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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült:  2014. szeptember 30. 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, 
  

Jelen van 6 fő, ülés végén 6 fő. (Jelenléti ív mellékelve.) 
 

Távol maradt:  

 

Ráduly József képviselő 

 

Meghívottként jelen vannak:  
 

Likai-Tóth Adél jegyző 
Rózsa Anett pénzügyi előadó 
Rémiás Tibor történész 

 

 

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 6 fő képviselő jelen van.  
A meghívó alapján ismerteti a napirendi pontokat: 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
2.  Indítványok, bejelentések 
3. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 
4. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda kérelmének megtárgyalása 
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5. A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Állami Számvevőszéki vizsgálathoz 
kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyása 

Én a következő javaslatot szeretném tenni, tekintettel arra, hogy a ciklus utolsó ülését tartjuk, 
engedjék meg, hogy az ülés végén elköszönő beszédet tartsak. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Gazda Lajos alpolgármester és Bencs Gábor képviselőt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
a polgármester által ismertetett napirendi pontok megtárgyalását, a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét, és az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2014. (IX.30.) 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. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 
4. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda kérelmének megtárgyalása 
5. A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Állami Számvevőszéki vizsgálathoz 

kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyása 
 

Jegyzőkönyvet hitelesíti Gazda Lajos alpolgármester és Bencs Gábor képviselő. 
 

1. napirendi pont: Tájékoztató lejárt hatásidejű határozatokról és két ülés között tett 

intézkedésekről 
 
 

Nagy Imre polgármester: Szeretném tájékoztatni a lakosságot az előző ülésen döntött a 
képviselő-testület az idősek napjáról, illetve arról, hogy ez alkalomból adott összeget felemelte 
3000 Ft-ról 4000 Ft-ra. Az Idősek napja zökkenőmentesen lezajlott. Döntöttünk a tanévkezdési 
támogatásról. Itt szeretném felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy az iskolalátogatási 
igazolások október 1-ig benyújthatók, a támogatást október közepétől fogjuk folyósítani. Erről 
tájékoztatást fogunk nyújtani a TIP Tv és a Weblapon keresztül.  A Bursa Hungarica 
felsőoktatási önkormányzati pályázathoz való csatlakozásról döntöttünk, azt továbbítottuk. A 
rágcsálóirtással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a vállalkozóval megkötöttük a 
szerződést, bruttó 1 300 000 Ft összegben. A település egészét fogja érinteni. Döntöttünk a 
Deák Ferenc Általános Iskolakerítésének a javításáról, amelyre 100 000 Ft keretösszeget 
határoztunk meg. Az előkészítő munkák már elkészültek. A Bocskai út 5-7 társasház 
kérvénnyel fordult az önkormányzathoz. Ehhez az önkormányzat hozzájárult, kijelöltük a 
kerítés nyomvonalát. Az ingatlancserével kapcsolatban az ügyvéddel felvettük a kapcsolatot. A 
földhivatali bejegyzéssel létrejön a csere. Az óvodai csoportlétszám emeléséről döntöttünk. 
Ennyit szerettem volna elmondani.  
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2. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester: Szeretném tájékoztatatni a lakosságot, a ZV Zöld Völgy Társulás 
megalakult, rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. 
A Deák Ferenc Általános Iskola ereszcsatornája megrongálódott. A bizottságok 800 000 Ft 
keretösszeget javasolnak az új ereszcsatorna anyagköltségére. A munkadíj benne van a 
pályázatban. 
 
Sebők Lajos képviselő: Javaslom, a kivitelező figyelmét hívjuk fel, hogy a csatorna alsó 2 
méteres szakaszát vascsővel készítse, hogy amikor a gyerekek „dühöngnek" ne rongálják meg. 
 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki 
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, a Deák Ferenc Általános Iskola 
ereszcsatornájának anyagköltségére 800 000 Ft összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére. 
 

