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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2014. szeptember 16. 

 

napján megtartott rendes, nyílt ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Rendelet szám Megnevezése 
 

10/2014.(IX.17.) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályairól 

 
Határozat szám Megnevezése 

 
120/2014.(IX.16.) Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők 

személyéről 
121/2014.(IX.16.) Az Idősek Napjáról 

122/2014.(IX.16.) A sajóbábonyi lakóhelyű középiskolás, főiskolás és 
egyetemista diákok tanévkezdési támogatásáról 

123/2014.(IX.16.) A 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat 
Ösztöndíjpályázatához való csatlakozásról 

124/2014.(IX.16.) A rágcsálóirtásról 

125/2014.(IX.16.) Az általános iskola kerítésének javításáról 

126/2014.(IX.16.) A Sajóbábony, Bocskai út 5-7. Társasház kerítés 
létesítésére vonatkozó kérelméről 

127/2014.(IX.16.) A SVIP nonprofit Kft. ingatlan felajánlásáról 

128/2014.(IX.16.) Személyes érintettség bejelentéséről 

129/2014.(IX.16.) Ingatlancseréről 
( Sajóbábony 805 hrsz., Sajóbábony 689/54 hrsz. 

130/2014.(IX.16.) Ingatlancseréről 
(Sajóbábony, hrsz. 242; Sajóbábony, hrsz. 689/1) 

131/2014.(IX.16.) Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Megállapodás 
módosításának jóváhagyásáról 

132/2014.(IX.16.) Óvodai csoportlétszám emeléséről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2014. szeptember 16. 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,  
Dr. Varga Eszter képviselő 
Lakatos Jenő képviselő, 

   Sebők Lajos képviselő 
 
Távol maradt:   
 

Ráduly József képviselő, 
 

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Meghívottként jelen vannak:  

 
Likai-Tóth Adél jegyző 

  Király Gáborné aljegyző 
 
Távol maradt:  - 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van.  
 

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

Ezen belül: 

- Idősek napja rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás. 
- Tájékoztatás az iskolakezdési támogatásról. 
- Az általános iskola felújításával kapcsolatos tájékoztatás. 
- Napelemes pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatás. 
- Rágcsálóirtás megrendelésének megtárgyalása 
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3. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 

4.  Előterjesztés  SVIP Nonprofit Kft. ingatlan felajánlásáról 
5. Telekalakítás, ingatlancsere megtárgyalása  
6. Előterjesztés a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapítást 

módosító okirat jóváhagyására 
7. Előterjesztés a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezéséhez 
8. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyitva tartási idejének megtárgyalása 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelölöm Dr. Varga Eszter és Lakatos Jenő képviselőket. 
 
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 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az alábbi határozatot 
hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 
 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 

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

Ezen belül: 

- Idősek napja rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás. 
- Tájékoztatás az iskolakezdési támogatásról. 
- Az általános iskola felújításával kapcsolatos tájékoztatás. 
- Napelemes pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatás. 
- Rágcsálóirtás megrendelésének megtárgyalása 

3. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 

4.  Előterjesztés  SVIP Nonprofit Kft. ingatlan felajánlásáról 
5. Telekalakítás, ingatlancsere megtárgyalása  
6. Előterjesztés a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapítást 

módosító okirat jóváhagyására 
7. Előterjesztés a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezéséhez 
8. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyitva tartási idejének megtárgyalása 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők Dr. Varga Eszter és Lakatos Jenő képviselők. 
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1.  napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között 
tett intézkedésekről 

 
Nagy Imre polgármester: A határozatok listáját megkaptuk, ami tartalmazza a rendkívüli 
ülések határozatait is. Szeretném kiemelni a ravatalozó belső területének burkolását, a 
monográfia illetve a forgókapu elkészítését. A pályázatok közül ki kell emelnem a KEOP-
4.4.0-N a fotovanikus rendszerkiépítése elnevezésű pályázatunkat. A pályázatot benyújtottuk 
a mai nap a NORDA visszajelezte, hogy a pályázatunkat befogadták. Az idősek napjával 
kapcsolatban is hoztunk egy határozatot. El kellett fogadnunk az ÉRV Zrt. által elkészített 
gördülési Fejlesztési tervet.  
Az első napirendi ponttal kapcsolatban van valakinek kérdése? 
 
Sebők Lajos képviselő: Tisztelt polgármester úr! A 107/2014. (VII.28.) határozat 
visszavonásáról adjon egy kis tájékoztatást. 
 
Nagy Imre polgármester: Megkérem az alpolgármester urat, mondja el a testületnek, hogy 
miért hoztuk meg ezt a döntést, hisz a temetői utak aszfaltozásáról van szó. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Mindenki előtt ismeretes, hogy a szakember újra megnézte és 
úgy ítélte meg, hogy finisert nem bírja el a meglévő útalap, amivel az út most rendelkezik. Így 
az aszfaltozást nem fogjuk kérni. Két lehetőség van, vagy kikátyúzzuk, ami tönkrement vagy 
kézi terítéssel fogjuk leaszfaltozni az utakat. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Szeretném megköszönni az új forgalomszabályzó eszköz, a 
forgókapu felszerelését. 
 
