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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 

Készült:  2014. október 27. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal (3792 
Sajóbábony, Bocskai út 2.) tanácskozó termében. 

 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése. 
 
Az ülést vezeti: Dr. Szilva István polgármester 
 
Szavazati joggal jelen vannak:  

 

Dr. Szilva István polgármester 
Bencs Gábor képviselő 

Csóka Károly képviselő 
Hubai Krisztián képviselő 
Jelcs Sándor képviselő 
Rontó András képviselő 
Sólyom Sándor képviselő 

 

Távol maradt:  - 

 

 

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

Meghívottként jelen vannak:  
 

Likai-Tóth Adél jegyző 
Király Gáborné aljegyző 
Mátyás László HVB elnök 
Nagy Imre leköszönő polgármester 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 

 

Napirend előtt. 

 

Dr. Szilva István polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a 
megjelenteket, a korábbi képviselő-testület tagjait, a leköszönő polgármesterünket, korábbi 
jegyzőnket, jegyzőnőt, a megjelent környékbeli települések polgármestereit, 
intézményvezetőket, díszpolgárunkat, a civilszervezetek meghívott vezetőit, a megjelenteket, 
Sajóbábony lakosságát, és nem utolsósorban a tévénézőket. Mindenek előtt szeretném 
megköszönni a választók megtisztelő bizalmát. Úgy gondolom, a lakossági összefogás 
megmutatta erejét, és ennek az eredménye ez a választási siker. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 
7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az alakuló ülést ezzel megnyitom. Ismertetem az 
ülés menetét. 
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Napirend előtt Mátyás László úr, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a 
választás eredményéről. Ezután következik az önkormányzati képviselők eskütétele, a 
polgármester eskütétele, a polgármesteri program ismertetése, az alakuló ülés napirendjének 
meghatározása, majd a napirendi pontok megtárgyalása. 
Az önkormányzati ülést követően a nemzetiségi önkormányzat tartja alakuló ülését. 
Felkérem Mátyás László urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a választás 
eredményét, és ezzel kapcsolatos információkat. 

Mátyás László HVB elnöke: Köszöntöm a megjelenteket, a megválasztott Polgármester urat 
és a Képviselő-testületet, abból az alakalomból, hogy 2014. október 12-én tartott választást 
követően, ma tartja az alakuló ülését Sajóbábony város új képviselő-testülete. Mint 
Sajóbábonyi Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatom Önöket, hogy a választás 
rendkívüli esemény nélkül, törvény betartásával zajlott le. A választás eredménye ellen 
jogorvoslatot nem nyújtottak be, így az jogerőssé vált. Mint ismert 5 fő polgármesterjelölt, és 
29 fő képviselő jelölt indult. A választás napján a névjegyzékbe felvett választó polgárok 
száma 2208 fő, ebből megjelent szavazók száma 1425 fő. Polgármester szavazás esetében az 
érvényes szavazólapok száma 1405 volt. A legtöbb szavazatot, azaz 673 érvényes szavazatot 
Dr. Szilva István kapta, így Dr. Szilva Istvánt polgármesterré választották. Képviselő szavazás 
esetében az érvényes szavazólapok száma 1403 volt. Megválasztható önkormányzati 
képviselő száma 6 fő. Az első 6 legtöbb szavazatott kapott Rontó András 455 szavazatot, 
Bencs Gábor 451 szavazatot, Hubai Krisztián 417 szavazatot, Jelcs Sándor 358 szavazatot, 
Sólyom Sándor 356 szavazatot, és Csóka Károly 347 szavazatot kapott. Sajóbábony választó 
polgárai a felsorolt személyeket önkormányzati képviselőknek megválasztotta. A 
polgármester és a képviselők számára 2014. október 18. napján a megbízóleveleket, mint a 
Helyi Választási Bizottság elnöke, átadtam. Szeretnék gratulálni a testület tagjainak és a 
polgármester úrnak. Jó munkát kívánok nekik a város érdekében. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Szilva István polgármester: Az önkormányzati képviselők eskütétele következik, az 
esküvevő Likai-Tóth Adél jegyző, kérem, az eskütételhez álljanak fel.  
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Kérem, az én után, mindenki mondja a saját nevét.  
„Én, ………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat Sajóbábony fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorolom. 
Meggyőződés szerint: Isten engem úgy segéljen!” 
 
A képviselő-testület tagjai esküt tesznek. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A képviselők az esküről esküokmányt írnak alá. Megkérem a 
képviselőket, hogy az esküokmányokat legyenek kedvesek aláírni. Míg az aláírás zajlik, 
elmondom, hogy a képviselők a megbízólevelük átvételekor szóban is, és írásban is 
tájékoztatást kaptak a kötelezettségekről és az azokhoz kapcsolódó határidőkről, így a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról, az összeférhetetlenség szabályairól, a méltatlanság 
intézményéről. A képviselők a vagyonnyilatkozatokat kitöltésre átvették. 
Az aláírás megtörtént. 
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Likai-Tóth Adél jegyző: A polgármester a képviselő-testület előtt tesz esküt, esküvevő Nagy 
Imre leköszönő polgármester úr, az eskütételhez kérem, álljanak fel. 
 

Nagy Imre leköszönő polgármester: Előmondja az esküszövet „Én, dr. Szilva István 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 
hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Sajóbábony fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. 
 
Meggyőződés szerint:  Isten engem úgy segéljen!” 
 
Nagy Imre leköszönő polgármester: A polgármester az eskütételről okmányt ír alá, 
felkérem a polgármestert az esküokmány aláírására. 

Aláírás megtörtént. 