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 

134/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 

 
Deák Ferenc Általános Iskola csatornázásáról 

 
  

A Képviselő-testület úgy döntött, a Deák Ferenc Általános Iskola ereszcsatornájának 
anyagköltségére 800 000 Ft összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: Az önkormányzat betervezett egy beruházást, ami elmaradt. A 
MESZ udvarán lett volna egy szín, ennek az építéséről van szó. Sem kapacitásunk, sem erőnk 
nem volt ennek a létrehozására. Két alkalommal kértünk árajánlatot, ami 6,3 millió Ft-ról szólt.  
Most 4,9 millió Ft-ról szóló árajánlatot kaptunk. A bizottsági ülésen arról folyt a vita, hogy 
szabad-e erről nekünk döntenünk illetve szabad-e belekezdeni a beruházásba a ciklus végén? A 
kérdés az, hogy elbíráljuk-e a vállalkozás árajánlatát vagy hagyjuk meg a következő testületnek 
ezt a döntést. Véleményem szerint ne fogadjuk el, hagyjuk a következő testületre. A 
javaslatomnak megfelelően teszem szavazásra, aki egyetért azzal, a szín felépítésére vonatkozó 
árajánlatot a képviselő-testület ne fogadja el, kéz feltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 

 
Szín építésére vonatkozó árajánlatról 
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A Képviselő-testület úgy döntött a szín felépítésére vonatkozó árajánlatot nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester: A képviselő-testület által használt laptopokkal kapcsolatban 
döntenünk kell arról, hogy megvásároljuk, árajánlat alapján vagy visszaadjuk a következő 
testület részére. Az első árajánlat a Mezőker Kft.-től érkezett. A műszaki specifikációkat leírtuk, 
ami alapján kaptuk az árajánlatot. Számvitel szempontjából az értékcsökkenés alapján közelit az 
értéke a 0 Ft- hoz, de piaci értéket képvisel. A felajánlott eszközök vételi 16.900,- Ft bruttó 
egységárban határozta meg. Az ár nem tartalmazza az adatok archiválását és az adatmentesítést. 
A másik árajánlatot a Fericom Kft. adta, ők többet ajánlottak érte 19.600,- / db. Ez az ajánlat 14 
napig érvényes. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Mennyibe kerül az adatok törlése? Lehet véglegesen törölni az 
adatokat? 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Meg lehet kérdezni.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő kiment a teremből, jelen van 5 fő képviselő. 
 

Sebők Lajos képviselő: Azt javaslom polgármester úr, tegye fel döntésre, aki meg akarja venni 
azért a 20000 Ft-ért, az megveheti, aki le akarja adni, az adja le, s az önkormányzat eldönti, 
hogy kivel és milyen módon fogja az adatokat töröltetni. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő visszajön a terembe,  jelen van  6 fő képviselő. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: A Szinvanet Kft.-vel beszéltem, azt mondták, hogy véglegesen 
törölhető, ez kb. 4000 Ft / db. 
 

Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő, a bizottsági 
tag a használatra átvett laptopot 20.000 Ft / db áron az önkormányzattól igény szerint 
megvásárolhassa, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 

 
A használatra átadott laptopokról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, a képviselő, a bizottsági tag a használatra átvett laptopot 
20.000 Ft / db áron az önkormányzattól - igény szerint - megvásárolhatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
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3. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 

 

Nagy Imre polgármester: A költségvetési beszámolóval kapcsolatban szeretném tájékoztatni a 
képviselő-testületet és a lakosságot, az elkészítésénél egy áthidaló megoldásokat kellett 
alkalmaznunk. Pontosan, azért mert Tóthné Pető Katalin jelenleg a felmentési idejét tölti, aki 
ezután nyugdíjba fog menni. Rózsa Anett veszi át a munkakörét. Ezen kívül új könyvelési 
programot kell használnunk, illetve arra kell feldolgozni. Gyakorlatilag átmeneti állapotban 
vagyunk. Hiteles számadatok alapján készült a beszámoló, az adatok a következők: 
2014. évi gazdálkodási előirányzatunk 814739 ezer Ft. Az önkormányzat 2014. I. félévi bevételi 
teljesítése 448.324 ezer Ft, amely összeg 55%-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz 
képest. A 2014. évi I. félévi tényleges kiadás 333.016 ezer amelyből a személyi jellegű kiadás 
115.346 ezer Ft, járulékok, 24.471 ezer Ft, dologi kiadás 108.676 ezer Ft, szociális juttatás 
21.937 ezer Ft, pénzeszköz átadás 33.172 ezer  Ft, felhalmozási kiadás 29.164 ezer  Ft, kölcsön 
nyújtása 250 ezer  Ft. Az I félévi kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 40,87%-ot 
mutat. Ez azt is bizonyítja, hogy annak ellenére, hogy az önkormányzat sok beruházást végzett, 
ebben az évben igyekezett a kiadásokat visszafogni. Az önkormányzat fegyelmezett 
gazdálkodást folytatott. Remélem, hogy a következő képviselő-testület is így fogja látni. Van 
valakinek kérdése? 
 