Nagy Imre polgármester: Ennek ellenére szabálytalanul közlekednek. Van valakinek 
kérdése? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
2. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 

 
Nagy Imre polgármester: Szeretném tájékoztatni a közvéleményt, hogy az idősek napjai 
ünnepséget mindig az "Idősek világnapjához", legközelebbi pénteken szoktuk megtartani. A 
Képviselő-testület 2014. szeptember 26. napját jelölte ki.  Az idősek közül a 60-70 év közötti 
korosztályt fogja köszönteni. Mivel köztudott, hogy a tornaterembe nem fér be az összes idős 
ember, ezért két részletben szoktuk köszönteni őket. A meghívást írásban is meg fogja kapni 
az érintett korosztály. Az idősek napjával kapcsolatba volt egy javaslat a bizottsági ülésen. Az 
eddigi 3000-3000 Ft adtunk át minden meghívottnak. Most a képviselők többsége javasolta, 
hogy ezt az összeget emeljük meg 4000 Ft-ra. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, az Idősek Napja alkalmából a sajóbábonyi 60 és 70 
életév közötti lakosokat az önkormányzat 2014. szeptember 26. napján vendégül látja, és 
részükre egyszeri, 4.000 Ft /fő összegű támogatást nyújt. Az idősnapi rendezvény fedezete a 
2014. évi költségvetésben részben rendelkezésre áll, a szükséges további forrást a 2014. évi 
költségvetési tartalék terhére biztosítja, kérem, kézfeltartással jelezze. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
121/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 
Az Idősek Napjáról 

 
A képviselő-testület úgy döntött, az Idősek Napja alkalmából a sajóbábonyi 60 és 70 életév 
közötti lakosokat az önkormányzat 2014. szeptember 26. napján vendégül látja, és részükre 
egyszeri, 4.000 Ft /fő összegű támogatást nyújt. Az idősnapi rendezvény fedezete a 2014. évi 
költségvetésben részben rendelkezésre áll, a szükséges további forrást a 2014. évi 
költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Nagy Imre polgármester: A következő pontban az iskolakezdési támogatásról kell döntést 
hozni. Minden költségvetési évben be szoktuk tervezni a közép és felsőoktatási rendszerben 
tanulóknak a támogatását. A közép- és a felsőoktatási nappali tagozatos tanulók 
iskolalátogatási igazolás felmutatása után októberben fel tudják venni. A középiskolások 
15.000 Ft, a főiskolásoknak 20.000 Ft támogatást szoktunk nyújtani. 
Aki egyetért azzal, hogy sajóbábonyi lakóhelyű középiskolások számára 15.000 Ft/ fő 
összegű, a nappali tagozatos egyetemista és főiskolás diákok számára 20.000 Ft/ fő összegű 
támogatást biztosít. A tanulói jogviszony igazolásához iskolalátogatási igazolást kell 
bemutatni. A támogatás fedezete a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az  
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
122/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 

 
A sajóbábonyi lakóhelyű középiskolás, főiskolás és egyetemista diákok tanévkezdési 

támogatásáról 

 

A képviselő-testület úgy döntött, a sajóbábonyi lakóhelyű középiskolások számára 15.000 Ft/ 
fő összegű, a nappali tagozatos egyetemista és főiskolás diákok számára 20.000 Ft/ fő összegű 
támogatást biztosít. A tanulói jogviszony igazolásához iskolalátogatási igazolást kell 
bemutatni. A támogatás fedezete a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
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Nagy Imre polgármester: Szeretném elmondani, hogy a szülői munkaközösség olyan 
tanszercsomagot állított össze, ami megkönnyítette az iskola zökkenőmentes megkezdését.  A 
rászorulók kaptak Erzsébet utalványt is, bár néhány szülő nem arra fordította, amire kellett 
volna. Ha a szülő nem biztosítja a gyermeke szellemi fejlődését, annak ellenére, hogy az 
állam támogatást nyújt nekik, az veszélyezteti. A kiskorú veszélyeztetés esetén eljárást is 
lehet indítani. Visszatérve az iskolásokhoz, a Bursa Hungarica pályázatra ismét lehet 
jelentkezni. Ehhez határozatot kell hoznunk, hogy megerősítettük a részvételi szándékunkat, 
van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy 
Sajóbábony Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 2015. évi ösztöndíj 
pályázati rendszeréhez, melynek fedezetére 600.000,- Ft azaz Hatszázezer  forint összeget 
különít el a 2015. évi költségvetésben, továbbá egyetért azzal, hogy felhívja a jegyzőt, hogy a 
fenti döntést a 2015. évi költségvetési rendelet tervezésekor 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. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 

A 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázatához való 
csatlakozásról 

A Képviselő-testület úgy döntött 
 
1. Sajóbábony Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 2015. évi ösztöndíj 

pályázati rendszeréhez, melynek fedezetére 600.000,- Ft azaz Hatszázezer  forint összeget 
különít el a 2015. évi költségvetésben. 