Nagy Imre leköszönő polgármester: Tisztelt Polgármester úr! Amikor 1990-ben először 
megválasztottak polgármesternek, Tóth Gellért tanár úr azt mondta, ez nem egyszerűen 
foglakozás, nem is hivatás, hanem küldetés. Én azt kívánom, hogy ez a küldetés számodra is 
az legyen, és akkor, amikor büszkén átadom a város kulcsát, amire azért vagyunk büszkék, 
mert éppen öt éve váltunk várossá, akkor átadom a város vezetését, az üzemeltetés szépségét 
és gondját. Azt kívánom, nagyon jó egészséggel, sok türelemmel és kitartással viseld ezt a 
küldetést. 

Dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen!  

Nagy Imre leköszönő polgármester: Én úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület az, aki a 
polgármester munkáját leginkább segíti. Nagy szükség van arra, hogy meglegyen a kontraszt, 
ugyanakkor az összhang is, éppen azért, hogy gördülékenyen menjen a munka, ezért arra 
kérem a Képviselő-testületet, hogy tartsák szem előtt azt, hogy nemcsak a jogaikkal kell élni, 
hanem a kötelezettségeikkel is, amit Önökre ruháztak akkor, amikor a lakosság nagy többsége 
Önökre szavazott. Ezért a munkát meg kell osztani, ami az önkormányzat működését hivatott 
elősegíteni. Ebben a sokrétű munkába találja meg mindenki az örömét. Kérem, segítsék a 
Polgármester úr és a Hivatal munkáját. A Polgármesteri Hivatalt saját hivatalnak tekintsék, és 
nem pedig egy szükséges rossznak, hisz a Polgármesteri Hivatal készíti elő a képviselő- 
testület döntéseit és a végrehajtását hívatott végezni. Ezért azt kérem, hogy ne gyengítsék, 
hanem erősítsék azt. Ehhez sok erőt, kitartást, jó egészséget és megfelelő toleranciát kívánok. 

Nagy Imre polgármester dr. Szilva István polgármester részére átadja Sajóbábony város 
kulcsát 

Dr. Szilva István polgármester: Törvény szerint lehetőség van az alakuló ülésen a 
polgármesteri program ismertetésére, most ezt következik. Kedves Sajóbábonyiak, Tisztelt 
Megjelentek. Örömmel tölt el, hogy ilyen szép számban eljöttek a képviselő-testület első 
ülésére. Számomra külön öröm, hogy az előző képviselő-testület tagjai is megtiszteltek 
jelenlétükkel, őket arra szeretném kérni, hogy segítsék munkánkat, a meglévő tudásukkal, 
tapasztalatukkal. Újfent a választók bizalmát szeretném megköszönni, hisz ez nélkülük nem 
jöhetett volna létre, hisz ez a siker az ő sikerük is. Már a kampányom alakalmával is többször 
hangozattam és a polgármesteri programomban is kiemeltem, hogy nagy hangsúlyt fogok 
fektetni az együttműködésre, a közös munkára. Hiszem, hogy a települést együtt, a közös 
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munkával tudjuk jobbá tenni, a közösséget és a várost is csak együtt, pártpolitikától 
függetlenül tudjuk fejleszteni. A választási sikert a lakossággal együtt értük el és a terveinket, 
és a kitűzött céljainkat is együtt kívánjuk megvalósítani. Azonban nem szabad elfelejteni, 
hogy a győzelemmel jogot szereztünk arra, hogy még többet dolgozhassunk. Hitvallásom, 
hogy a jót megtartani, a rosszat megváltoztatni, kijavítani kell. Mindezek függvényében úgy 
gondolom, hogy lesznek olyan folyamatok, melyek merőben másképp fognak megvalósulni, 
mint ahogy az előző ciklusokban, és lesznek olyanok, amelyek a korábbiakhoz hasonlóan, 
megmaradnak. Azt szeretném, ha képviselők még jobban kivennék a munkából a részüket, 
hisz a város fejlődéséért nemcsak egy személyben a polgármester felel, hanem a képviselők 
is. A képviselők munkája minősíti a polgármestert, ha a képviselők jól végzik a munkájukat, 
úgy a polgármester megítélése is jó, és ez fordítva is igaz. Ezért minden képviselőtársamtól 
azt kérem, hogy ezt figyelembe véve végezze munkáját, egymásért, Sajóbábonyért kell 
dolgozniuk. A lakosságtól pedig türelmet szeretnék kérni. Türelmet, mert úgy gondolom, a 
képviselőknek is idő kell, hogy felvegyék a munkaritmust. További türelmet kérek, a régóta 
fennálló problémák megoldásához, a lakosság időt is adjon, hiszen a képviselők nem 
találhatnak megoldást azonnal minden egyes problémára. Hangsúlyozni szeretném, nemcsak a 
képviselők és a külsős bizottsági tagok tudnak segíteni a közös célok elérésében, ugyanis, ha 
valaki segíteni akar, és ezt építőjelleggel akarja megvalósítani, úgy a javaslatát bármikor 
megteheti a képviselő-testület felé, ehhez kell képviselőnek lennie. Részletekbe nem 
bocsátkoznék, de fontosnak tartom, hogy elmondjam, tudatos, következetes és szigorú 
gazdálkodással kívánom a következő ötéves időszakot végigvinni. Amennyiben a hivatalban, 
vagy valamelyik intézményben visszásságot, törvénybe ütközőt tapasztalok, a szükséges 
lépéseket haladéktalanul meg fogom tenni, a felelősségre vonástól nem fogok eltekinteni. 
Pályázat, pályázat, pályázat tekinthetjük mottónak is, én inkább a siker, a fejlődés kulcsának 
tekinteném ezt a kifejezést. Úgy gondolom, mindennek ez az alapja, ha ki tudjuk használni 
Sajóbábony költségvetésében az Európai Unió hétéves ciklusában rendelkezésére álló 
forrásokat. Sajóbábony rendelkezik az uniós pályázathoz szükséges önerővel, és ezt ki kell 
használnunk. Az élet minden területén ki kell használni, hogy fejlesztések valósuljanak meg. 
Legyen ez közbiztonság, munkahelyteremtés, városfejlesztés. Ki kell használnunk Miskolc 
közelségét, a kiváló infrastruktúránkat, a meglévő Ipari Parkunkat, a gyönyörű környezeti 
adottságainkat és ezekre építve kell tovább haladnunk. Fontosnak tartom egyaránt a 
családosok, a fiatalok támogatását, visszacsábítását, az idősek, a nyugdíjasok megbecsülését. 
Szükség van arra, hogy az önkormányzat segítse, támogassa őket. A közbiztonság kérdése 
mindig is kardinális kérdés marad a városunkban. Ezen lehet vitázni, hogy megfelelő-e vagy 
sem, de azt leszögezhetjük, hogy a lakosság közbiztonságérzete hagy maga után kívánni valót. 
Van mit javítani az elfogadható közbiztonsági helyzet érdekében. Úgy gondolom, a meglévő 
polgárőrségek, rendőrség, közterület-felügyelet munkavégzésével, szorosabb 
együttműködésével ezt el tudjuk érni. Örök vita, hogy a munkahelyteremtés önkormányzati 
feladat vagy sem. Az tény, ha az önkormányzat tud, akkor valamilyen szerepet vállalni kell 
benne. Úgy gondolom, hogy a közmunkaprogram megreformálása szükséges. Értelmes 
munkát kell foganatosítani. Elengedhetetlen az is, hogy a helyi vállalkozásokat támogassa az 
önkormányzat. Annak érdekében, hogy Sajóbábony megítélésében pozitív javulás 
következzen be, sokkal több pozitív médiára van szükség. Mindent meg kell tenni, ahogy csak 
lehet, öregbíteni kell a város hírnevét. Gondoljunk bele, a mi településünkön kívül több száz 
település van, miért épp ide jöjjön egy család vagy egy vállalkozás? Úgy kell tekinteni a 
településre, mint egy termékre, amit el kell tudni adni. Menedzselni kell, a terméket meg kell 
tölteni minél több kiváló összetevővel, és ki kell tűnni az összes település közül. Szükség van 
egy városiasabb kép kialakítására, a kikapcsolódási lehetőség bővítésére. Egy élhetőbb, 
kellemesebb településvisszhangot kell létrehoznunk. Nem is szeretnék mélyebben belemenni 
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abba problémahalmazokba, amik megoldásra várnak. Felsorolni az összes elképzelést, ami 
akár én, akár a más fejében megfordult szinte lehetetlen.  Egyrészt, a későbbiekben 
összeállításra kerülő gazdasági programban kell megfogalmazni, összegyűjteni. A gazdasági 
programot az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül kell elkészíteni. Azt gondoltam, hogy 
ezt a képviselőkkel és a bizottságok bevonásával együtt fogjuk elkészíteni. Másrészt, egy 
nagyon hosszú folyamatként lehet megvalósítani. Mint láthatjuk rengeteg a tennivaló. 
Véleményem szerint a feltételek adottak a célkitűzések eléréséhez. Ehhez kívánok minden 
képviselőnek sok erőt, kitartást, egészséget és főképpen türelmet. Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet. 

