nincs, lezárom a napirendi pontot.  
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3. napirendi pont: A Sport Egyesületek (futball, teke, sakk), a Sajóbábony 

Sportéletért Alapítvány, valamint egyéb önkormányzat által támogatott Egyházak, 

Egyesületek, Alapítványok tájékoztatója a 2013. évi tevékenységükről, a 2014. évi 

terveikről 

 

Nagy Imre polgármester: Még egyszer szeretettel köszöntöm az egyházak, a 

civilszervezetek és a sportkörök vezetőit. Kérem, hogy pár percben foglalják össze a 
mondanivalójukat. Kezdjük az egyházak képviselőinek a tájékoztatójával. Megadom a szót 

Bányiné Varga Erzsébetnek, nagytiszteletes asszonynak, a református egyház képviseletében.  
 
Bányiné Varga Erzsébet: Tisztelettel köszöntök  minden jelenlévőt. Köszönöm az elmúlt 

évek támogatását, amit a sajóbábonyi református gyülekezet számára nyújtott az 
önkormányzat. Az évben nagyon sok felújításunk volt. Felújítottuk az orgonát, amit már fel is 

tudtunk avatni, hisz október 23-án volt egy orgona koncert. Voltak olyan dolgok, amik 
szükségessé váltak, hiszen vannak épületeink. Szükségesek és elkerülhetetlenek voltak a 
felújítások. Parókián ki kellett cserélni a csatornát, kőműves munkákat kellett elvégezni, amit 

a hívek adományaiból sikerült megoldani. A közel jövőben feltétlen meg kellene javítani a 
ravatalozó tetejét. Kérem, a Képviselő-testületet mérlegelje és legyen segítségünkre ebben. 

Szeretnénk a padokat felújítani és a fűtést bevezetni a templomba. Bízzunk benne, hogy meg 
tud valósulni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.  
 

Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Átadom a szót Erdődi Endrének, a Katolikus 
Egyház képviselőjének.  

 
Erdődi Endre: Köszöntöm a Képviselő-testületet és a sajóbábonyi lakosságot. Mi 
adományokból élünk. Sok év adomány összegyűjtésével felújítottuk a templomunk belsejét, 

ez 1,6 millió forintba került. Majd a haranglábat, 700.000,- Ft-ért, az orgonát 500.000,- Ft-ért 
újították fel. A múlt évben az önkormányzattól kaptunk 400.000,- Ft-ot. Ebből az összegből 

elkezdtük megcsináltatni lépcsőfeljárót. Eddig 184.000,- Ft volt az anyagérték, a munka 
150.000,- Ft. A templom megsüllyedt, amire a püspök úr beadott egy pályázatot, aminek az 
érétke 5 millió Ft. Ennek még nincs eredménye. A templom csatornáját 170.000,- Ft-ért 

megcsináltattuk. Kérem az önkormányzat segítségét, a templom előtetője szétcsúszo tt. 
Megbíztuk Böszörményi János helyi vállalkozót, ennek a költsége közel 500.000,- Ft. Ezt a 

költségvetést le is adnám a Polgármester Úrnak, ha ebben tudnának segíteni, ezt a munkát el 
tudnánk végeztetni.  
 

Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Most pedig a civilszervezetek tájékoztatója 
következik. Először a Virágos Bábonyért Egyesület képviseletében felkérném Rádulyné 

Salamon Emőkét, mondja el tájékoztatóját. 
 
Rádulyné Salamon Emőke: 2013. évben ültetünk örökzöldeket, levendulát, talajtakarókat 

illetve több mint 200 árvácskát. Ezekből az árvácskákból jutott a járdák mellé, a 
templomkertbe és a hentes üzlet elé. Itt a sziklakertet is felújítottuk. Beszereztünk 1000 db 

tulipánhagymát, amit szintén elültettünk, ötszázat a lakótelepen, ötszázat a faluba, az 
egyházak területére. Ezek voltak a fő tételek, de pótolgattuk a virágokat, amelyek elszáradtak 
A jövőre nézve szeretnénk az önkormányzat épületének az ablakaiba virágládákat kihelyezni 

és azokat egységesen beültetni. Ezek májustól októberig gyönyörűen fognak virágozni. 
Szeretnénk a gyógyszertár előtt a virágládát felújítani, mert rendkívül rossz állapotban van, 

nagyon csúnya. 
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Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Most kérem, a Harmónia Életmód Egyesület 

számoljon be. Az egyesületnél volt személyváltás a vezetőség tekintetében. A tavalyi évről 
Praták Zoltánné fog beszélni, az idei tervekről pedig Kónyáné Dr. Bodnár Eszter.  

 
Praták Zoltánné: Tisztelettel köszöntöm a Jegyzőasszonyt, Polgármester Urat és a 
Képviselő-testületet. Az elmúlt évben megnőtt 80 főre a taglétszámunk. Támogatásként a 

tavalyi évben 400.000,- Ft-ot kaptunk. Minden hónap első keddjén előadásokat tartunk, volt 
belgyógyász, urológus előadónk. Gyógytorna két csoportban működik, mert nem fértünk el. 

Fürdőkirándulást Mezőkövesdre illetve Hajdúnánásra szerveztünk. Ha nem volt meg a 
tagjainkból a létszám bárki eljöhetett fürdőzni, aki sajóbábonyi lakos. A támogatás összegéből 
gyógytornát, gyógyfürdő látogatást, vérnyomásmérő vásárlást illetve az előadók tisztelet díját 

fedeztük. Ezzel bőven túl voltunk a 400.000,- Ft-os támogatáson. Az adók 1 százalékából 
illetve a havi 100,- Ft/fő tagdíjból pótoltuk.  Köszönetet szeretnék mondani a támogatásért, 

hisz e nélkül nem tudott volna az egyesület létezni. Ez az egyesület a lakosság egészségének 
megőrzésére helyezi a hangsúlyt.  
 

Kónyáné Dr. Bodnár Eszter: Köszöntök mindenkit. Itt is szeretném megköszönni a 
bizalmat, nagyon jól működő egyesületet vettem át. Szeretném folytatni azt az utat, amit 

Praták Zoltánné elkezdett. Tudom ez az egyesület létrehozása az ő nagy álma volt. Szeretnénk 
folytatni a gyógytornát. Idén három gyógyfürdő látogatást tervezünk. Szeretnénk a 
Művelődési Házzal közösen egészségnapot tartani, előadásokkal és szűrőprogrammal. 

Továbbra is szeretnénk minden hónap első keddjén előadásokat tartani szakemberek 
segítségével, amely az egészségmegőrzésére helyezi a fő hangsúlyt. Szeretnénk decemberben 

a záró ünnepséget megtartani közgyűléssel egybekötve. Az egyesület tagjainak a fiatalítását is 
tervezzük. Ennek érdekében a védőnői szolgálattal közösen fiataloknak tartanánk előadást a 
gyermeknevelésről. Szeretném megköszöni a Képviselő-testületnek az eddigi támogatását és 

kérem, hogy a jövőben is gondoljanak ránk, hisz jó ügyet szolgálunk. 
  

Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Most átadom a szót a Sajóbábony Sportjáért 
közhasznú Alapítvány elnökének.  
 

Marton János: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet az alapítvány nevében. Az 
alapítvány célja, hogy Sajóbábony lakossága egészséges sportját támogassa, elősegítse. Az 

önkormányzattól 400.000,- Ft támogatást kapotunk. Az alapítvány 50000.- Ft támogatást 
nyújtott Jászka Imre veterán birkózónak. Nagy örömünkre szolgált, hogy megnyerte a 
bajnokságot. Az alapítvány nehezen tudta beindítani a teremlabdarúgó csapatokat, éppen a 

terem hiánya miatt. November elején elkezdődött a bajnokság, amit 27-30 fő képvisel. 
Először csak hét közben tudtunk edzeni, de Ráduly József képviselő közbejárásának 

köszönhetően már hétvégén is van rá lehetőségünk.  A KIK.kel kötöttünk szerződést, amit 
még mai napig sem kaptam meg. Ebben a szerződésben 99.000,- Ft-ban a teremhasználatért. 
Utólag értesítettek, hogy a teremhasználatot felemelték 3.500,- Ft-ra/ alkalom. Kéthetente van 

jóga foglakozás, általában 20-25 fő vesz részt rajta. A foglalkozás 120.000,- Ft/ év, amely már 
rendezve van. Egy sajóbábonyi gyermek szülei megkerestek, hogy támogassuk az edzői 

látogatását, amely 4.000,- Ft/hó. Ez a diák nagyon jó kosárlabda játékos. Serdülő csapat 
részére 60.000,- Ft értékben felszerelést fogunk vásárolni. Nem minden tervünk valósult meg, 
amit szeretünk volna. Jelenleg maradt 223. 238 Ft. Szeretném megköszönni az Önkormányzat 

támogatását. A fentieket figyelembe véve sok sajóbábonyi lakost segítettünk az egészséges 
sporthoz. Kérem, a Képviselő- testülethez eljutatott kérelemét támogatni szíveskedjenek, 

illetve kérem, a lakosságot, hogy az adója 1 százalékával támogassa az alapítványunkat.  
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Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Az Általános Iskola Alapítványa is 

kérelemmel fordult hozzánk az igazgatónőn keresztül. Megkérem az igazgatónőt mondja el a 
tájékoztatóját. 

 
Loy Lászlóné iskolaigazgató: Az alapítvány nevében fordultunk Önökhöz, bár fenntartó 
szempontjából már nem tartozunk a Sajóbábony Város Önkormányzatához. A tanulók 

nevében fordulunk a Képviselő-testületéhez. Tavaly is kaptunk támogatást, amit 
tartalékoltunk, nem költöttük el. Amit elköltöttünk belőle, az postaköltség illetve a levelező 

versenyek nevezési díjai. Tartalékoltunk, méghozzá azért, mert ha idén is kapunk támogatást,  
akkor ezt az összeget növelve a tanulóink el tudnának látogatni távolabbra, mint például Eger, 
Debrecen esetleg Sárospatak.  

 
Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Az eddig elhangzottakból látszik, hogy úgy 

használták fel a támogatást, hogy a közös érdekeket szolgálja. Szeretném, megköszöni a civil 
szervezeteknek a közösségi munkát.  
 

Gazda Lajos alpolgármester kimegy a teremből, jelen van 6 fő képviselő.  
 

Nagy Imre polgármester: Szeretnék áttérni a sportra. Ők már majdnem profik, nagyon jó 
eredményt értek el. A tekeszakosztály csak azért nem került be az NB I-be, mert nem tudjuk 
biztosítani a technikai hátterét. Először a Sajóbábony Sakk és Szabadidő Egyesület 

vezetőjének Sólyom Sándornak adnám meg a szót.  
 

Sólyom Sándor: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kb. 30 fő igazolt sakkozónk van. Több 
mint a fele sajóbábonyi kötődésű játékos.  Két bajnokságon szerepeltünk, az egyik NBII, a 
másik a megyei első. Minden évben 4-5. helyezést érünk el. Nagy hangsúlyt helyezzünk az 

utánpótlás nevelésére. 12 főből áll egy csapat, amelyben kötelező ifistának szerepelni. Minden 
pénteken van sakk. Kb. 10 sajóbábonyi gyerek jár az edzésre. Megyei bajnokságon tavaly 2. 

lettünk, jelenleg 3. helyen állunk. A többi egyesülethez képest szerényebb költségvetéssel 
rendelkezünk. Az eszközök rendelkezésünkre állnak, különleges kívánságaink nincsenek. 
Esetleg ha van kérdés, szívesen válaszolok.  

 
Gazda Lajos alpolgármester visszajön a terembe, jelen van 7 fő képviselő.  
 

Sebők Lajos képviselő: Szívesen hallanám, a tömegsportnak adott 900.000,-Ft-ot, mire 
költötték el? 

 
Sólyom Sándor: Különböző tömegsportot szerveztünk. Ezekhez szükséges eszközöket 
vásároltunk. Szerveztünk kispályás futballmérkőzést, díjakkal, több alkalommal sakkversenyt 

és túrákat. Vásároltunk felszereléseket, mint például pingpongütő, labdák, hálók. Vettünk egy 
dartsot, amit a fiatalok nagyon kedvelnek. Ha szükséges írásban is benyújtom a beszámolót, 

forintálisan kimutatva.  
 
Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Most átadom a tekeszakosztály vezetőjének a 

szót. 
 

Vaprezsán Gyula: Köszöntök minden jelenlévőt. Nagyon köszönjük az anyagi segítséget, 
igyekszünk úgy folytatni a tevékenységünk, ahogy eddig. 2013-2014 évben a déli csapatot 
feltették a keleti csapatokhoz, ami nehezíti a helyzetünket. 2015. évtől a MATESZ csak 

paneles pályán engedélyezi a játékot. Technikai okok miatt maradtunk az NB II-ben. Nem 
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értünk volna el sikereket, ha az önkormányzat nem támogat, amit ezúttal is szeretnénk  

megköszöni. 
 

Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Most átadom a szót Hronyecz Norbertnek a 
futball szakosztály vezetőjének.  
 

Hronyecz Norbert: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 2013. évben az önkormányzattól 5 
millió Ft-ot kapott támogatásként a szakosztály, amit ezúton is meg szeretnék megköszönni. 

Sikerült belőle BOZSIK programot fejleszteni, edzőbér, felszerelést illetve az utazást fedezni. 
A felnőtt csapatna 1. helyezést, az ifi csapat 5. helyezést ért el, az utánpótlás csapata közép 
mezőnyben helyezkedik el. Célunk a jövőre nézve, szeretnénk a bajnokságot megnyerni. 

Sikerült a társaságadós pályázatot megnyerni. A lehívásához cégek kellenek. 2 millió Ft-ot 
sikerült lehívni Kiss László úr segítségével. Bízunk benne, hogy a Képviselő-testület támogat 

bennünket. Minden tagot szeretnénk értesíteni, hogy február 17-én, 17 órától közgyűlést 
tartunk, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Ha valakinek kérdése van, szívesen 
válaszolok. 