Sebők Lajos képviselő: Szeretném polgármester úr, ha mondana egy pár szót a 44 milliós 
pályázatról. 
 

Nagy Imre polgármester: Az első félévben kaptunk 44 millió Ft-os támogatást, azok az 
önkormányzatok kapták, akik, nem vettek részt az adóság konszolidációban. A lakosság létszám 
arányában adták ezt a támogatást. Ennek a támogatásnak meg kellett határozni a célját. Mi azt 
vállaltuk, hogy az önkormányzat III-as épület nyílászáróinak cseréjét, szigetelését, dryvitolását, 
a Polgármesteri Hivatal épületére félmagas tetőt, illetve létesítését terveztük be. Ezzel 
kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a tervezés megtörtént, az engedélyezés eljárás alatt 
van.  Az engedély megléte után bármikor elkezdhető. A tervezésnél beiktatunk egy statikus  
vizsgálatot is, a tervrendelkezésünkre áll. Kétütemű tervet készítettünk, ezt a támogatás 
összegében nem jelöltük meg. 
 
Bencs Gábor képviselő: A féléves beszámolóból kiderül, hogy a következő testületre pénzügyi 
stabilitást hagyunk, a megkezdett beruházásokat biztonsággal stabil pénzügyi helyzettel adjuk 
át. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Szeretném néhány pontban felsorolni a képviselő-testület által 
elvégzett munkákat. Hangsúlyozom, hogy nem kronológiai sorrendben sorolom fel. Kerékpárút 
építése a lakóteleptől a 26-os útig. A következő évben a kerékpárút világításának a kialakítása. 
Egészségügyi központ kialakítása, MESZ tetejének a cseréje, mikrobusz vásárlása. Darvas és a 
Godos dűlő útjainak javítása, a vízelvezető árok kiépítése, Sport centrum kerítésének a cseréje. 
A járda tovább építése Kossuth útig. Rákóczi úti járda aszfaltozása, pincevásárlás, ez 
vagyongyarapítás volt a részünkről. Vörösmarty úton gyalogátkelőhelyek kialakítása, azoknak a 
kivilágítása, közvilágítás bővítése a Kinizsi és a Rákóczi úton, a Dankó út aszfaltozása. 
 
Nagy Imre polgármester távozik a teremből, jelen van 5 fő képviselő. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Az I. óvoda felújítása, energetikai pályázat útján. A II. óvoda 
belső felújítása. Szennyvízhálózat felújítása, Lakótelepen Erkel F. út - Arany J. úton nagyon el 
volt használódva Csapadék vízelvezető rendszer kialakítása. Mindkét ravatalozó térkövezése, 
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csatornázása. Béke, Attila, Béke, Jókai és az Árpád út  felújítása. Tájházat vásároltunk, 
felújítottuk, berendeztük. Az általános iskola energetikai pályázat kapcsán felújítottuk. 
Hulladékudvar létesítése. 
 
Nagy Imre polgármester visszajön a terembe, jelen van 6 fő képviselő. 
 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, a napirendi pontot 
szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvényben foglaltakat 
Sajóbábony Város Önkormányzata 2014. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 
jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti részletezéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 

 
2014. évi első félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
A Képviselő-testült a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXXV. törvényben foglaltakat Sajóbábony Város Önkormányzata 2014. évi első féléves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti részletezéssel 
elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
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1.számú  melléklet 

Sajóbábony Város Önkormányzat 
Tájékoztató adat 

 
2014. évi I. félévi bevételek (e FT) 

 

 
Megnevezés 2014. évi eredeti 

előirányzat 

2014. évi 

teljesítés 

Szociális étkeztetés 19.359 9.231 
Déryné Szabadidő Központ 800 1.345 
Kölcsönök visszatérülése 
(dolg., lakás) 

2.500 1.152 

Támogatásértékű működési 
bevétel 

47.122 26.361 

Bérleti díjak 1.500 594 
Kölcsön visszafizetése 15.000 - 
OEP-től átvett pénz 3.686 1.868 
EU-s fejlesztések támogatása 134.418 9.440 
Építményadó 70.000 18.251 
Kommunális adó 10.000 5.077 
Helyi iparűzési adó 210.000 71.001 
Gépjárműadó 5.000 2.936 
Talajterhelési díj - 460 
Egyéb közhatalmi bevételek - 5.221 
Kamatbevétel - 344 
Normatív állami támogatás 105.869 48.492 
Felhaszn. kötöttséggel járó 
áll. tám. 