Dr. Szilva István polgármester folytatta, a következőkben az alakuló ülés napirendi 
pontjainak a meghatározására kerül sor. Ismertetem és javaslom a meghívó szerinti napirendi 
pontok megtárgyalását. 
 

1. Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

2. Az alpolgármester megválasztása 
3. Az alpolgármester eskütétele 
4. Előterjesztés a polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítására 
5. Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló rendelet megalkotására 
6. A bizottsági tagok megválasztása 
7. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 
8. Az általános iskolai tanulók tankönyvtámogatásának megtárgyalása 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelölöm Csóka Károly és Jelcs Sándor képviselőket. Van-e más 
javaslat? 
 
Bencs Gábor képviselő: Én a 9. napirendi pontnak egy egyéb napirendi pontot javaslok. Az 
önkormányzat működésével kapcsolatban mindenféleképpen jó lenne tárgyalni, a jövőre 
vonatkozóan.  
 
Dr. Szilva István polgármester: Bencs Gábor képviselő javaslatára 9. napirendi pontként 
javaslom az egyéb napirendi pontot, és így teszem szavazásra. Aki egyetért a meghívó 
szerinti, szóban is ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával, annak sorrendiségével, 
azzal, hogy 9. napirendi pont az Egyebek megtárgyalása, valamint egyetért a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontokat, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2014. (X.27. ) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
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1. Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

2. Az alpolgármester megválasztása 
3. Az alpolgármester eskütétele 
4. Előterjesztés a polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítására 
5. Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló rendelet megalkotására 
6. A bizottsági tagok megválasztása 
7. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 
8. Az általános iskolai tanuló tankönyvtámogatásának megtárgyalása 
9. Egyebek 

 
Jegyzőkönyvet hitelesíti Csóka Károly képviselő és Jelcs Sándor képviselő. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

 