 
Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen. Szeretném elmondani a tisztánlátás kedvéért, 

az egyesületek azt, hogy mire költötték a támogatás összegeket számlával igazolják. A cél 
most az volt, hogy a sajóbábonyi lakosság hiteles emberektől ismerje meg, hogy az 
önkormányzat milyen szervezeteket támogat, és azok mire költik. Van valakinek ezzel 

kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincs, ezt a napirendi pontot lezárom.  
 

 

4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala  

 

 
 

Nagy Imre polgármester: Írásban kaptuk egy olyan anyagot, ami bevételekre és kiadásokra 
illetve a fenntartási, fejlesztési dolgokra vonatkozik. Azokat a számokat kell meghatároznunk, 
ami a költségvetési rendeletünket fogja alapozni.  

2013. évben módosított előirányzatunk 882 millió Ft volt. 803 millió Ft bevételt számoltunk 
eddig a 2014. évi tervezetben. 12 millió Ft tartalékot képeztünk, a pályázatok önrészére tudjuk 

felhasználni. A felhalmozási kiadásokkal megspékelve nem lépi túl a bevételünket. abban az 
esetbe, ha negatív költségvetés állítanánk össze, akkor hitelt kellene beállítanunk, azt pedig 
engedélyeztetni kell. Hitelünk nincs.  

Szeretném megkérdezni a bizottságokat, hogy megtárgyalták a napirendi pontot? Kérem, 
mondják el a bizottságaik véleményét.  

 
Dr. Varga Eszter képviselő, a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke : 
Elsősorban a nyilvánosság kedvéért mondanám el, ahogy polgármester úr elmondta, 2013-ban 

883 millió Ft-tal gazdálkodtunk. 2014. évre a tervezett bevétel 803 millió Ft.  A 
gazdálkodásunk kiegyensúlyozott és biztonságos. Több mint 180 millió Ft értékű 

felhalmozási célú kiadást is terveztünk, elmaradt beruházás befejezését, illetve az iskolai 
pályázatot foglalja magába. Az önkormányzat közel 15 millió Ft-ot fordít arra, hogy 
támogassa a civil szervezeteket. Felsorolnám a támogatások összegeit, alig tértünk el a 

kérelmezett támogatási összegtől.  
A bizottság egyhangú szavazattal döntött a következő összegek mellett: Harmónia Életmód 

Egyesület 500.000,-  Ft-ot, Sakk szakosztály 500.000,- Ft-ot, Teke szakosztály 1.300.000,- Ft-
ot, SVSE 6 millió Ft-ot, Sajóbábony Sportjáért Közhasznú Alapítvány  támogatásának az 
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összegéről nem hozott döntést, az Iskola Alapítvány 400.000,- Ft-ot, Az egyházak 400.000-

400.000,- Ft-ot, a nyelvi táborra, amennyiben lesz 200.000,- Ft-ot, a Polgárőr Egyesületek 
1,5-1,5 millió Ft-ot, Virágos Bábonyért Egyesületnek 300.000,- Ft-ot javasolt a bizottságunk. 

Ez közel 15 millió Ft támogatás.  
 
Bencs Gábor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke: Bizottságunk is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, a civil 
szervezetek támogatását, én nem szeretném elismételni az elnök asszonyt, de ugyanezen 

támogatás összeget jóváhagytuk egyhangú 5 igen szavazattal.  
 
Ráduly József  képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 

szintén megtárgyalta a napirendi pontot. Az egyik bizottsági tagunk felvetette, hogy ne csak 
az Alapítvány támogatásáról beszéljünk, hanem a tömegsport támogatásáról is. A harmadik, 

amire pénzösszeg beállítását javasoltuk a költségvetésbe, az a kóbor kutyák problémájának a  
kezelése. Bizottságunk ülésén 5 főből 4 fő volt jelen. Egyhangúan egyetértettünk, az 
előzőekben elhangzott támogatások összegével, kivételt képez ez, az említett két tétel. 

Sajóbábony Sportjáért Alapítvány a kérelemtől eltérően 450.000,- Ft támogatást javasoltunk. 
Eredetileg 400.000,- Ft Ft javasolt, de 50.000,- Ft gyors segély kellett eszközölni. Van egy 

kötelező jellegű úszótanfolyam, aminek a felszereltségére volt szükség 50.000,- Ft-ra. Ezt az 
alapítvány előlegezte meg, így megemelésre javasolta a bizottságunk a támogatás összegét, 
így lett 450.000,- Ft. A KIK elrendelte kötelező jelleggel az úszótanfolyamot, anélkül, hogy 

ismernék a szülők lehetőségeit. A tömegsportra ugyanúgy, mint tavaly a DSZK-nak adnánk 3 
igen és 1 ellenszavazattal 1 millió Ft támogatást. A kóbor ebek problémájának kezelésére 1 

millió Ft javasoltunk. A többi javaslattal egyhangúan egyetértett a bizottság.  
 
 Nagy Imre polgármester: A Képviselő-testületnek az előbb említett tételekről szavaznia 

kell, bekerüljenek-e a költségvetésbe. Aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábony Sportjáért 
Közhasznú Alapítvány részére 450.000,- Ft összegű támogatást állítsunk be a 2014. évi 

költségvetésbe, 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 

2/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

(450.000,- Ft) 
 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sajóbábony Sportjáért Közhasznú Alapítvány részére  
450.000,- Ft azaz négyszázötvenezer forint támogatást állít be a 2014. évi költségvetésbe  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

 

Nagy Imre polgármester: Kérem, szavazzunk a tömegsportról. Aki egyetért azzal, hogy a 

tömegsportra 1.000.000,- azaz egymillió forint összeget biztosít az önkormányzat a DSZK 
2014. évi költségvetésében, kézfeltartással jelezze.  
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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 

3/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Tömegsport támogatásáról 

(1.000.000,- Ft) 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tömegsportra 1.000.000,- azaz egymillió forint 

összeget biztosít a DSZK 2014. évi költségvetésében. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 

Nagy Imre polgármester: Szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a kóbor eb problémájának 
kezelésére 1.000.000,- Ft azaz egymillió forint összeget állítsunk be 2014. évi 

költségvetésébe, 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 

4/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Kóbor eb problémájának kezeléséről 

(1.000.000,- Ft) 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kóbor eb problémájának kezelésére 1.000.000,- Ft 

azaz egymillió forint összeget állít be 2014. évi költségvetésébe. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 

Nagy Imre polgármester: Azok az eltérő vélemények egyeztetésre kerültek, így el kezdheti a 

polgármesteri hivatal kiszámolni a költségvetés sarokszámait kiszámítani. Az üzemeltetési 
költségek, a közüzemi költségek előzetes számításra kerültek. Van valakinek valamilyen 

javaslat, amelyet szeretne a költségvetésbe beletenni.  
 