49.477 25.369 

Egyéb központi támogatás - 44.000 
Központosított előirányzat 8 18.805 
Előző évi pénzmaradvány 140.000 158.377 

Bevételek összesen 814.739 448.324 
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2.számú melléklet 

Sajóbábony Város Önkormányzat  
Kimutatás a 2014. évi I. féléves kiadásokról (e Ft) 

 
Szakfeladat létszám 2014. évi 

eredeti 
előirányzat 

2014. évi 
teljesítés 

Kiadásból: 
személyi 

jell. 

Járulékok Dologi 
kiadás 

Szociális 
juttatás 

Pénzeszköz 
átadás 

Felhalm. 
kiadás 

Kölcsön 
nyújtása 

Tartalék 

Óvodai ellátás 12 56.108 23.577 16.247 4.511 2.819 - - - - - 
Déryné Szabadidő Központ 3 36.925 16.279 4.666 1.270 10.343 - - - - - 
Polgármesteri Hivatal 16 152.195 63.697 27.326 7.109 10.199 19.063 - - - - 
Önkormányzat            
Önkormányzati jogalkotás „K” 1 33.232 16.299 8.022 2.052 6.225 - - - - - 
Szociális étkeztető „K” 7  66.083 33.183 9.563 2.468 21.152 - - - - - 
Védőnői Szolgálat „K” 1 4.469 1.472 972 248 252 - - - - - 
Fogorvosi Szolgálat „K”  1.143 250 - - 250 - - - - - 
Város és községgazdálkodás „Ö” 8 49.817 21.990 10.191 2.636 9.163 - - - - - 
Egyéb járó-beteg ellátás „Ö”  3.831 1.602 - - 202 - 1.400 - - - 
Önkormányzat által folyósított segély 
„Ö” 

 12.916 2.874 - - - 2.874 - - - - 

Települési hulladék „K”  31.750 14.783 - - 14.783 - - - - - 
Közfoglalkoztatás „K” 50 58.903 27.362 22.766 4.146 450 - - - - - 
Közvilágítás „K”  10.160 4.376 - - 4.376 - - - - - 
Lakóingatlan bérbeadás               - - - - - - - - - - 
Nem lakóingatlan bérbeadás               - - - - - - - - - - 
Közutak fenntartása „K”   37.500 21.607 - - 21.607 - - - - - 
Zöld terület gazd-al kapcs feladat „Ö”             3.810 1.493 - - 1.493 - - - - - 

Önkormányzati vagyonnal kapcsf „Ö”             9.525 5.174 - - 5.174 - - - - - 
Állategészségügyi szolg. „Ö”             1.000 348 129 31 188 - - - - - 
Önkormányzati elszám, ber. tám. „Ö”         245.372 61.186 - - - - 31.772 29.164 250 - 
Függő átfutó kiadás   15.464 15.464 - - - - - - - 

Kiadások összesen: 98 814.739 333.016 115.346 24.471 108.676 21.937 33.172 29.164 250 - 
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Nagy Imre polgármester: Mielőtt áttérnénk a 4. napirendi pontunkra, szeretném bemutatni Dr. 
Rémiás Tibor urat, aki a Tájház berendezésében aktívan részt vett,  a Sajóbábony  hitélete című 
könyv társszerzője volt, most elhozta  a mutatvány példányát, a Sajóbábony monográfiájának, 
11 társszerzője van. Az őskortól az újkorig mutatja be Sajóbábonyt.  Szeretném hangsúlyozni, 
hogy a könyvbemutatója október 9-én lesz a Szociális étkezdébe. Néhány szót kérem, mondjon 
a tartalomról és a készítéséről. 
 
Dr. Rémiás Tibor történész: Üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek.  
Végre ez a 20 évvel ezelőtt elkezdett munka, mára reális valósággá válik, jövő héten át tudjuk 
adni a nagyközönség számára. Valójában geográfiai és földrajzi tanulmányokkal kezdődik a 
monográfia, ezt követően két nagy régészeti tanulmány van benne, ezt követően szociológiai és 
antropológia tanulmányok zárják a könyvet. Mindenkinek meg tudom köszönni, hogy a régen 
elkezdett munkát aktualizálták. Az új kutatási munkák eredményei is bele kerültek. Azt 
kívánom, hogy forgassák ezt a könyvet nagy örömmel. Köszönöm.  