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2015. évi költségvetési rendelet tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal és értelemszerűen 
 
Nagy Imre polgármester: Az iskola kezdését nem akadályozta a felújítás. Az általános 
iskola felújítása folyamatos. A belső gépészeti és építészeti munkákat az iskolakezdés előtt 
elvégezték. A takarításhoz közhasznú munkásokat biztosítottunk. Szeretném felhívni az 
iskolavezetését, illetve a tanári kart, hogy a külső rész az építési terület. A tantestület saját 
felelősségére engedi ki a gyerekeket az udvarra.  A tábla ki van helyezve. A labdajátékot is 
mellőzni kellene az építési területen, hisz a gyerekek testi épségére folyamatosan kell ügyelni. 
Azzal, hogy kihelyezte a táblát, mentesül a felelősség alól. 
Továbbá szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a kazán még nem érkezett meg, de azt az 
ígéretet kaptuk, hogy október 15-ig a fűtési szezonig meg fog érkezni. Az előkészítő 
munkálatok már elkészültek. 
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az eddigi szemétszállítási díjunk költsége 
20-22 millió Ft volt. Az újonnan megalakuló önkormányzati tulajdonú ZV Zöld Völgy Kft 
megalakult, bejelentette, hogy a Társulás rendelkezik minden olyan okmánnyal, amivel 
elkezdheti a működését. Így október 1-től már nem a Cirkont Zrt. -vel fogunk szerződési 
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viszonyban állni, hanem a ZV Zöld Völgy Kft-vel. Még tájékoztattak arról is, hogy a 
településre jutó költség 20.762.000 Ft és ebből a rezsicsökkentést levonva 19.543.000 Ft. A 
különbözetet az önkormányzatnak kell hozzátenni. 
Egy költségkeretet kellene meghatároznunk a rágcsálóirtásra. Szomorú, de borzasztóan 
elszaporodott a településünkön a patkányok. Az önkormányzat már több alakalommal is 
elrendelt patkányirtást. A bizottságok is azt javasolják, hogy ezt meg kell lépni a lakosság 
érdekében. Van valakinek kérdése? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem. aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
Sajóbábony város belterületén rágcsálóirtást végeztet, a rágcsálóirtás költségére 1.500.000 Ft 
összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére, 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 Önkormányzat Képviselő-testület 
124/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 

A rágcsálóirtásról 
 
A képviselő-testület úgy döntött, 

 
1. Sajóbábony város belterületén rágcsálóirtást végeztet, a rágcsálóirtás költségére  
    1.500.000  Ft összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a rágcsálóirtás megrendelésére. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek az indítványok, bejelentések napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése? 
 
Bencs Gábor képviselő: Köszönöm a szót polgármester úr. Szeretném, ha a 
garázsszövetkezet jelenlegi állásáról tájékoztatná a lakosságot. 
 
Nagy Imre polgármester: A garázsszövetkezettel kapcsolatban, a geodéziai megosztás már 
megtörtént a földhivatal felé, ami bejegyzésre került. Holnapra hívtam össze az illetékeseket. 
Adás-vételi szerződést kötünk a garázs megvételére. Ezzel együtt 10.000 Ft-ot kérünk az 
illetékre, egy 2012 évi határozat alapján. Ennyivel kell hozzájárulni a garázstulajdonosoknak. 
A szerződéskötés időpontját még nem tudom. Azt kérném, az érintettektől, hogy azon a napon 
jelenjenek meg, amikorra behívjuk őket, mert aki nem köt szerződés, az önkormányzatnál 
marad a tulajdon. 
 
Sebők Lajos képviselő: A polgármester úr, az önkormányzat tulajdonba lévő tanya felé 
vezető út teljesen fel van iszapolódva. Már az úton folyt a víz az utolsó időben. Azt 
szeretném, ha gépi munkával mélyítenénk ki az árkot. 
 
Bencs Gábor képviselő: Megkérem a MESZ vezetőjét, számoljon be az elmúlt időszakban 
elvégzett munkáról. 
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Horváth Péter MESZ vezetője: Az utolsó ülés óta a következő munkákat végeztük el. A 
konyhában megtörtént a tisztasági festés. Az I. óvodában a homokozót felújítottuk, az udvari 
játékokat lefestettük, bent megtörtént a tisztasági festés. A csoportszobában a lábazatot 
parafával leburkoltuk. A II. óvodában szintén lefestettük, kerti játékokat, illetve kerítést. A 
folyosót járólapoztuk, csempéztünk. A Tájháznál elsősorban fuvaroztunk, ezen kívül villanyt 
szereltünk, kutat építettünk, a kerítés egy részét ki kellett javítani. A művelődési házban 
lambériáztunk, a kiállítótermet kifestettük, járólapoztuk. Közterületeken, több helyen 
kihelyeztünk korlátokat a csapadék elvezető árkok mellé. KRESZ táblákat helyeztünk ki, a 
csapadékvíz elvezetőkre rácsokat pótolni kellett. A ravatalozóknál térkő szegélyének az 
alapját kellet kiásnunk, csatornázás. A reformátusravatalozó burkolása, festése. A vízelvezető 
árkok takarítása. A szokásos takarítás, fűnyírás, gépek karbantartása és anyagbeszerzés. 
 