Gazda Lajos alpolgármester: A Művelődési Bizottsági ülésen felvetődött a pince 

tulajdonosok kérésére, Muszkás dűlői pincesoron nincs világítás és a út is javításra szorul. Az 
útjavítást a közmunkásokkal meg tudjuk oldani, de anyagdíjat akkor is be kellene állítani. A 

villamos hálózatot meg kell terveztetni. Javaslok egy millió forintot erre betervezni a 
költségvetésbe. 
 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a Muszkás dűlőn 
elhelyezkedő pincesoron világítás létesítésére, illetve az út javítására 1.000.000,- Ft azaz 
Egymillió forint összeget állítsunk be a 2014. évi költségvetésébe, kéz feltartással jelezze.  
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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 

5/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Muszkás dűlői pincesor közvilágítás létesítésére, az útjavítására  

keretösszeg megállapításáról 
(1.000.000,- Ft) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Muszkás dűlőn elhelyezkedő pincesoron 
közvilágítás létesítésére, az út javítására 1.000.000,- Ft azaz Egymillió forint keret összeget 

állít be a 2014. évi költségvetésbe. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
 

Ráduly József képviselő: A sportlétesítmények is felújításra szorulnak. Meg lehetne oldani a 
dolgozók, a sportolók és a szurkolók segítségével. Csak anyag költségre kellene számítani. 
 

Nagy Imre polgármester: Én úgy gondolom, hogy mindenkép nézze meg egy szakember. 
Meg kellene próbálni a DSZK költségvetéséből kigazdálkodni, a féléves beszámolónál 

korrigáljuk a költségvetést, ha szükséges. Ezt az intézményvezető szorgalmazza.  
 
Gazda Lajos alpolgármester: Ady Endre út végén van egy kis járda, ami összeköti az 1-es 

kapuval. Oda két villanyoszlopot kellene elhelyezni. Ami ott van, nem világítja be az utat a 
gyárig. 

 
Sebők Lajos képviselő: Én a tájházzal kapcsolatban szeretném kérni, hogy emeljük meg a 
beállított keretösszeget 2 millióval. Ha be szeretnénk fejezni, akkor nem lesz rá e lég 3 millió 

Ft. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Meg kellene határoznunk, hogy mit akarunk elvégeztetni, 
árajánlatot kellene kérni, terv jelenleg nincs.  
 

Sebők Lajos képviselő: Attól függetlenül még le lehet térkövezni az udvart, ahhoz nem kell 
terv csak egy szakember, aki árajánlatot ad és az alapján kell megcsináltatni.  

 
Dr. Varga Eszter képviselő: Jó lenne látni egy látványtervet, egy kivitelezési tervet.  
 

Nagy Imre polgármester: Állítsunk be 2 millió Ft-tal többet? 
 

Ráduly József képviselő: Szerintem, igen. Nincs előírva, hogy el kell költeni.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A pincénél levett a testület 3 millió Ft-ot, azt hozzá lehet tenni. 

A két objektumra be kell tervezni 10 millió Ft-ot, ebből lehetne gazdálkodunk egyik vagy 
másik javára vagy rovására. A tájház befejezési munkáit, illetve a folytatását úgy kell 

átgondolni, hogy melyek azok a munkák, aminek az elvégzésével már az idén programot 
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tudunk oda tervezni. Úgy gondolom, nem fontos mindent egyszerre elvégezni, az viszont 

fontos, hogy végre funkcióképessé tegyük. 
 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk, 
aki egyetért azzal, hogy a pinceház és tájház létesítésére, illetve felújítására a 2014. évi 
költségvetésbe  a képviselő-testület 10.000.000 Ft azaz Tízmillió forint összeget állítson be, 

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 

6/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Pinceház létesítésére és a tájház felújítására keretösszeg megállapításáról 

 (10.000.000,- Ft) 
 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pinceház létesítésére és a tájház felújítására a 2014. 
évi költségvetésbe 10.000.000 Ft azaz Tízmillió forint összeget állít be.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek valamilyen módosító javaslata?  
 

Lakatos Jenő képviselő: A csapadék vízelvezetés elkészült, ahogy elkészült. A Gárdonyi 
utcán a bejáratokat 8-10 cm-es murvával szórták le. A sok esőtől megsüllyedt. Sőt a 

lebetonozott rész is meg van töredezve. Valamit tenni kellene.  
 
Gazda Lajos alpolgármester: Erről csak annyit tudnék elmondani, hogy a kivitelező 

végezze el garanciális javítását. Fel kell venni vele a kapcsolatot.  
 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek még valamilyen javaslata? Amennyiben nincs, 
ismertetem a határozati javaslatot, a képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat 
2014. évi költségvetése tervezés során figyelembe kell venni az alábbiakat:  

- A képviselő-testület 2/2014. (I.28.), a 3/2014. (I.28), 4/2014. (I.28.), 5 /2014 (I.28.) 6/2014 
(I.28.) önkormányzati határozatait,  

- a forgalomtechnikai terv elkészítését, megvalósítását     1 millió Ft 

- a támogatások mértékét:   

Sajóbábonyi Harmónia Életmód 

Egyesület 

 500.000,- Ft 

Sajóbábonyi Sakk és Szabadidő 

Egyesület 

 500.000,- Ft 

SVSE (labdarúgás)  6.000.000,- Ft 
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Teke  1.300.000,- Ft 

Sajóbábony Sportéletért Közhasznú 

Alapítvány 

                     450.000,- Ft 

Deák Ferenc Általános Iskola 

Alapítványa 

 400.000,- Ft 

Református Egyház  400.000,- Ft 

Katolikus Egyház  400.000,- Ft 

Nyelvi Tábor ( ha lesz)  200.000,- Ft 

Virágos Bábonyért Egyesület  300.000,- Ft 

Állatmenhely, kóbor eb probléma 

kezelése 

 1.000.000,- Ft 

Polgárőrség  1.500.000,- -1.500.000,- 

Ft 

aki ezzel egyetért, 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 

7/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 
2014. évi költségvetés megalapozó döntésekről 

 
 
A Képviselő-testület 

 
Úgy döntött, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetése tervezés során figyelembe kell 
venni az alábbiakat: 

- A képviselő-testület 2/2014. (I.28.), a 3/2014. (I.28), 4/2014. (I.28.), 5/2014 (I.28.) 6/2014 
(I.28.) önkormányzati határozatait, 

- a forgalomtechnikai terv elkészítését, megvalósítását     1 millió Ft 

- a támogatások mértékét:   

Sajóbábonyi Harmónia Életmód 

Egyesület 

 500.000,- Ft 

Sajóbábonyi Sakk és Szabadidő 

Egyesület 

 500.000,- Ft 
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SVSE (labdarúgás)  6.000.000,- Ft 

Teke  1.300.000,- Ft 

Sajóbábony Sportéletért Közhasznú 

Alapítvány 

 450.000,- Ft 

Deák Ferenc Általános Iskola 

Alapítványa 

 400.000,- Ft 

Református Egyház  400.000,- Ft 

Katolikus Egyház  400.000,- Ft 

Nyelvi Tábor ( ha lesz)  200.000,- Ft 

Virágos Bábonyért Egyesület  300.000,- Ft 

Állatmenhely, kóbor eb probléma 

kezelése 

 1.000.000,- Ft 

Polgárőrség  1.500.000,- -1.500.000,- 

Ft 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

 
 

5. Előterjesztés az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati 

rendelet módosítására  

 

Nagy Imre polgármester: Az étkezési díjról szóló rendeletünk módosításra szorul, az 
indokolást az előterjesztés tartalmazza. Kérdezem, a Képviselő-testületet van valakinek 

kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki az előterjesztés szerint egyetért a az 
étkezési díjakról szóló 10/2013 (IX. 11.) önkormányzati rendelet módosításával, 
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 

1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete 

 

Az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
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bekezdésében, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

1.§ 

atályát veszti a rendelet 1.§ c) és d) pontja.  
2.§ 
A rendelet 3.§-hoz kapcsolódó 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete 

lép. 
3.§  

Ez a rendelet 2014. február 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 

 Likai-Tóth Adél        Nagy Imre 
   jegyző                 polgármester 

 

6. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalására.  