 
Nagy Imre polgármester: A könyvet meg lehet tekinteni. Ebben az évben 4 könyvet adott ki 
az önkormányzat. Az első a sportéletre készült, a második a "Tükörcserepek", a harmadik a 
"Sajóbábony templomai és hitélete", a negyedik Sajóbábony monográfiája. Nagyon remélem, 
hogy a lakosság számára nagy élvezetet fog nyújtani. 
 
4. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda kérelmének megtárgyalása 
 
 
Nagy Imre polgármester: az óvoda nyitva tartásának meghosszabbítása többletmunkával jár, 
ami többletköltséget is jelent. Az óvoda hatékony működéséhez, a zavartalan munkavégzéshez, 
arányos terheléshez, a megfelelő munkaelosztás érdekében elengedhetetlen a 4 órás dajka 
munkaidejének teljes, azaz 8 órára történő emelése. A tegnapi bizottsági üléseken már erről 
beszéltünk, a bizottságok javasolják a testület felé, hogy az óvodavezető kérelmének 
megfelelően emelje meg az óvoda létszámát 0,5 fővel. Van valakinek valamilyen más 
véleménye?  
 
Sebők Lajos képviselő: Van egy bábonyi hölgy, aki több éve dolgozik közmunkásként. Én azt 
szeretném, ha azt a hölgyet vennénk fel 4 órában, és nem a 4 órás munkaidejét emelnénk fel 8 
órára. 
 
Nagy Imre polgármester: Hallgassuk meg az intézményvezetőjét ezzel kapcsolatban. 
 
Juhász Judit óvodavezető: A következő nevelési évben egy új óvodai csoportot létrehozását 
szeretnék, amelynek személyi vonzata is van. Oda szükség lesz egy 8 órás dajkára is, én akkor 
számítanék az ő munkájára.  
 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek más javaslata, kérdése, amennyiben nincs, szavazásra 
teszem. Aki egyetért azzal, hogy 2014. október 1. napjától a Sajóbábonyi Napközi Otthonos 
Óvoda foglalkoztatottak létszámát 0,5 fő dajka státusszal megemeli, az kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
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 Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 

 

Az óvodai létszámemelésről 

 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2014. október 1. napjától a Sajóbábonyi Napközi Otthonos 
Óvoda foglalkoztatottak létszámát 0,5 fő dajka státusszal megemeli. 
 
 
Határidő: 2014. október 1. 
Felelős: Nagy Imre polgármester, Juhász Judit óvodavezető 
 
5. A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Állami Számvevőszéki 

vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyása 
 

 Nagy Imre polgármester: A következő napirendi pontunk A Sajóbábonyi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv 
jóváhagyása. A bizottságok elfogadásra javasolják az előterjesztést. Az Állami Számvevőszék 
2013. évben ellenőrizte a Sajóbábony Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási 
kereteinek kialakítását, továbbá azt, hogy gazdálkodása és feladatellátása megfelelt-e a 
jogszabályoknak. Az ellenőrzés során vizsgálták többek között a települési önkormányzat és a 
nemzetiségi önkormányzat együttműködésének, a gazdálkodás szabályozottságának és a 
pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének megfelelőségét, 
továbbá, hogy biztosított-e a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzése. Az 
ellenőrzésről kiadott számvevőszéki jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére 
intézkedési tervet állítottunk össze, melyet továbbítottunk az Állami Számvevőszék felé. Az 
intézkedési tervben foglaltakat azonban nem támasztotta alá képviselő-testületi jóváhagyás, 
melyet pótolni szükséges. Ezeket mi pótoltuk, ezt már csak egy képviselő-testületi döntéssel 
jóvá kell hagyni. Van valakinek valamilyen kérdése, vagy véleménye? 