Bencs Gábor képviselő: Még egy pár szót szeretnék mondani a MESZ munkájával 
kapcsolatban. 
A fekvőrendőröket fel kellene festeni. Az iskola hátsó bejáratánál a világítást meg kellene 
javítani. Többen megkerestek, hogy a Kinizsi úti garázssoron ellopták a csatornafedőket. Oda 
térfigyelő kamerákat kellene létesíteni. Ennek fel kellene mérni a költségeit. A polgárőrség, 
rendőrség folyamatosan járőröznek, de a nap 24 órájában nem lehetnek ott. Az iskola 
kerítésével kapcsolatban a bizottsági ülésen javasoltuk 100 000 Ft keretösszeg 
megállapítását, ezt egy képviselő-testületi döntéssel meg kellene erősíteni. Valamilyen 
megoldást találni fogunk arra, hogy ki tudjuk szűrni azokat az egyéneket, akik kárt tesznek az 
iskola tulajdonában. Figyelni kell arra, ki az, aki minden délután randalírozik az 
iskolaudvaron. Fel szeretném hívni a lakosság figyelmét arra, hogy ne tegyék tönkre, amit 
drága pénzért megcsináltattunk. A rágcsálóirtással kapcsolatban szeretném arra kérni a 
lakosságot és a közös képviselőket, hogy oly mértékben járuljanak hozzá, hogy legalább két 
doboz mérget vegyenek. Jövő hét szerdán lesz Sajóbábonyban a Magyar kupaforduló, ahol a 
Sajóbábony Megyei első csapata fogja fogadni a Diósgyőr NBI csapatát. Szeptember 22-én 
15 órától fog kezdődni, mindenkit szeretettel várunk. Egy igazi futball ünnepséget szeretnénk 
rendezni. 
 
Nagy Imre polgármester: Az általános iskola kerítésének javításával kapcsolatban a tegnapi 
bizottsági ülésen 100 000 Ft keretösszeg megállapítását javasolták. Ezt egy határozattal meg 
kell erősítenünk, annak érdekében, hogy a MESZ-nek forrást tudjunk biztosítani. Mi 
igyekszünk jó gazda módjára intézni az iskola ügyeit. Elvárjuk, hogy az iskola hasonlóan 
viszonyuljon hozzánk. Az ereszcsatorna javítása, amit a gyerekek tönkretettek az nem 
szerepel a pályázatban. Az elfogadható csatornarendszer kiépítése legalább 1 millió Ft keretet 
kellene megállapítanunk. Arra kérném a Képviselő-testületet, hogy gondolkodjunk el ezen, 
mert így nem menne tönkre az új vakolat. Csak az anyagköltséget kell megfizetnünk. 

Az általános iskola kerítésének javításával van valakinek kérdése? Amennyiben nincs,  
javaslom, szavazzunk.  Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Sajóbábonyi Deák Ferenc 
Általános Iskola kerítését megjavítja, a javítás anyagköltségére 100.000 Ft összeget biztosít a 
2014. évi költségvetési tartalék terhére. A munkát az önkormányzat saját dolgozókkal 
végezteti el, kézfeltartással jelezze. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
125/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 

Az általános iskola kerítésének javításáról 

 

A képviselő-testület úgy dönt, a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola kerítését 
megjavítja, a javítás anyagköltségére 100.000 Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetési 
tartalék terhére. A munkát az önkormányzat saját dolgozókkal végezteti el. 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Nagy Imre polgármester: Bocskai út 5-7 úti lakosok nevében érkezett egy kérelem, 
szeretnének a két épületet lekeríteni. Ezt a társasház saját költségén szeretné megcsináltatni. 
Nem engedély köteles, az önkormányzatnak nem kerül pénzbe. Ki fogjuk jelölni a helyét, 
ahol mehet a kerítés. Így meg fog szűnni a személyforgalom. Van valakinek kérdése? 
Javaslom, szavazzunk. Aki egyetért, azzal, hogy a Sajóbábony, Bocskai út 5-7. Társasház 
kérelmének helyt ad, az önkormányzati mezőgazdasági terület oldalán, kerítés felállítását 
engedélyezi. A kerítés felállítási költsége a Társasházat terheli, 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 Önkormányzat Képviselő-testület 
126/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 