 

 

Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést megkaptuk, néhány módosítást javasoltak a 

bizottságok, ezek a következők: 
- Márciusi ülésre javasolták a rendőrségi beszámolót 

- A májusi ülésre, amikor a gyermekjóléti beszámolókat hallgatjuk meg hívjuk meg az 
általános iskola igazgatóját és a védőnőt.  

- Szeptemberben a Hivatal és a Déryné Szabadidő Központ és Városi Könyvtár 

beszámolóját javasolják napirendre tűzni.  
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a februári ülés 18-án lesz, a költségvetés tárgyalása miatt.  

Van valakinek valamilyen javaslata? 
 
Sebők Lajos képviselő: Egy javaslatot szeretnék tenni a Képviselő- testület felé, az 

önkormányzat tegye lehetővé, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy egy nyílt 
ülésen az elnök tájékoztatást adhasson a nemzetiségi önkormányzat munkájáról.  

 
Nagy Imre polgármester: Melyik ülésen, van javaslat?  
 

Lakatos Jenő képviselő: Tavasszal, az áprilisi ülést javaslom.  
 

Nagy Imre polgármester: Az áprilisi ülésen legyen ez az 1. napirendi pont. Szavazásra 
teszem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2014. áprilisi ülésén, az 1. napirendi pont 
keretében a Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adjon tájékoztatót a 

nemzetiségi önkormányzat munkájáról, kérem, 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 

8/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójáról 
 

A Képviselő-testület 

 

1. Úgy döntött, hogy a Képviselő-testület 2014. áprilisi ülésén, az 1. napirendi pont 
keretében a Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adjon 
tájékoztatót a nemzetiségi önkormányzat munkájáról.  

2. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérő l értesítse a Sajóbábonyi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy szavazásra 

teszem, aki egyetért a Képviselő-testület a 2014. évi munkatervének elfogadásával, azzal, 
hogy a rendőrségi beszámoló legyen márciusban, májusban adjon tájékoztatást az 
iskolaigazgató az iskolai életről, a szeptemberi ülésen számoljon be a DSZK és a Könyvtár 

illetve a Hivatal, 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 

9/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervéről  

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Képviselő-testület 2014. évi munkatervéről”szóló 

előterjesztést, melyet elfogad azzal, a rendőrségi beszámoló legyen márciusban, májusban 

adjon tájékoztatást az iskolaigazgató az iskolai életről, a szeptemberi ülésen számoljon be a 

DSZK és a Könyvtár illetve a Hivatal.  

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve jelen határozat 

mellékletét képezi.  

2014. január 28. (kedd) 13.00 óra 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
Előadó: polgármester 

2. Indítványok, bejelentések  
 

3. A Sport Egyesületek (futball, teke, sakk), a Sajóbábony Sportéletért Alapítvány, 
valamint egyéb önkormányzat által támogatott Egyházak, Egyesületek, Alapítványok 

tájékoztatója a 2013. évi tevékenységükről, a 2014. évi terveikről 
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Előadó: egyesületek elnöke, alapítvány elnöke  

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala 

Előadó: polgármester, pénzügyi előadó  
Véleményezi: minden bizottság 

 
5. Előterjesztés az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előadó: polgármester, aljegyző  
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

 
6. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalására  

Előadó: polgármester 

Véleményezi: minden bizottság 

 

7. Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi 
rendezvénytervének megtárgyalására, jóváhagyására 

Előadó: intézményvezető  

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság  

           Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

8. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata  

Előadó: aljegyző  

9. A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok 

megtárgyalása 
Előadó: jegyző 
Véleményezi: minden bizottság 

 

2014. február 18. (kedd) 13.00 óra 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
Előadó: polgármester 

2. Indítványok, bejelentések  
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalására, 

elfogadására 

Előadó: polgármester, pénzügyi előadó  
Véleményezi: minden bizottság 

 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előadó: polgármester, pénzügyi előadó  

Véleményezi: minden bizottság 

 

5. Tájékoztató a szociális konyha munkájáról, élelmezési norma felülvizsgálata.  
Előadó: élelmezésvezető  

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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2014. március 25. (kedd) 13.00 óra 

1. Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról 
Előadó: rendőrkapitányság vezetője, rendőrőrs parancsnoka  

Véleményezi: Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság 

 

2. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek működéséről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 2013. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról  
Előadó: egyesületek elnökei 

Véleményezi: Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság, 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

 

3. SVSE beszámolója a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Előadó: SE elnöke 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 

Bizottság 

 

4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről, az 
átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
Előadó: polgármester 

5. Indítványok, bejelentések 
 

6. Előterjesztés a 2014. évi Közbeszerzési Terv megtárgyalására, jóváhagyására 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

7. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előadó: polgármester, óvodavezető 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

2014. április 29. (kedd) 13.00 óra 

1. Tájékoztató Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról 
Előadó: Dojcsák László elnök 

Véleményezi: minden bizottság 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 
Előadó: polgármester 

3. Indítványok, bejelentések. 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására, 
elfogadására 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 
Véleményezi: minden bizottság 
 

5. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2013. évi jelentéséről 
Előadó: jegyző, kistérségi belső ellenőr, pénzügyi előadó  

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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6. Tájékoztató a 2014. évi adóbevételek időarányos teljesítéséről 
Előadó: jegyző, adóügyi előadó 

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

 

2014. május 27. (kedd) 13.00 óra 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 
Előadó: polgármester 

2. Indítványok, bejelentések. 
3. Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

Előadó: aljegyző 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

4. Tájékoztató Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról 
Előadó: Iskolaigazgató 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

5. Beszámoló a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. tanévi nevelő munkájáról 
Előadó: intézményvezető 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

6. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 
Előadó: polgármester 

2014. június 24. (kedd) 13.00 óra 

1. Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról 
Előadó: háziorvosok, fogorvos, védőnő 

Véleményezi: minden bizottság 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről, az 
átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
Előadó: polgármester 

3. Indítványok, bejelentések 
 

2014. szeptember 30. (kedd) 13.00 óra 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
Előadó: polgármester 

2. Indítványok, bejelentések 
3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 

Előadó: jegyző Véleményezi: minden bizottság 
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4. Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
Előadó: intézményvezető Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

 

5. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 

Véleményezi: minden bizottság 

 

6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 

Véleményezi: minden bizottság 

 

7. Idősek napja rendezvény megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 

8. Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 

2014. október 28. (kedd) 13.00 óra 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről, az 

átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
Előadó: polgármester 

 

2. Indítványok, bejelentések 
 

3. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének megtárgyalása  
Előadó: jegyző 

Véleményezi: minden bizottság 

 

4. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása 
Előadó: polgármester 

Véleményezi: minden bizottság 

 

5. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása 
Előadó: szociális ügyintéző 

 

2014. november 25 . (kedd) 13.00 óra 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Indítványok, bejelentések 
 

3. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 

Véleményezi: minden bizottság 
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4. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, jóváhagyása 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 

 

2014. december 16. (kedd) 13.00 óra 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
Előadó: polgármester 

 

2. Indítványok, bejelentések 
 

3. A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok megtárgyalása  
Előadó: jegyző  

Véleményezi: minden bizottság 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai 2014. évi ülésterve 

 

 

 január február március április május június szeptember október november december 

Képviselő-testület 

(kedd) 

13.00 óra 

 

28. 