Dr. Szilva István polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, szóbeli 
kiegészítést tennék a lakosságot tájékoztatására. Az önkormányzat, a képviselő-testület saját 
működését Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. A szabályzat 
összeállításában a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
az irányt adó. Ennek függvényében a jegyzőnő felülvizsgálta a hatályba levő Szervezeti és 
Működési Szabályzatunkat, és megállapításra került, hogy az új törvényi szabályozás 
következtében szükséges lesz egy új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására. A 
jelenleg hatályos SZMSZ értelmében a képviselő-testület három bizottságot hozott létre, a 
bizottsági struktúrát érintő javaslatot nem teszek, így a bizottsági tagok megválaszthatók. Az 
előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatot is. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2003.(II.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el, az előterjesztést a 
képviselő-testület 2014. novemberi ülésére nyújtsa be, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
144./2014.(X.27.) önkormányzati határozata 

 
Az SzMSz felülvizsgálatának elrendeléséről 

 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(II.26.) önkormányzati 
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rendelet felülvizsgálatát végezze el, az előterjesztést a képviselő-testület 2014. novemberi 
ülésére nyújtsa be. 
 
Határidő: 2014. november 25. 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 
 

2.  napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása. 

 

Dr. Szilva István polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény  74. § (1) bekezdése értelmében a polgármester javaslatára a képviselő-
testület titkos szavazással, minősített többséggel alpolgármestert választ, alpolgármestereket 
választhat. A testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az 
alakuló vagy azt követő ülésen. Az alpolgármester személyére kizárólag a polgármester tehet 
javaslatot. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a 
megbízás megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester helyettese, 
feladatait a polgármester irányításával látja el. 
A képviselő-testület tagjai sorából 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester választására 
teszek javaslatot.  
A következő indokok miatt döntöttem Hubai Krisztián képviselő mellett. Hubai Krisztián 
korábban már ellátta ezt a tisztséget, és az is tény, hogy korábban képviselőként is részt vett 
az önkormányzat működésében, ennek a feladatnak való megfelelés számára nem jelent 
gondot. Emellett, szerettem volna fiatal, de nem teljesen tapasztalatlan képviselőt erre a 
posztra, és nem utolsó sorban egy olyan embert, akinek a munkája is lehetővé teszi, hogy 
ellássa a polgármester helyettesítésével járó feladatokat. 
Kérem a képviselő társaimat, hogy támogassák a javaslatomat, hisz egy jól működő 
önkormányzatnak elengedhetetlen része az alpolgármester személye. Továbbá szeretném 
felhívni a figyelmet amennyiben nem sikerül megválasztani az alpolgármestert az alakuló 
ülésen, vagy az azt követő ülésen, úgy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követünk 
el. A Kormányhivatal törvényességi felügyeletet ellátó jogkörében a törvénysértést jelzi, és 
felhívja a képviselő-testületet annak megszüntetésére. Szeretném megkérdezni Hubai 
Krisztiánt, elfogadja-e a jelölést? 
 
Hubai Krisztián képviselő: A jelölést tisztelettel köszönöm, elfogadom. 
 
Dr. Szilva István polgármester: A titkos szavazással, minősített többséggel kell az 
alpolgármestert megválasztani. A titkos szavazás lebonyolítására 3 fős Szavazatszámláló 
Bizottságot kell létrehozni. Javaslom a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Bencs Gábor 
képviselőt, tagjainak Sólyom Sándor és Rontó András képviselőket. Szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a társadalmi megbízatású, képviselő-testület sorából 
jelölt alpolgármester választása titkos szavazásának lebonyolítására szavazatszámláló 
bizottságot hoz létre. A bizottság elnökének Bencs Gábor képviselőt, tagjainak Sólyom 
Sándor és Rontó András képviselőket megválasztja, kézfeltartással jelezze. 

 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
145./2014.(X.27.) önkormányzati határozata 

 
Szavazatszámláló bizottság megválasztásáról  

 (alpolgármester megválasztásához) 
 

A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású, képviselő-testület sorából jelölt 
alpolgármester választása titkos szavazásának lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot 
hoz létre. A bizottság elnökének Bencs Gábor képviselőt, tagjainak Sólyom Sándor és Rontó 
András képviselőket megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
Hubai Krisztián képviselő: Bejelentem, hogy a döntéshozatalban személyesen érintett 
vagyok. Kérem, hogy a választás nyílt ülésen történjen. 

Dr. Szilva István polgármester: A jelölést elfogadta Hubai Krisztián, javaslom, hogy a 
testület a döntéshozatalból ne zárja ki. Amennyiben más javaslat vagy kérdés nincs, 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a testület Hubai Krisztián bejelentését, mely 
szerint az alpolgármester megválasztásában személyesen érintett tudomásul veszi, és úgy 
dönt, a képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki, kézfeltartással jelezze. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2014.(X.27.) önkormányzati határozata  

 
Képviselő bejelentéséről, döntésben való részvétel jogáról 

(Hubai Krisztián képviselő) 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi Hubai Krisztián képviselő bejelentését, mely szerint az 
alpolgármester választásban személyesen érintett, mint jelölt. A képviselő-testület Hubai 
Krisztián képviselőt a szavazásból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: A titkos szavazást a Polgármesteri Hivatal előkészítette. A titkos 
szavazásról külön jegyzőkönyv készül, ami az alakuló ülésről készült jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. Felolvasnám a szavazólap tartalmát. Egyetért azzal, hogy Sajóbábony 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hubai 
Krisztián képviselőt Sajóbábony város társadalmi megbízatású alpolgármesterének 
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megválasztja? A Bizottság elnökének átadom a szavazólapokat, amelyet ki fog osztani a 
képviselők között. A képviselők kitöltik, és az urnába helyezik, majd a Szavazószámláló 
Bizottság bontja az urnát. A bizottság megszámolja a szavazatokat, az elnök közli az 
eredményt, polgármester úr ismerteti a Képviselő-testület határozatát.  