A Sajóbábony, Bocskai út 5-7. Társasház kerítés létesítésére vonatkozó kérelméről 

 

A képviselő-testület úgy döntött a Sajóbábony, Bocskai út 5-7. Társasház kérelmének helyt 
ad, az önkormányzati mezőgazdasági terület oldalán kerítés létesítését engedélyezi. A kerítés 
költsége a Társasházat terheli. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
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3. napirendi pont: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
rendelet megalkotására 
 
Nagy Imre polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Az előterjesztés világos, 
érthető. A házszámok kihelyezése az ingatlan tulajdonosok kötelessége, aminek köteles eleget 
tenni a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül. Van valakinek kérdése? Szavazásra 
teszem, aki egyetért a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet 
megalkotásával az előterjesztéssel megegyezően, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
10/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli.  
  
1. A rendelet hatálya  
 
1. §  A rendelet tárgyi hatálya Sajóbábony város közigazgatási területén lévő közterületekre  

és ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóira, kezelőire) terjed ki.  
  
 
2. Értelmező rendelkezések  
 
2. §  E rendelet alkalmazásában  

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.      
törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület, 
b) közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése, 
c) házszám: a bel- és külterületi ingatlanoknak közterületre megállapított sorszáma.  

   
 
3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok  
 
3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat.  

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy 
fogalomról lehet elnevezni.   
(3) Közterületet elnevezni olyan természetes személyről lehet  
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a)  akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség 
egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye 
közmegbecsülésnek örvend,  
b)  aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein 
kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre 
méltó,  
c)  akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 
hozzájárult községünk fejlődéséhez,  
(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.  

 
4. § (1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi  

hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.  
(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön 
elnevezési  eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.  
(3) Ha egy közterület városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre 

tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más 
nevet kell adni.  

5. § (1) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására bárki tehet 
javaslatot.  
(2) A közterület nevét megváltoztatni különösen az alábbi esetekben lehet:  
a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként 
nem  kezelhető,  
b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be,  
c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő.  
(3) A közterület megszűnésével külön képviselő-testületi döntés nélkül a közterület 
neve is  megszűnik.  
(4) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a 
lakosságot, az illetékes postai, közlekedési, katasztrófavédelmi, ingatlan-nyilvántartó 
szerveket, a  rendőrség, a tűzoltóság, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, 
valamint a közüzemi és díjbeszedő vállalatokat.  
(5) A város közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat 
folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését a polgármesteri hivatal végzi.  

  
 
4. Házszámozásra vonatkozó szabályok  
  
6. § (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket 

házszámmal kell  ellátni.  
(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és 
alátöréssel az  ABC betűje.  
(3) A házszámozás belterületen, egyéb belterületen a város központjától kivezető 

utcák   
esetében a központtól kezdődően, míg a község központjától távolabb eső utcákban 
lévő  ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.  
(4) A külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű beépítettségű 
közterület ingatlanainak a számozása a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.   
(5) A (3) – (4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő       
közterületek házszámozását nem érintik.  
(6) Az ingatlanok házszámának megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. A képviselő-testület e hatáskörének gyakorlását a polgármesterre átruházza.   
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7. § (1) A kétoldalt számozandó közterületek számozás növekedésének iránya szerinti jobb 

oldala  kapja a folyamatos páratlan, a bal oldala a folyamatos páros számokat. Az 
egyoldalas közterületen a számozás folyamatosan páratlan számokkal emelkedik.  
(2) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több     
Közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a 
házszámozást.  
(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek 
a    kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.  
(4) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. 
Ekkor arra kell törekedni, hogy a házszám változtatás minél kevesebb érintett 
lakcímének megváltoztatásával járjon.  

  
 
5. Közterületi névtáblák és házszámtáblák elhelyezése  
  
8. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.  

(2) A névtáblát az utcák végein és minden kereszteződésben ki kell helyezni.     
(3) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell      
helyezni.  
(4) A névtáblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása, szükség szerinti cseréje, 
valamint a  megszűnő közterület névtábláinak eltávolítása az önkormányzat feladata és 
költsége.  
(5) A megváltozott közterületnév esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől 
számított egy évig eredeti helyén kell hagyni és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az 
új táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni.  

 
9. § (1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára a közterületről jól látható módon 

kell az   ingatlan tulajdonosának elhelyezni.  
(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell 
elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen.  
(3) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és 
pótlásáról az  ingatlan tulajdonosa gondoskodik.  

  (4) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a
 házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.  
  
 
6. Záró rendelkezések  
 
10. § (1) Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.  

(2) Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben 
foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül köteles 
eleget tenni.  