 

18. 

 

25. 

 

29. 

 

27. 

 

24. 

 

30. 

 

28. 

 

25. 

 

16. 

 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 

Bizottság 

(hétfő) 

16.30 óra 

 

20. 

 

 

17. 

 

17. 

 

22. 

munkaterv 

szerint nincs 

ülés, ha 

szükséges 

 

19. 

 

16. 

 

22. 

 

20. 

 

17. 

 

8. 

Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi, Közrend- és 

Közbiztonsági Bizottság 

(kedd) 

13.00 óra 

 

21. 

 

17. 

 

18. 

 

22. 

munkaterv 

szerint nincs 

ülés, ha 

szükséges 

 

20. 

 

17. 

 

23. 

 

21. 

 

18. 

 

9. 

Művelődési, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 

(csütörtök) 

16.30 óra 

 

 

23. 

 

 

17. 

 

20. 

 

24. 

 

22. 

 

19. 

 

25. 

22. 

vagy 

27. 

 

20. 

 

11. 
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7. Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi 

rendezvénytervének megtárgyalására, jóváhagyására  

Nagy Imre polgármester: Az igazgató úr havi bontásban adta le azt a tervet, amit 2014. 
évben szeretne megrendezni és ehhez rendelte a költségeket, amelyeket már tapasztalatból is 
tud. Néhány újszerű dolgokat is tartalmaz. A Kiss Cégcsoport felajánlotta a kultúrtermét, amit 

színházi előadásokra lehetne használni. Én azt javaslom, hogy ezt tegye be költség nélkül a 
munkatervébe a DSZK.  

 

Ráduly József képviselő: Én azt szeretném hozzátenni, hogy a költsége hasonló lenne, mint a 
gyerekek mikulás ünnepsége. Át kell beszélni, ha tudjuk a konkrét költséget, újra tárgyaljuk.  

 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a DSZK 2014. évi 

rendezvénytervébe költség nélkül, kerüljön be a gyári kultúrházban tartandó színházi előadás, 
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 

10/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Színházi előadás megrendezéséről 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a DSZK 2014. évi rendezvénytervébe kö ltség nélkül, 

kerüljön be a gyári kultúrházban tartandó színházi előadás. 

Felelős: Sólyom Sándor DSZK igazgató  

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Van az igazgató Úrnak kiegészítése?  

 
Sólyom Sándor DSZKI igazgatója: Nincs, a Bizottsági üléseken alaposan kitárgyaltuk.  

 
Nagy Imre polgármester: Szeretném megkérdezni a bizottságokat, hogy megtárgyalták a 
napirendi pontot? Kérem, mondják el a bizottságaik véleményét  

 

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

Bizottságunk megtárgyalta a Déryné Szabadidő Központ és Városi Könyvtár 
rendezvénytervét és azt egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta azzal, hogy a nemzeti 
ünnepek méltóan kerüljenek megrendezésre.  

 
Ráduly József képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottságunk 

szintén megtárgyalta a napirendi pontot és azt elfogadásra javasolta egyhangú szavazattal.  
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Nagy Imre polgármester: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra 

teszem, aki egyetért egyetért-e azzal, hogy a testület megtárgyalta és jóváhagyja a DSZK 

2014. évi rendezvénytervét, 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 

11/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi rendezvénytervének  

jóváhagyásáról 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi rendezvénytervét.  
 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 

2014. évi rendezvényterve és költségei 

Január: 

- műveltségi vetélkedő a Kultúra Napján  30.000 Ft 
- sakkverseny      20.000 Ft 
- kirándulás      70.000 Ft 

Február: 

- előadás a tavaszi kerti munkákról   20.000 Ft 
- farsangi játszóház     20.000 Ft 
- farsangi nyugdíjas bál                10.000 Ft 
- színházlátogatás     30.000 Ft 
- pálinkaverseny              200.000 Ft  

Március: 

- kiállítás      20.000 Ft 
- Nőnapi bál               100.000 Ft 
- március 15-i ünnepség    40.000 Ft 
- borverseny               200.000 Ft 
- Zempléni túra      70.000 Ft 

Április: 

- templomi koncert     50.000 Ft 
- húsvéti játszóház     20.000 Ft 
- író-olvasó találkozó     50.000 Ft 
- bükki túra      30.000 Ft 
- Egészség nap       50.000 Ft 

Május: 

- Majális               700.000 Ft 
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- Gyermeknap               300.000 Ft 
- Anyák napi játszóház     20.000 Ft 
- Guiness-rekord (szalonnasütés)            100.000 Ft 

 

Június: 

- Ünnepi Könyvhét – író-olvasó találkozó   50.000 Ft 
- népdalkör találkozó               100.000 Ft 
- Trianoni megemlékezés:    10.000 Ft 

Július:  

- Stolica túra buszköltsége              100.000 Ft 
- nyári vakációs programok              100.000 Ft 
- kiállítás      20.000 Ft 

Augusztus: 

- Városnap (műsor+étkezés)          3.000.000 Ft 
- Mercedes gyár látogatás (Kecskemét)            90.000 Ft 
- „Járjuk körbe Sajóbábonyt!” túra                           100.000 Ft  

Szeptember: 

- templomi koncert     50.000 Ft 
- rajzpályázat      30.000 Ft 
- várostörténeti vetélkedő iskolásoknak   30.000 Ft 
- Méz Fesztivál               500.000 Ft 
- Felvidéki túra      70.000 Ft 

Október: 

- október 23- i ünnepség    30.000 Ft 
- Idősek Napja               400.000 Ft 
- szavalóverseny     30.000 Ft 

November: 

- mezőgazdasági kiállítás    20.000 Ft 
- író-olvasó találkozó     60.000 Ft 
- Erzsébet-Katalin napi bál                                  100.000 Ft 
- színházlátogatás     30.000 Ft 

December: 

- adventi ünnepkör              400.000 Ft 
- Városi Mikulás est              300.000 Ft 
- templomi adventi koncert    40.000 Ft 
- Mikulás játszóház     20.000 Ft 

 
 
 

Összesen: 7.830.000 Ft 
 
 
 
Sajóbábony, 2014. január 17.       Sólyom Sándor 

                              igazgató 
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8. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata  

 

 

Nagy Imre polgármester: Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése?  
 