Bencs Gábor képviselő, az SZSZB elnöke: A titkos szavazás rendben lezajlott. A 
szavazásban részt vett 7 fő képviselő, érvényes szavazatok száma 7, igen szavazatok száma 6, 
nem szavazatok száma 1.  

Dr. Szilva István polgármester: Kimondja a képviselő-testület határozatát, a képviselő-
testület 6 igen , 1 nem 0 tartózkodik szavazattal  az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 
 

Az alpolgármester megválasztásáról 
 
Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Hubai Krisztián képviselőt Sajóbábony város társadalmi megbízatású 
alpolgármesterének választja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 

3. napirendi pont: Az alpolgármester eskütétele. 

 
Dr. Szilva István polgármester: Megkérem Hubai Krisztiánt, alpolgármesteri tisztségben is 
tegye le az esküt, a jelenlévők az eskütételhez kérem, álljanak fel. 
 
Esküvevő dr. Szilva István polgármester. 
 
Az eskü szövege „Én, Hubai Krisztián becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sajóbábony fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorolom. 
Meggyőződés szerint: Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az alpolgármester az eskütételről okmányt ír alá, felkérem az alpolgármestert az esküokmány 
aláírására. 
 
Aláírás megtörtént. 
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4. napirendi pont: Előterjesztés a polgármester, alpolgármester illetményének, 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására. 
 

Dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont előterjesztés a polgármester, 
alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására. 
Megkérdezem a jegyzőt, van-e szóbeli kiegészítés. 
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az írásos előterjesztést a képviselő-testület megkapta. Azt 
gondolom, célszerű a jelenlévőket illetve a lakosságot tájékozatni arról, hogy mi alapján kerül 
megállapításra a főállású polgármester illetménye, a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíja valamint a polgármester és az alpolgármester költségtérítése. A polgármester 
illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. 
§-ában foglaltak értelmében, összegszerűen kell meghatározni. Az illetmény megállapítása 
során a köztisztviselői illetményalappal kell számolni, melynek jelenlegi összege 38.650 
forint.  
A Mötv. alapján az eltérő lakosságszámú települések polgármestereinek az illetménye a 
helyettes államtitkári illetmény %-ában megállapítottak. Sajóbábony város lakosságszáma 
2905 fő. 1 501 – 10 000 fős településen a polgármester illetményének összege megegyezik a 
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 
60 %-ával. A helyettes államtitkár illetménye 747.878 Ft, ennek 60 %-a a a polgármester 
illetménye, azaz 448.725 Ft.  Dr. Szilva István polgármester két idegen nyelvből, angol és 
német nyelvből rendelkezik komplex középfokú nyelvvizsgával, az idegennyelv-ismereti 
pótlék alanyi jogon megilleti, ennek mértéke a 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés 
c) pontja szerint az illetményalap, azaz 38.650 Ft 60 %-a. Tekintettel arra, hogy polgármester 
úr két nyelvvizsgával rendelkezik kétszer kell a nyelvvizsga pótlékkal számolnunk. Ha ezeket 
összeadjuk, megkapjuk a polgármester illetményét, amely a következő: 448.725 Ft + 46.380 
Ft = 495.105 Ft.  A főállású polgármester havonta illetményének 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult ez összegszerűen 74.265 Ft/ hónap.  
 
Dr. Szilva István polgármester: Az illetmény és a költségtérítés megállapításában érintett 
vagyok. 
 

Hubai Krisztián alpolgármester: Javaslom, a polgármestert ne zárja ki a testület a 
döntésből. Amennyiben más javaslat, kérdés nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, 
hogy a képviselő-testület dr. Szilva István polgármester bejelentését, mely szerint a 
polgármester illetménye és költségtérítése ügyében érintett, tudomásul veszi, és úgy dönt, a 
döntéshozatalból nem zárja ki, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 
 

A polgármester bejelentéséről, döntésben való részvétel jogáról 
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A képviselő-testület tudomásul veszi dr. Szilva István polgármester bejelentését, mely szerint 
a polgármester illetménye, költségtérítése megállapításának ügyében személyesen érintett, és 
úgy dönt a polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hubai Krisztián alpolgármester 
 
 
Hubai Krisztián alpolgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően, figyelembe véve a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (5) bekezdését, dr. Szilva István 
főállású polgármester illetményét 2014. október 12. napjától 448.725 Ft + 46.380  Ft (2 x 
23.190 Ft  idegennyelv-ismereti pótlék)  / hónap összegben, összesen  494.105 Ft / hónap 
összegben állapítja meg, továbbá egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a polgármester 
költségtérítését figyelemmel a Mötv. 71. § (6) bekezdésére, illetményének 15 %-ában, azaz 
74.265 Ft / hónap összegben állapítja meg, kérem, kéz feltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem,  1 tartózkodik szavazattal  az alábbi határozatot hozta 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 
 

A polgármester illetményéről, költségtérítéséről 

1. Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § 
(4) bekezdés c) pontjának megfelelően, figyelembe véve a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (5) bekezdését, 2014. október 

12. napjától dr. Szilva István főállású polgármester illetményét 448.725 Ft +    
46.380 Ft (idegennyelv-ismereti pótlék)  összesen 494.105 Ft / hónap összegben 