  
   
 
 Likai-Tóth Adél           Nagy Imre 
        jegyző          polgármester 
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4.  napirendi pont: Előterjesztés  a SVIP Nonprofit Kft. ingatlan felajánlásáról  
 

 
 
Nagy Imre polgármester: A SVIP Sajóbábonyi Ipari Park nonprofit Kft. 2014. május 21. 
napján tartott taggyűlésén a 2/2014.(V.21.) számú taggyűlési határozatával arról döntött, 
önkormányzat részére térítésmentesen felajánlja az alábbi ingatlanokat: Sajóbábony B/99, 
Sajóbábony B/243, Sajóbábony B/391, ezek a helyrajzi számok a Bábony patakot rejtik 
magukba. Sajóbábonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft. díjtalanul adja át az önkormányzat 
részére. A bizottságok megtárgyalták, az ingatlan elfogadását javasolják. Van valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése?  Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat a SVIP Sajóbábonyi Ipari Park nonprofit Kft. által felajánlott belterület 99, 
243, 391 helyrajzi számú kivett Bábony patak ingatlanokat térítésmentesen elfogadja, az 
ingatlan átadás-átvétellel kapcsolatos költségeket - az ügyvédi költség kivételével – a 2014. 
évi költségvetési tartalék terhére vállalja, felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, az ingatlan ajándékozási szerződés (átadás-átvételi szerződés) 
aláírására, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 5 igen,  0 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 
A SVIP nonprofit Kft. ingatlan felajánlásáról 

 
A képviselő-testület úgy döntött 

1. A SVIP Sajóbábonyi Ipari Park nonprofit Kft. által felajánlott alábbi ingatlanokat 
térítésmentesen elfogadja. 
 

helyrajzi szám térmérték művelési ág 

Sajóbábony  99 1,6233 ha kivett Bábony patak 

Sajóbábony  243 1,8239 ha kivett Bábony patak 

Sajóbábony  391 0,2963 ha kivett Bábony patak 

 
2. Az ingatlan átadás-átvétellel kapcsolatos költségeket - az ügyvédi költség kivételével – a 
2014. évi költségvetési tartalék terhére vállalja. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vagyonátadási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Imre polgármester 
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5. napirendi pont : Telekalakítás, ingatlancsere megtárgyalása  

 
Nagy Imre polgármester: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban A Mária Népe 
Magyarországért Egyesület elnöke egy kérelmet, hogy terjesszem elő a képviselő-testület elé. 
 
„Tisztelt Nagy Imre Polgármester Úr! 

Alulírott Molnár Norbert a Mária Népe Mo. Egyesület (3792 Sajóbábony Széchenyi út 22 1/2 
sz.) elnökeként az alábbiak miatt keresem meg. Ezúton kérem,hogy terjessze elő kérelmünket a 
képviselő testület tagjai felé. Kérnénk hogy a T. Képviselő testület tagjait ne cseréljék el a 
Sajóbábony belterület 805 hrsz önkormányzati ingatlant. Mivel így Sajóbábony egy 
frekventált helyen lévő közterülettel lenne szegényebb. Továbbá kérnénk, hogy az 
önkormányzati választásokig, az önkormányzat semmilyen kötelezettséget ne vállaljon, amely 
hatással lenne az új vezetőségre. Segítségüket előre is köszönöm.” 

 
Molnár Norbert Mária Népe Egyesület elnöke: Beszéltem, most nem szeretném 
megnevezni, hogy melyik képviselővel, hogy a 805-os helyrajzi számú és a posta melletti 
területet kerül cserére, ezzel kapcsolatban íródott a kérelem. Nem szeretnénk, ha egy 
frekventált területet veszítenénk el. 
 
Nagy Imre polgármester: A vele szembe lévő terület szintén frekventált terület. Ha egy 
frekventált területet, egy frekventált területre cserélünk, mi nem érthető ezen. 
 
Molnár Norbert Mária Népe Egyesület elnöke: Mi indokolja azt, hogy most ezt a 
választások előtt kell elcserélni. 
 