Bencs Gábor képviselő: Hangot szeretnék adni a nem tetszésemnek, de azt hiszem, hogy az 
egész Képviselő-testület nevében beszélhetek. Szeretnék csatlakozni Sebők Lajos képviselő 

társamhoz, hogy végre ismerjük meg a 3 éve működő Sajóbábonyi Szlovák Nemzet iségi 
Önkormányzat tevékenységét. Sőt, én még egy olyan meghívást is szeretnék feléjük intézni, 
amikor testvértelepülés találkozóra kerül sor, hívjuk meg előzetes egyeztetés alapján, hogy 

segítsen a nyelvi különbségek leküzdésében. Ennyit szerettem volna e lmondani. 
 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek ezzel kapcsolatban hozzászólása? Amennyiben 
nincs, javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött megállapodás előterjesztés szerinti felülvizsgálatával, az kézfeltartással jelezze. 

 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 
A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

1. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábony Város Önkormányzata a 

Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal e határozat melléklete szerinti 

együttműködési megállapodást köti meg 2014. február 1-jei hatállyal.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  

Felelős: Nagy Imre polgármester  

Határidő: 2014. február 1.   
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Melléklet a 12/2014. (I.28.) önkormányzati  határozathoz  

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Sajóbábony Város Önkormányzata, valamint a  

Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között  

 

 

1. Általános szempontok  

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Sajóbábonyi Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  

törvény (a továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakba n:  

Njtv.) 80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat együttműködési megállapodást (a továbbiakban:  

megállapodás) kötnek.  

A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: helyi nemzetiségi 

önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján – Sajóbábony 

Város Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) költségvetési szerveként működő  

polgármesteri hivatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal). A megállapodás részletesen 

tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen 

segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, és a közösen megfogalmazott 

célok megvalósítását.  

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái  

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi 

jogok érvényesülését, ellátja a település, a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári 

ellátással, közművelődéssel, tájékoztatással, a szociális alapellátással, a helyi 

közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető 

feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a helyi 

önkormányzat által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – 

informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is 

szolgál.  

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a 

működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról az önkormányzati  
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hivatal gondoskodik. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 

havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, 

működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi 

eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja, előre egyeztetett időpontban, 

az önkormányzati hivatal épületében. A helyiséghez és annak infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsiköltségeket – a telefonhasználat költségeinek kivételével – és fenntartási költségeket a 

helyi önkormányzat viseli.  

A helyi önkormányzat az önkormányzati hivatal titkárságán keresztül biztosítja:  

- a testületi ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,  

postázása);  

- a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és 

tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok  

ellátását.  

- a nemzetiségi önkormányzat működésével, nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásával 

kapcsolatos feladatokat.  

A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a 

feltárását és azok elkészítését.  

A helyi önkormányzat jegyzője a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra  

Király Gáborné aljegyzőt és Fodor Valéria  köztisztviselőt jelöli ki.  

A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző /vagy a jegyzővel azonos  

képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja – Király Gáborné aljegyző – részt vesz a 

nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a 

számviteli politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási 

szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - 

továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a 

számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatra is 

kiterjednek.  

 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásában -  tervezési,  

gazdálkodási,  ellenőrzési, finanszírozási,  adatszolgáltatási és  beszámolási feladatokat – 

Tóthné Pető Katalin és Selmeciné Antalócziy Zsuzsanna köztisztviselők vesznek részt.  
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3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje  

3.1. A költségvetési koncepció elkészítése  

A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat 

tekintetében a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével október 31- ig áttekinti a következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, továbbá a 

nemzetiségi feladatok finanszírozását.  

A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét követő három napon 

belül írásban – tájékoztatja a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét.  

A jegyző előkészítésében a helyi nemzetiségi önkormányzat koncepcióját az elnök – 

november 30- ig, az általános választások évében december 15-ig – benyújtja a képviselő-

testületnek.   

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi nemzetiségi önkormányzatra 

vonatkozó részéről a jegyző tájékoztatja a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét.  A jegyző 

a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját az elfogadást követő egy napon belül a helyi 

nemzetiségi önkormányzat elnöke részére rendelkezésre bocsátja.  

 

3.2. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának elkészítése  

A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozat 

tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi 

önkormányzat testülete elé.   

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a 

helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 

adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását 

követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.  

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési 

törvényből adódó részletes információk megismerése után, a helyi önkormányzat 

költségvetési rendelettervezetének előkészítése során a helyi önkormányzat által megbízott 

személy folytatja az egyeztetést a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében  

haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

megtervezéséhez szükséges adatokat.  

A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a helyi nemzetiségi önkormányzatot  

Érintő részét a megbízott egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket tisztázzák.   
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A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (1)- 

(4) bekezdéseiben és az Ávr. 29. § (1) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.   

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet az elnök a központi költségvetésről 

szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig benyújtja a helyi nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületének.   

A helyi nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről,  

az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít.  

Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi 

önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről a 

határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül  

adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). A 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő 

adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért Tóthné Pető Katalin, az önkormányzati 

hivatal pénzügyi előadója a felelős.   

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési  

jogosultsággal nem rendelkezik.  

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, 

továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.  

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje  

A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzat  

költségvetési határozata alapján módosíthatók.  

Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt 

ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 

abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testülete dönthet.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának 

határozattervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások 

felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat  

költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési 

határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése 

alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.   

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
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beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28- ig), december 31-ei hatállyal módosítja a 

költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait 

zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 

képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.  

A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének  

előkészítéséért a jegyző a felelős.   

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a 

polgármesteri hivatal naprakész nyilvántartást vezet.  

5. Beszámolási kötelezettség  

Az elnök a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához 

kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet, melynek előkészítése Tóthné Pető Katalin 

feladata. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi nemzetiségi 

önkormányzat - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék 

felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat 

költségvetése teljesülésének alakulását.  

A polgármesteri hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat III. negyedéves beszámolójának 

elkészítéséhez október 31.-ig adatot szolgáltat.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 

határozatának időarányos teljesítéséről a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testületének   április és november 30-ig beszámol.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási határozat 

tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi 

önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát az 

elnök a helyi önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetének elkészítéséhez továbbítja a 

polgármester részére.  

A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet 

követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.   

A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 

költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.  

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai  

A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a 

polgármesteri hivatal.  
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6.1. Kötelezettségvállalás  

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére  

kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban felhatalmazott helyi 

nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a 

felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.   

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt 

kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, 

írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat  

rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a 

kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely  

a) értéke a százezer forintot nem éri el,  

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy  

c) az Áht. 36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés,  

utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a helyi önkormányzat Gazdálkodási  

szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi önkormányzatra is.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról polgármesteri 

hivatal gondoskodik.  

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése  

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére az  

önkormányzati hivatal állományába tartozó Tóthné Pető Katalin köztisztviselő jogosult.  