állapítja meg. 
2. A képviselő-testület a polgármester költségtérítését figyelemmel a Mötv. 71. § (6) 

bekezdésére, illetményének 15 %-ában, azaz 74.265 Ft / hónap összegben állapítja 

meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Az alpolgármester tiszteletdíja megállapításánál abból kell 
kiindulni, hogy főállású vagy társadalmi megbízatású alpolgármestert választunk. Hubai 
Krisztiánt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta a testület. Sajóbábony 
főállású polgármesterének Möt. szerint megállapított illetménye 448.725 Ft / hónap.  A 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének 50 
%-ában meghatározott összeg, Sajóbábony esetében 448.725 Ft x 0,5 = 224.360 Ft. A 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 – 90 %-a közötti összegben állapíthatja meg. Az 
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alpolgármester a tiszteletdíj egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez 
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Az elmondottak alapján 157.052 Ft - 201.920 Ft 
között állapíthatja meg a tiszteletdíjat a testület. Tájékoztatásra elmondom, hogy a 2010-2014. 
önkormányzati ciklusban az alpolgármester 180.000 Ft / hónap tiszteletdíjban részesült. A 
javaslatban is ez az összeg szerepel. Az alpolgármestert, úgy mint a polgármestert, 
költségtérítés illeti meg, ez tiszteletdíjának 15 %-a. A határozati javaslatot a polgármester 
teszi szavazásra. 
 
Dr. Szilva István polgármester: Köszönöm a tájékoztatást.  
 
Hubai Krisztián alpolgármester: A tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításában érintett 
vagyok. 
 

Dr. Szilva István polgármester: Javaslom, az alpolgármestert ne zárja ki a testület a 
döntésből. Amennyiben más javaslat, kérdés nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, 
hogy a képviselő-testület Hubai Krisztián polgármester bejelentését, mely szerint az 
alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése ügyében érintett, tudomásul veszi, és úgy dönt, a 
döntéshozatalból nem zárja ki, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem,  1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 

 
A alpolgármester bejelentéséről, döntésben való részvétel jogáról 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi Hubai Krisztián alpolgármester bejelentését, mely 
szerint az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése megállapításának ügyében személyesen 
érintett, és úgy dönt az alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
Dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény  80. § (2) bekezdésének figyelembe vételével Hubai Krisztián 
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 27. napjától 180.000 Ft / hónap összegben állapítja 
meg, továbbá egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését 
figyelemmel a Mötv. 80. § (3) bekezdésére, tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz 27.000 Ft / 
hónap összegben állapítja meg kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 
 

Az alpolgármester tiszteletdíjáról, költségtérítéséről 
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1. Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) 
bekezdésének figyelembe vételével Hubai Krisztián alpolgármester tiszteletdíját 2014. 
október 27. napjától 180.000 Ft / hónap összegben állapítja meg. 
2. A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését figyelemmel a Mötv. 80. § (3) 
bekezdésére, tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz  27.000 Ft / hónap összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló rendelet megalkotására. 

 

Dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pontunkban az önkormányzati 
képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 
rendelet megalkotásának a megtárgyalása. Abból indultam ki, hogy a bizottságok 
struktúrájában sem kívánok változtatni, ezért nem kívánok javaslatot tenni a tiszteletdíjak 
módosítására sem, javaslom, az eddig alkalmazott tiszteletdíj mértékek megtartását.  A 
nyilvánosság kedvéért tájékoztatásául elmondom, hogy a képviselők tiszteletdíja 50.200 Ft / 
hónap, ha állandó bizottság tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - további 
22.600 Ft / hónap, összesen 72.800 Ft / hónap tiszteletdíj illeti meg. Az állandó bizottság 
elnökét az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - további 45.200 Ft / 
hónap, összesen 95.400 Ft / hónap tiszteletdíj illeti meg. Az állandó bizottság nem képviselő 
tagját 22.600 Ft/ hónap tiszteletdíj illeti meg. A képviselő költségeinek megtérítését a Mötv. 
35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint igényelheti a polgármestertől. Azt is el kell 
mondanom, hogy a tiszteletdíj mérséklésére is lehetőség van, annak, aki két egymást követő 
testületi vagy bizottsági ülésen igazolatlanul nem vesz részt, akár 25 %-kal is mérsékelhető a 
tisztelet díja, de én úgy gondolom, erre nem kerül sor, hisz mindenkinek azaz érdeke, hogy a 
munkában aktívan részt vegyen. Az előterjesztéshez mellékeltük a rendelet-tervezetet., az 
előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást. Valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Az önkormányzati képviselők, bizottsági 
elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló rendeletet az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
költségtérítéséről 
 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
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1. § (1) Sajóbábony Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-

testülete tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester kivételével – a 
képviselőknek, az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak. 

 (2) A képviselők tiszteletdíja 50.200 Ft / hónap (a továbbiakban: alapdíj).  
 (3) A képviselőt, ha állandó bizottság tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság 

esetén is - további 22.600 Ft / hónap, összesen 72.800 Ft / hónap tiszteletdíj illeti meg. 
 (4) Az állandó bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság 

esetén is - további 45.200 Ft / hónap, összesen 95.400 Ft / hónap tiszteletdíj illeti meg. 
 (5) Az állandó bizottság nem képviselő tagját 22.600 Ft/ hónap tiszteletdíj illeti meg. 
 (6) A képviselő költségeinek megtérítését a Mötv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint igényelheti. 
 
2. § (1) A képviselőt, az állandó bizottság elnökét, tagját, ha feladatainak ellátásában 30 

napon keresztül vagy azt meghaladóan akadályoztatva van, az akadályoztatás 
időtartamára a tiszteletdíj nem illeti meg. 

 (2) A képviselő, az állandó bizottság elnöke, tagja akadályoztatását haladéktalanul 
köteles a polgármesternek bejelenteni. 