Nagy Imre polgármester: Ismertetni fogom. Meg sem jelent a Képviselő-testület döntése, s 
már megjelentek a támadások. Ugyanis tavaly elkezdtük a rendezési tervünk felülvizsgálatát. 
Az önkormányzati területen van egy emlékmű, két pavilon az egyikben működik a Nemzeti 
Dohány Bolt. Ez egy elég vegyes terület. Azt a javaslatot tette a Képviselő-testület, hogy a 
rendezési tervben, tiszta tulajdonokban, megfelelő, átláthatóságot kértünk a tervkészítőjétől. 
Ahol az emlékmű van, azt hozzácsatolták az úthoz az így közterület, így nem lehet 
elidegeníteni. A következő volt a kérés, az önkormányzat járuljon hozzá, hogy a pavilon alatti 
90 m 2 -es úszótelek, a szembe lévő posta melletti és mögötti 783 m 2 -es telek cseréjéhez. 
Ezzel az önkormányzat területet nyer, nem pedig veszít. Miért kell jó előre hangulatot kelteni. 
Ehhez a bizottsági ülésen a tagok többsége hozzájárult. Ezzel kapcsolatban van valakinek 
kérdése? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Szeretnék egy pár szót szólni, pusztán azért, bár világosan 
elmondta a polgármester úr. Most a választások előtt különös tekintettel a Mária Népe 
Egyesület kérése alapján nem szeretném, ha bárkiben felmerülne, hogy itt egy háttéralku vagy 
bármilyen más miatt történne a döntés. Szeretném elmondani, hogy teljesen egyértelmű 
legyen. Sajóbábony Város Önkormányzata az elmúlt évben a Rendezési Tervet megrendelte, 
ez elkészült teljesen egyértelmű, hogy mi az önkormányzati terület, mi a magántulajdon. A 
telekcserével kapcsolatban mindenképp szeretném kihangsúlyozni az a terület, ami a posta 
mögött és mellett van az egy nagyobb terület, a háromszög, aminek csak egy része volt a 
témája a telekcserének, az egy kisebb terület. Az önkormányzat 8,7-szer nagyobb területet 
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kap. A későbbi tervekben szerepelt egy olyan elgondolás, hogy a posta mögötti részen, ahol a 
Sporttelepet szegélyez, nagyobb és egységesebb Sportközpontot hozzon létre. Ez a telekcsere 
ez későbbi elgondolásba is belevág. Egy kisebb területet adunk, egy nagyobbat kapunk. A 
háromszög funkciója nem változik. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Ha az önkormányzat a vagyonáról dönt, úgy minősített többségű 
határozatot kell hoznia. A megválasztott képviselők száma 7 fő, jelen van teremben 6 fő 
képviselő, a javaslat elfogadásához minimum 4 igen szavazatra van szükség. Gazda Lajos 
érintett a napirendi pontban. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Bejelentem, igen, a döntésben személyesen érintett vagyok. 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
tudomásul veszi Gazda Lajos alpolgármester bejelentését, mely szerint a 805 és a 689/54 
helyrajzi számú ingatlanok cseréjének ügyében személyesen érintett, és úgy dönt, a 
döntéshozatalból nem zárja ki, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6  igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az  
alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 
Személyes érintettség bejelentéséről 

 
A képviselő-testület  

1. Tudomásul veszi Gazda Lajos alpolgármester személyes érintettségre vonatkozó 
bejelentését a Sajóbábony hrsz. 805 és a Sajóbábony hrsz. 689/54 ingatlanok cseréje 
tárgyában.  

2. A 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére figyelemmel Gazda Lajos 
alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: A bizottságok javasolják az ingatlancserét. Szavazásra teszem, aki 
egyetért, azzal hogy Sajóbábony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 
Sajóbábony belterület 805 helyrajzszámon lévő, 90 m2 nagyságú úszótelket elcserélje a 
Sajóbábony 689/54 helyrajzszámú 783 m2  nagyságú területtel, felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges további intézkedések megtételére, a csereszerződés aláírására, kézfeltartással 
jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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129/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 
 

Ingatlancseréről 
(Sajóbábony, hrsz. 805; Sajóbábony, hrsz. 687/54) 

 

A Képviselő-testület  úgy döntött,  

1. A Sajóbábony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Sajóbábony 
belterület 805 hrsz.-ú ingatlanának tulajdonjogát a Gazda Lajos 1/1 arányú tulajdonát 
képező 689/54 hrsz.-ú ingatlanának  tulajdonjogáért elcseréli.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére, a 
csereszerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: A másik csereterület esetében egy nagyobb területet adunk egy 
kisebb területért. A különbség a kettő között a következő: az egyik a 689/1 hrsz-ú terület, 
régen ott volt a gázcsere-telep, frekventált helyen, hiszen a város kapujában található. A csere 
tárgya az önkormányzati tulajdonú 242 hrsz-ú, ez a terület a gyár kerítésétől a vasúti bejáratig 
helyezkedik el, a területtel részünkről eddig sem tudtunk mit kezdeni. A bizottságok 
javasolják az ingatlancserét. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem. Aki 
egyetért azzal, hogy a Sajóbábony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 
Sajóbábony belterület 242 hrsz.-ú ingatlanának tulajdonjogát a SILEX-94 Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Ipartelep) 1/1 arányú tulajdonjogát képező Sajóbábony 
belterület 689/1 hrsz.-ú ingatlanának tulajdonjogáért elcseréli, felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges további intézkedések megtételére, a csereszerződés aláírására, kézfeltartással 
jelezze. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 
Ingatlancseréről 

(Sajóbábony, hrsz. 242; Sajóbábony, hrsz. 689/1) 
 
 

A Képviselő-testület úgy döntött 

1. a Sajóbábony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Sajóbábony 
belterület 242 hrsz.-ú ingatlanának tulajdonjogát a SILEX-94 Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Ipartelep) 1/1 arányú tulajdonjogát képező 
Sajóbábony belterület 689/1 hrsz.-ú ingatlanának tulajdonjogáért elcseréli. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére, a 
csereszerződés aláírására. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
 