A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy   

a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és 

várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,  

b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  

c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  
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Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésben előírtaknak, a 

pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót.  

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 

dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni. 

6.3. Teljesítés igazolás  

A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása  

alapján kisebbségi képviselő írásban jogosult.  

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelö lésével, az 

arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

Nem kell teljesítésigazolást – a helyi önkormányzat Gazdálkodási szabályzatában 

rögzítetteknek megfelelően – végezni a más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, jogerős  

vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a 

fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek 

valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési 

kötelezettség alapján.  

6.4. Érvényesítés   

Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a jegyző megbízása alapján 

Selmeciné Antalóczy Zsuzsanna és Tóthné Pető Katalin írásban jogosult.   

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölé st, a megállapított 

összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.  

6.5. Utalványozás   

Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban felhatalmazott 

helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás 

visszavonása minden esetben csak írásban történhet.   

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 

más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.  

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.  

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények  

A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 

ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az 

érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A 

kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
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igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A polgármesteri 

hivatal a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 

érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról az önkormányzati 

hivatal Gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.  

6. Pénzellátás  

A helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat számlavezetőjénél /OTP Bank 
Nyrt./vezeti pénzforgalmi számláit. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési  

szabályzat melléklete tartalmazza.  
A helyi nemzetiségi önkormányzat csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. A helyi 

nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére  

a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből folyósított  

hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei 

elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére 

szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok 

lebonyolítására szolgáló alszámla.)  

b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,  

c) devizabetét számlát vezethet.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat nem működtet. A polgármesteri hivatal 

házipénztárból a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe 

vételével kerülhet sor.   

A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 

kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.  

8. Vagyongazdálkodás  

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a polgármesteri hivatal 

elkülönített nyilvántartást vezet.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy 
csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási  

határozatban kerül bemutatásra.   
A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 

előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik.  A helyi nemzetiségi önkormányzat 

vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.  

A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell 

elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a 

helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a  

jegyző felé.  
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9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés  

Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső 

kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a 

kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs 

rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A helyi nemzetiségi önkormányzatra 

vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős.  

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutatókban leírtakat.  

A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati társulás keretében 

megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves 

belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának  

rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. A 

helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves 

beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit az önkormányzati hivatal készít el.  

10. Záró rendelkezések  

A megállapodás 2014. február 1. napjától lép hatályba, a helyi nemzetiségi önkormányzat a 

2014. évi költségvetés tervezése során e megállapodás szerint köteles eljárni.  

Hatályát veszti a Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a 

Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. május 30. 

napján kötött együttműködés megállapodás. 

A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  

Sajóbábony, 2014. február ……   

 

  ……………………..…………..    ……….…………………………..  

                      polgármester               elnök  

Záradék: Az együttmőködési megállapodást SajóbábonyVáros Önkormányzat  Képviselő-

testülete a 12/2014. (I.28.) önkormányzati határozatával, a Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselő-testülete a ……/2014. (……)   határozatával jóváhagyta.  
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9. A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok 

megtárgyalása 

 

 

Nagy Imre polgármester: Írásos előterjesztést megkaptuk a Jegyző asszonytól. A bizottsági 
üléseken feltett kérdésekre magyarázatot adott, hogy miét szükséges ez, és mi ez. Van 

valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom, hogy 
szavazzunk. Aki egyetért a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt 

célok meghatározásával az előterjesztés szerint, 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 

13/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

A köztisztviselők 2014. évi  teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok 

meghatározásáról 
 

A Képviselő-testület a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2014. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza 
meg: 

- A képviselő-testületi, illetve bizottsági ülések színvonalas szakmai előkészítése, a 
lebonyolítás feltételeinek biztosítása.  
- A képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok 

maradéktalan végrehajtása.  
- Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében elfogadott fejlesztések, beruházások 

végrehajtásának biztosítása, szakszerű, gazdaságos, szabályszerű ügyintézése.  
- Az Önkormányzat és intézményei részére a legkedvezőbb, leggazdaságosabb, értékteremtő 
közfoglalkoztatás megszervezése.  

- A helyi adóbeszedés hatékonyságának szinten tartása, az önkormányzati kintlévőségek 
minél nagyobb arányú behajtása.  

- A jogszabály változások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok 
jogszerű alkalmazása.  
- Folyamatos önképzés, a központilag, vagy a munkáltató által elrendelt kötelező 

továbbképzéseken való részvétel.  
- Lehetőséghez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység informatikai 

továbbfejlesztését, figyelemmel az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges feltételek 
megteremtésére.  
- A települési honlap folyamatos és napi frissítéséhez szükséges információk szolgáltatása.  

- A 2014. évi országgyűlési-, európai parlamenti- és helyhatósági választás szabályszerű 
lebonyolítása. 

 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy Imre polgármester: Még döntenünk kell néhány fontos témakörben. Minden egyes 

önkormányzatnak külön-külön kell az igényt benyújtania, 2014. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás-támogatásra. Van-e kérdés, hozzászólás? 
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Lakatos Jenő képviselő: Ezt ismerjük, évről-évre így van. 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 

2013. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére támogatási kérelmet nyújtson be, 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 

14/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

A támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről 

Képviselő-testülete 

1. Úgy döntött, hogy 2014. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.  

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, 

nyilatkozatainak aláírására. 
 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 

. 
Nagy Imre polgármester: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a 
forgalomirányítási terv készítésére megkaptuk az árajánlatokat. Mélyépítő Tervező Kft. 

árajánlatában 450.000, Ft + Áfa, a PK-Terv Kft  420.000,- +Áfa összegért készítené el a 
forgalomtechnikai tervet. A legkedvezőbb Cserpák Gábor árajánlata, amelynek az összege 

bruttó 500.000,- Ft. Ennyi, a fizetendő összeg, mert a vállalkozó alanyi adómentes. Van 
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért, azzal, hogy 
az képviselő-testület megbízza Cserpák Gábor egyéni vállalkozót Sajóbábony város 

forgalomtechnikai tervének elkészítésével, bruttó 500.000 Ft áron, 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 

15/2014. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

Cserpák Gábor megbízásáról 

(Forgalomtechnikai tervkészítése) 
  

A Képviselő-testület  
1. Úgy döntött, hogy megbízza Cserpák Gábor egyéni vállalkozót Sajóbábony város 
forgalomtechnikai tervének elkészítésével.  
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2. A megbízás díja bruttó 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, mely összeget a 2014. évi 

költségvetés biztosít.  
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés a láírására, a szerződés 

megkötésekor a Cserpák Gábor által adott árajánlatot figyelembe kell venni.  
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
 

Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen a megjelenést, a figyelmet és a munkát. Az 
ülést bezárom.  
  

  
  

K.m.f. 
  
  

 
 

 
 Nagy Imre        Likai-Tóth Adél  

           polgármester              jegyző  

  
  

  
  
Hitelesítők:  

 
 

 
Gazda Lajos        Dr. Varga Eszter     

alpolgármester             képviselő 

  
 