 
3. §  (1) A tiszteletdíja a (3) bekezdés szerinti mértékben mérsékelhető annak, aki két 

egymást követő testületi vagy bizottsági ülésen igazolatlanul nem vesz részt. 
 (2) Nem minősül igazolatlan távollétnek 

a) a képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű 
tevékenység, 
b) állampolgári kötelezettség teljesítése, 
c) a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével 
összefüggő hivatalos bel- vagy külföldi kiküldetés, 
d) keresőképtelenséggel járó betegség, 
e) egyéb méltányolható ok. 

(3) A tiszteletdíj mérséklésének időtartama három hónap, a tiszteletdíj mérséklésének 
mértéke a tiszteletdíj 25 %-a. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés 
megismétlése esetén a tiszteletdíj mérséklésének időtartama hat hónap. 
(4) A távollét igazolásául szolgáló okiratot legkésőbb a képviselő-testületi ülés, 
bizottsági ülés napjáig, a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az ok 
megszűnését követően haladéktalanul a polgármesterhez kell benyújtani. 
(5) A tiszteletdíj mérséklésére a polgármester tesz javaslatot a képviselő-testület felé. 

 
4. §  A képviselőnek a Mötv. 32. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kiesett jövedelme a 

munkáltató által kiadott, a felmentés időtartamát és a levonás összegét is tartalmazó 
igazolás alapján téríthető meg. A kifizetést a polgármester engedélyezi. 

 
5. § A kiesett jövedelmet, a  tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell 

kifizetni. A kifizetésről a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
 
6. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. október 12. napjától kell alkalmazni. 
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(3) Hatályát veszti Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, egyéb juttatásáról, költségtérítéséről szóló 
17/1998.(X.28.) önkormányzati rendelete. 

 
Likai-Tóth Adél      Dr. Szilva István 

     jegyző                                                                                polgármester 
 
 

 
6. napirendi pont: A bizottsági tagok megválasztása. 

 

 

Dr. Szilva István polgármester: A 6. napirendi pontban a bizottsági tagok megválasztására 
kerül sor. Mielőtt rátérnénk a megtárgyalására, szeretném elmondani, hogy több személy neve 
szóba került. Egyeztettünk a képviselőkkel, és ennek alapján hoztam meg a döntésem. Végül 
arra tettem le a voksom, hogy maradjon az a struktúra, ami az előző ciklusba volt. A kötelező 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság mellett, működne a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság és a Művelődési, Ifjúság- és Sport 
Bizottság. Az utóbbi két bizottságba 2-2 fő külsős bizottsági tagot javaslok. A bizottságok 
kialakításánál fontos szempont volt, hogy ne legyen az, hogy a bizottsági elnök saját területét, 
munkáját minősíthesse. Nagyon sok név felvetődött, a teljesség igénye nélkül felsorolnék 
néhány nevet: Ifj. Lakatos József, Dr. Varga Eszter, Sikur-Nagy Judit, Puskás Tamás, Sebők 
Lajos, Tóth Béla, Ács Bertalanné, Dányádi Béláné, Halász András, Böszörményi János, 
Molnár Zoltán, Sebők Zsigmond, Márton Ferenc, Tóth István, Nagy Róbert, Virágh Józsefné, 
Kriston Dóra. Ebből is látszik, hogy meglehetősen sokan segítenék a képviselőket 
munkájukban, ami nagyon nagy örömömre szolgál. De amint már említettem, nemcsak a 
bizottság tagjaként teheti meg, aki segíteni akar. Ennek függvényében szeretném ismertetni a 
bizottság tagjaira vonatkozó javaslatom. 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének Bencs Gábort javaslom, tagjainak 
Csóka Károlyt és Rontó András képviselőket. Van valakinek kérdése, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének 
Bencs Gábor képviselőt, tagjainak Csóka Károlyt és Rontó András képviselőket választja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 
 

Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság megválasztásáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási 
Bizottság elnökének Bencs Gábor képviselőt, tagjainak Csóka Károlyt és Rontó András 
képviselőket megválasztja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 

Dr. Szilva István polgármester: A Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság elnökének javaslom Jelcs Sándor képviselőt, tagnak javaslom Rontó 
András és Bencs Gábor képviselőket, külső tagnak javaslom Tóth Béla és  Ifj. Lakatos József 
urakat. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnökének Jelcs 
Sándor képviselőt, tagjainak Rontó András és Bencs Gábor képviselőket, külsős tagjainak 
Tóth Bélát és Lakatos Józsefet megválasztja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
153/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 

 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság megválasztásáról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi, 
Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnökének Jelcs Sándor képviselőt, tagjainak Rontó 
András és Bencs Gábor képviselőket, külsős tagjainak Tóth Bélát és Lakatos Józsefet 
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
Dr. Szilva István polgármester A Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöknek javaslom 
Csóka Károly képviselőt, tagnak javaslom Sólyom Sándor és Jelcs Sándor képviselőket, külső 
tagnak javaslom Ács Bertalannét és Szegedi Attilát. 
Van valakinek kérdése, hozzászólása, amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, hogy a képviselő-testület a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének Csóka 
Károly képviselőt, tagnak Sólyom Sándor és Jelcs Sándor képviselőket, külsős tagjainak Ács 
Bertalannét. és Szegedi Attila megválasztja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem,  0 tartózkodik szavazattal  az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
154/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 

 
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megválasztásáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság elnökének Csóka Károly képviselőt, tagnak Sólyom Sándor és Jelcs Sándor 
képviselőket, külsős tagjainak Ács Bertalannét és Szegedi Attilát megválasztja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 

7. napirendi pont: A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele. 

Dr. Szilva István polgármester: a külsős bizottsági tagok eskütétele következik, kérem,  az 
eskütételhez álljanak fel a jelenlévők. 
 