Bencs Gábor képviselő: Polgármester úr említette, hogy a Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tervet kellene 
jóváhagynunk. A szlovák nemzetiségi önkormányzat munkáját ezúton szeretném megköszönni,  
köszönöm a 4 éves munkájukat, segítségüket, persze csak idézőjelben, tudniillik, 
Sajóbábonynak van egy szlovák testvér települése, mind amikor ide érkezettek vagy amikor a 
sajóbábonyi lakosok látogattak el a stolica túrára, segítettek a tolmácsolásban, ezt is 
idézőjelesen mondtam. Azt hiszem, hogy nem veszítünk semmit, ha a következő ciklusban nem 
lesz ilyen önkormányzat. 

Nagy Imre polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről kiadott számvevőszéki jelentésben feltárt 
hiányosságok megszüntetésére készült intézkedési tervben foglaltakat – mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi – megismerte  és jóváhagyja, a Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére, valamint arra, hogy a Képviselő-testület döntését az Állami 
Számvevőszék részére küldje meg, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 

 
A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Állami Számvevőszéki vizsgálathoz 

kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyásáról 
 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

1. A Sajóbábonyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről 
kiadott számvevőszéki jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére készült 
intézkedési tervben foglaltakat – mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi – megismerte  
és jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az intézkedési tervben 
megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, 
valamint arra, hogy a Képviselő-testület döntését az Állami Számvevőszék részére 
küldje meg. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
 

Nagy Imre polgármester kimegy a teremből, jelen van 5 fő képviselő. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Köztudott, hogy a polgármester úr részére munkájának 
elismeréseként félévenként jutalmat állapít meg a testület. Javaslom, hogy a polgármester urat a 
2014. év második felében végzett munkájának elismeréseként részesítse a testület jutalomban. 
A polgármester úr részére egy havi illetményének megfelelő jutalmat javaslok. Van valakinek 
kérdése? Amennyiben nincs, kérem, szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján úgy döntött, Nagy 
Imre polgármestert a 2014. év első félévi munkája elismeréséül 450 000 Ft összegű jutalomban 
részesíti, kézfeltartással jelezze. 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 
 

Polgármester jutalmazásáról 
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A Képviselő-testület, úgy döntött 
 
1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy  
Nagy Imre polgármestert a 2014. év első félévi munkája elismeréséül 450 000 Ft összegű 
Jutalomban részesíti. A jutalom összege az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
2. Felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjék.  
  
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző  
Határidő: azonnal  
 
Nagy Imre polgármester visszajön a terembe, jelen van 5 fő képviselő. 

 
Nagy Imre polgármester: Stereotip Bt benyújtotta azoknak a rendezvényeknek a listáját, 
amiket a szerződésen túl teljesít, illetve még teljesíteni fog ebben az évben. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Kérdezem, hogy minden egyes mozzanatról felvételt kell 
készíteni? Én jobban szelektálnék. Külön kellene venni azokat a rendezvényeket, amik a 
művelődési házhoz kötődnek, azokat a művelődési ház költségvetésében kellene szerepeltetni. 
 
Nagy Imre polgármester: Azt javaslom, hogy rendeljük meg a vállalkozástól a rendezvények 
videofelvételének elkészítését, konkrétan 12 db önkormányzati rendezvényről van szó, a 
vállalkozási árat 500 000 Ft + áfa összegben határozzuk meg, a teljesítés a költségvetési tartalék 
terhére történjen. Amennyiben nincs kérdés, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a 
képviselő-testület úgy dönt, a megbízza a Stereotip Bt. vállalkozást, hogy 12 darab 
önkormányzati rendezvényről videofelvételt készítsen 500 000 + Áfa vállalkozási áron, a 
költségvetési tartalék terhére, kézfeltartással jelezze.  
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 
 

Stereotip Bt.  megbízásáról 
 

A képviselő-testület úgy döntött, a megbízza a Stereotip Bt. vállalkozást, hogy 12 darab 
önkormányzati rendezvényről videofelvételt készítsen 500 000 Ft + Áfa vállalkozási áron. Az 
önkormányzat a vállalkozási díjat a költségvetési tartalék terhére fedezi. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: A könyv értékét meg kellene határozni. A tükörcserepeket 3000,- 
Ft-ért lehet megvásárolni. Ez B5 méretű, ez legyen 2000 Ft? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ez sokkal nagyobb munka, legalább ugyanannyiba kerüljön, mint 
a Tükörcserepek. 



14 

 

 
Bencs Gábor képviselő: Mennyi készül belőle? 
 
Nagy Imre polgármester: 1000 példány. 
 
Sebők Lajos képviselő: Én a 2000 Ft-ot tartanék elfoghatónak. 
 