6. napirendi pont: Előterjesztés a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapítást módosító okirat jóváhagyására 

 
 
Nagy Imre polgármester: A következő napirendi pontunk Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapítást módosító okirat jóváhagyásának a megtárgyalása. Az írásos 
előterjesztést a képviselők megkapták. A bizottságok javasolják az előterjesztés elfogadását. 
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 21. napján kelt levelében 
tájékoztattam arról, hogy Sajólád Község Önkormányzata, valamint Ónod Község 
Önkormányzata 2014. július 1. napjától csatlakozási szándékát fejezte ki a Miskolci 
Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által működtetett családsegítés 
és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátáshoz. Nekünk ezt egy határozattal jóvá kell 
hagynunk. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért, azzal 
hogy képviselő-testület Sajólád Község Önkormányzata, Ónod Község Önkormányzata a 
Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által működtetett 
családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásához történő csatlakozását elfogadja, 
ezzel összefüggésben e határozat 1. melléklete szerinti tartalommal a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Megállapodás 3. mellékletét módosító okiratot jóváhagyja, az egyes 
szakfeladat kódok megváltozására, valamint új kormányzati funkció kódok bevezetésére 
tekintettel a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 5. pontjának 
módosítását jóváhagyja, a határozat 2. melléklete szerint, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás módosításnak aláírására, kézfeltartással jelezze. 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Megállapodás módosításának jóváhagyásáról. 

 
A képviselő-testület úgy döntött 

 

1. Sajólád Község Önkormányzata, Ónod Község Önkormányzata a Miskolci Egyesített 
Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által működtetett családsegítés és 
gyermekjóléti szolgálat feladatellátásához történő csatlakozását elfogadja, ezzel 
összefüggésben e határozat 1. melléklete szerinti tartalommal a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Megállapodás 3. mellékletét módosító okiratot jóváhagyja. 

 
2. Az egyes szakfeladat kódok megváltozására, valamint új kormányzati funkció kódok 

bevezetésére tekintettel a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás 5. pontjának módosítását jóváhagyja, e határozat 2. melléklete szerint. 
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3. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításnak aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
 

7. napirendi pont: Előterjesztés a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséhez 

 

Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok 
támogatják annak elfogadását. Növekszik az intézmény gyereklétszáma. 19 gyerek ment 
ősszel iskolába, helyettük 31 gyerek iratkozott be az óvodába. Az intézményvezetője 
kérelemmel fordult hozzánk a csoportlétszám emelése iránt. Az intézményvezető kíván 
szóbeli kiegészítést tenni? 

Juhász Judit óvodavezető: Nem kívánok. 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, 
aki egyetért azzal, hogy képviselő-testület a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda részére a 
2014/2015-ös nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a nemzeti köznevelési törvény szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20 %-kal történő 
átlépését a következők szerint engedélyezi, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. szám alatti 
székhelyóvodában Teknőc,  Méhecske csoportban, a 3792 Sajóbábony, Kossuth út 46. szám 
alatti tagóvodában Maci csoportban,  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 
132/2014. (IX.16.) önkormányzati határozata 

 

Óvodai csoportlétszám emeléséről 

A képviselő-testület a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda részére a 2014/2015-ös nevelési 
évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltak 
figyelembe vételével a nemzeti köznevelési törvény szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20 %-kal történő átlépését az alábbiak 
szerint engedélyezi: 
 
 
 
3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. szám alatti székhelyóvodában 
  - Teknőc 
  - Méhecske csoportban. 
3792 Sajóbábony, Kossuth út 46. szám alatti tagóvodában  
  - Maci csoportban. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 Juhász Judit óvodavezető 
 

8. napirendi pont: A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyitva tartási idejének 
megtárgyalása 

 
Nagy Imre polgármester: Az írásos kérés szerint 1 órával megnövekedne  az óvoda nyitva 
tartása.  2014. október 1. napjától az óvodát 5.45 órától 16.45 óráig szeretnének nyitva tartani, 
A nyitva tartás meghosszabbításának költség vonzata is van. Az óvodavezető a következő 
testületi ülésre előterjeszti az ezzel kapcsolatos anyagot. Az intézményvezető kíván szóbeli 
kiegészítést tenni? 

Juhász Judit óvodavezető: Nem kívánok. 

Nagy Imre polgármester: Van valakinek még valamilyen hozzászólása, kérdése? 
Amennyiben nincs, köszönöm szépen a megjelenést, a figyelmet és a munkát. Az ülést 
bezárom 
 

K.m.f. 
 
 
 

   
Nagy Imre        Likai-Tóth Adél 

              polgármester                  jegyző 
 

 
 
Hitelesítők: 

 
 

Dr. Varga Eszter      Lakatos Jenő 
              képviselő          képviselő 
 