 „Én, ………………becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Sajóbábony fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. 
Meggyőződés szerint: Isten engem úgy segéljen!” 
 
A külsős bizottsági tagok az esküről, esküokmányt írnak alá.  
 
Az aláírás megtörtént. 
 
8. napirendi pont: Az általános iskolai tanulók tankönyvtámogatásának megtárgyalása 

Dr. Szilva István polgármester Az Sajóbábonyban tanuló általános iskolai tanulók 
tankönyvtámogatásáról, a középiskolások, főiskolások, egyetemisták támogatásáról az előző 
testület döntött, a támogatások kifizetése zömében megtörtént. Korábban is gyakorlat volt, 
hogy azokat a gyereket is támogatjuk, akik nem a sajóbábonyi általános iskolában tanulnak. A 
képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a sajóbábonyi, de nem Sajóbábonyban 
tanuló kisiskolások is részesülhessenek tankönyvtámogatásban. Javaslom, a támogatás 
mértéke a sajóbábonyi általános iskolások osztályonkénti tankönyv csomag költségének az 
erejéig terjedjen. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező, más 
településen általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére a 2014-2015. nevelési 
évre megvásárolt tankönyvek árát az önkormányzat - a 2014. évi költségvetési tartalék terhére 
- megtéríti. A támogatás mértéke maximum a sajóbábonyi általános iskola osztályonkénti 
tankönyvcsomagok költségéig terjedhet. A tankkönyv költségét a befizetést igazoló szelvény 
bemutatásával kell igazolni, kézfeltartással jelezze. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
155/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 

 
A nem Sajóbábonyban tanuló általános iskolai tanulók tankönyvtámogatásáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, a sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező, más településen 
általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére a 2014-2015. nevelési évre 
megvásárolt tankönyvek árát az önkormányzat - a 2014. évi költségvetési tartalék terhére - 
megtéríti. A támogatás mértéke maximum a sajóbábonyi általános iskola osztályonkénti 
tankönyvcsomagok költségéig terjedhet. A tankkönyv költségét a befizetést igazoló szelvény 
bemutatásával kell igazolni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 

Dr. Szilva István polgármester: Bencs Gábor képviselő úr javaslatára vettük fel a napirendi 
pontok közé az egyéb dolgok megtárgyalását. Megadom a szót Bencs Gábornak. 
 
Bencs Gábor képviselő: Köszönöm a szót, polgármester úr. Két dolog megtárgyalását 
szeretném kezdeményezni, amely véleményem szerint elengedhetetlen. Az egyik a 
lomtalanítás lenne. Itt van az ősz. A lakosságnak igénye van rá. A másik dolog érdemes lenne 
megfontolni, hogy az új Képviselő-testület tartson közmeghallgatást a településen. Az egyik 
indok erre az, hogy a vélemények segítik a munkánkat, a másik, hogy a nyilvánosságot 
bevonjuk a döntéshozatalba.  

 
Dr. Szilva István polgármester: A lomtalanítással kapcsolatban azt javaslom, kérjük fel a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges intézkedést megtegye. Kérdezem a Képviselő 
társakat, aki egyetért azzal, hogy felhatalmazzuk a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a települési 
őszi lomtalanítás ügyében egyeztetést folytasson a közszolgáltatóval, a lomtalanítás 
időpontjáról adjon tájékoztatást a képviselő-testület, valamint a lakosság felé, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
156/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 

 
Őszi lomtalanításról 

 
A képviselő-testület úgy dönt, felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a települési őszi 
lomtalanítás ügyében egyeztetést folytasson a közszolgáltatóval, a lomtalanítás időpontjáról 
adjon tájékoztatást a képviselő-testület, valamint a lakosság felé. 
 
Határidő: 2014. november 25. 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 
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Dr. Szilva István polgármester: A közmeghallgatással kapcsolatban, egyetértek azzal, hogy 
a lakosság bevonásával kell megvalósítani az elképzeléseinket, de a kampány során, aki 
akarta el tudta mondani minden elképzelését. A Képviselő-testület rendelkezik kellő 
információvak ahhoz, hogy a teendők között felállítson egy fontossági sorrendet. Nem tudom, 
hogy mennyire fog beleférni ebbe a másfél hónapba, hogy a közmeghallgatáson felvetett 
problémát meg is oldjuk. Először egy költségvetést kell elfogadnunk, majd egy gazdasági 
programot kell összeállítanunk, illetve vannak olyan áthúzódó beruházások, amiket át kellene 
tárgyalnunk, ezért én azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ebben az évben 
közmeghallgatásra már ne kerüljön sor, inkább jövőre, az év elején jelöljünk ki egy időpontot. 
Kérdés, hozzászólás nincs, így szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás 
időpontját 2015. I. negyedévében jelölje ki a képviselő-testület, kézfeltartással jelezze. 

 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem és 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

157/2014.(X.27.) önkormányzati határozata 
 

A közmeghallgatás időpontjának kijelöléséről 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, a közmeghallgatás időpontját 2015. I. negyedévében jelöli ki.  

 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 

Dr. Szilva István polgármester: A napirendi pontokat megtárgyalta a testület, köszönöm a 
munkát. Megköszönöm továbbá a megjelentek megtisztelő figyelmét, kérem, hogy az 
elkövetkező öt évben munkánkat javaslataikkal segítsék.  
Az alakuló ülést bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Likai-Tóth Adél       Dr. Szilva István 

               jegyző                                                     polgármester 

 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 Csóka Károly                                   Jelcs Sándor 
                  képviselő                       képviselő 