Lakatos Jenő képviselő: Tegyük fel szavazásra. 
 
Nagy Imre polgármester: Én a 3000 Ft-os egységárat javaslom. Amennyiben nincs kérdés, 
hozzászólás, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő- testület úgy dönt, a 
Sajóbábony őskortól napjainkig című könyv egységárát bruttó 3.000,- Ft összegben határozza 
meg, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata 
 

Sajóbábony őskortól napjainkig című könyv egységárának meghatározásáról 
 

A képviselő- testület úgy döntött, a Sajóbábony őskortól napjainkig című könyv egységárát 
bruttó 3.000,- Ft összegben határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Imre polgármester 

 
Nagy Imre polgármester: Én 24 év munkája után leköszönök, Szeretnék köszönetet mondani a 
hivatal dolgozóinak a jelenleginek és azoknak, akik már nyugdíjba mentek. Szeretnék 
köszönetet mondani továbbá a Jegyző Asszonynak és a volt jegyzőknek is, hogy segítették a 
munkámat, hisz ők voltak a legfőbb támaszaim, amikor a döntéseket meg kellett hoznunk. A 
döntés előkészítés a hivatal apparátusa teszi meg. Köszönöm a munkájukat az 
intézményvezetőknek, minden intézménnyel és vezetővel jó volt a kapcsolatatom. Örülök, hogy 
a hozzájárultak aktívan Sajóbábony fejlődéséhez. A civilszervezetek eredményes munkáját. A 
legutoljára köszönetet mondok a képviselőknek, annak ellenére, hogy voltak vitáink, de 
próbáltunk eredményesen, megfelelő mederbe terelni a munkánkat. Külön köszönet azoknak, 
akik részt vettek a munkánkban, legyen az képviselő vagy jegyző vagy netán intézményvezető, 
mert e nélkül Sajóbábony nem úgy nézne ki, mint ahogy kinéz. Sajóbábony változáson ment át, 
először a hiányosságokat kellett pótolnunk. Ahhoz, hogy emelt fővel vonuljunk ki ebből a 
ciklusból, mi mindent megtettünk. Voltak nehéz helyzetek, de voltak jó pillanataink, amikor 
egy beruházást átadtunk. Én azt kívánom a következő képviselő-testületnek, az új 
polgármesternek, hogy ne kelljen rendbontásokkal foglakozniuk. Én úgy gondolom 24 év alatt 
napi 16-18 órát dolgoztam azon, hogy a lakosságnak jobb legyen. Azt szeretném, ha továbbra 
sem lenne gondja anyagilag ennek az önkormányzatnak. Mindenkinek sok sikert és jó 
egészséget kívánok.  

Bencs Gábor képviselő: Én azt tudom mondani, amikor ez a testület felállt nem volt zökkenő 
mentes együtt a munka. A megígért beruházásokat teljesítettük. A pénzügyi beszámoló 
alkalmával is elmondtam, hogy nem érhet minket az a vád, hogy üres kaszával adjuk át az 
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önkormányzatot. Ennek a testületnek az érdemeit azt gondolom, elvitatni nem lehet. Remélem, 
hogy a következő testület is tovább viszi ezt a vonalat.   

Dr. Varga Eszter képviselő: Én azt szeretném elmondani a lakosságnak, hogy ez a testület 
komoly munkát végzett. Amikor Gazda Lajos alpolgármester felsorolta a beruházásainkat én 
összeszámoltam, közel 700 millió Ft értékű beruházást vitt végbe ez a testület. Ez mindenképp 
Sajóbábony vagyonát és értékét növeli. A következő képviselő-testületnek azt kívánom, hogy 
legyen jó egészsége, hogy a vállalat feladatait el tudja végezni, de ami még fontosabb legalább 
olyan alázattal és elhivatottsággal végezze a munkáját, mint Nagy Imre polgármester úr. 
Szeretném, ha választás egy nemes harc lenne, ami nem az egyéni érdekekről szólna, hanem 
arról, hogy Sajóbábony még élhetőbb legyen. Mindenkinek jó egészséget kívánok. 

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

K.m.f. 
  
  
            Nagy Imre        Likai-Tóth Adél  
           polgármester              jegyző  
  
  
  
  
Hitelesítők:  
 
 
 

   Gazda Lajos             Bencs Gábor       
   alpolgármester             képviselő 

         
 


