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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2014. november 25. 
 

napján megtartott rendes, nyílt ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Rendelet szám Megnevezése 

 
12/2014.(XI.26.) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 

 Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
13/2014.(XI.26.) A helyi adókról szóló 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Határozat szám Megnevezése 

 

158/2014.(XI.25.) Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők 
személyéről 

159/2014.(XI25.) Döntés a képviselő-testület rendes, nyílt üléseinek helyi 
televízióban való közvetéséről 

160/2014.(XI.25.) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetre 
vonatkozó javaslatokról 

161/2014.(XI.25.) Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 
ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

162/2014.(XI.25.) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

163/2014.(XI.25.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

164/2014.(XI.25.) Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi 
munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

165/2014.(XI.25.) A Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás elfogadása  

166/2014.(XI.25.) A  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába történő delegálásról 

167/2014.(XI.25.) A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába történő delegálásról 

168/2014.(XI.25.) A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
történő delegálásról 

169/2014.(XI.25.) A  Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába 
történő delegálásról 

170/2014.(XI.25.) A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 
171/2014.(XI.25.) Nagy Imre volt polgármester szóbeli kérelmének megtárgyalásáról 
172/2014.(XI.25.) Nagy Imre volt polgármester jutalmazásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  2014. november 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

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

 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
dr. Szilva István polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelettel köszöntöm a 
megjelenteket, a korábbi képviselő-testületet, Sajóbábony lakosságát és nem utolsósorban a 
tévénézőket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 7 fős 
képviselő-testületből 7 fő jelen van, ülést ezzel megnyitom. 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat. 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
2. Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására 
3. Előterjesztés a helyi adókról szóló 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
4. Tájékoztató az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról 
5. Tájékoztató Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
6. Előterjesztés a Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalásához, 

jóváhagyására 
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7. Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
8. A Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

elfogadása 
9. Előterjesztés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

ülésein történő képviselet megtárgyalására 
10. A közmeghallgatás időpontjának meghatározásához 
11. Indítványok, bejelentések 
12. Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatok elbírálására 
13. SVIP Nonprofit Kft tagi hitelszerződés módosításának megtárgyalása 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelölöm Hubai Krisztián alpolgármester és Rontó András képviselőt. 
Van-e más javaslat? 
 
dr. Szilva István polgármester: Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért a meghívó 
szerinti, de szóban is ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával, illetve annak sorrendiségével, 
valamint 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 
158/2014. (XI.25. ) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
2. Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására 
3. Előterjesztés a helyi adókról szóló 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
4. Tájékoztató az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról 
5. Tájékoztató Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
6. Előterjesztés a Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalásához, 

jóváhagyására 
7. Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
8. A Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

elfogadása 
9. Előterjesztés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

ülésein történő képviselet megtárgyalására 
10. A közmeghallgatás időpontjának meghatározásához 
11. Indítványok, bejelentések 
12. Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatok elbírálására 
13. SVIP Nonprofit Kft. tagi hitelszerződés módosításának megtárgyalása 

 
 
Jegyzőkönyvet hitelesíti Hubai Krisztián alpolgármester és Rontó András képviselő 
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1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 

 

dr. Szilva István polgármester:  A lejárt idejű határozatok ismertetését az előző képviselő-testület 
döntéseitől kezdeném. Szeptember 30. napján volt az utolsó testületi ülés. Ott határozatot hoztak az 
iskola csatornázásáról, ez elkészült. Megtörtént az iskolai beruházás átadás-átvétele október 22. 
napján. A szín építésével kapcsolatban olyan döntés született a régi testület részéről, hogy erről 
majd az új testület döntsön. Az új testület határozni fog róla, illetve már a bizottsági ülésen 
beszéltünk róla. Határoztak a használt laptopokról, ez ügyben is megtörténtek az intézkedések. Az 
alakuló ülésen döntöttünk Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról, amit a jegyzőasszony el is 
végzett, a következő napirendi pontban tárgyalásra kerül. A nem sajóbábonyi gyerekek 
tankönyvtámogatásáról is határoztunk, a kifizetések megtörténtek. Az őszi lomtalanítással 
kapcsolatban szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati 
Társulás megalakulásával egy újfajta rendszer került kiépítésre. A szolgáltatót illetően a 
tulajdonviszonyok tekintetében történt változás, 51 % önkormányzati és 49 % magántulajdonban 
van. A társulási szerződés értelmében évente 1 alkalommal történik ingyenesen a lomtalanítás, ami 
korábban két alkalom volt. Ebben az évben még nem volt lomtalanítás, így felvettük a kapcsolatot a 
Sajó-Bódva Völgye Kft-vel, november 27-én lesz a lomtalanítás. Röviden ennyit szerettem volna 
elmondani. A továbbiakban a két ülés közt tett intézkedéseket szeretném ismertetni. Az általános 
iskolát átadás-átvételét már említettem. November 7-én a csapadékvíz elvezetés 1 éves 
felülvizsgálata volt. Szemrevételeztük a beruházást, hibajegyzék készült az észrevételekről, ennek 
kijavítása az időjárás függvényében fog megtörténni. Múlt hét pénteken a képviselőkkel bejárást 
tartottunk. Részt vettem a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ülésén. 
Elsődlegesen szerettek volna megismerkedni az új polgármesterekkel, majd bemutatták a szervezet 
működését, elmondták a legfontosabb tudnivalókat. Többször egyeztettem a közbiztonság 
érdekében dr. Bogyai Ferenc rendőrkapitány úrral. Itt szeretném elmondani, hogy a rendőrőrsnek új 
parancsnoka van, Hudák Zsolt személyében. Szeretném, ha szoros együttműködés alakulna ki 
közöttünk. A közfoglalkoztatásról, saját közmunkásként 20 fő dolgozik az intézményekben. 20 fő 
munkaszerződése meghosszabbításra kerül, illetve plusz 10 főt kapunk. Fontos azt is elmondani, a 
Miskolc Kistérség és a Munkaügyi Központ együttműködésével sikerült elérni 20 fő beiskolázását, 
amely két csoportban fog megtörténni. Az egyik kazánkezelő, a másik csoport pedig gipszkarton 
szerelő tanfolyamra fog járni. Az általános iskola beruházása EU-s pénzből valósult meg, az átadás-
átvételévelt követően a kivitelezőnek lehetősége volt a számla benyújtására a kifizető felé. Az 
általános iskola utófinanszírozásban valósult meg, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak meg 
kellett előlegezni az uniós támogatást. November 14-én a munka első részlete, ami 38 millió Ft, 
átutalásra került. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy részt vettem a TOP 100 rendezvényen. 
A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara azokat a vállalkozókat hívja meg, 
akik 100 különböző tulajdonság alapján a legjobbak. A Kis Szerelő és Kereskedő Kft. lett a hónap 
KKV vállalkozója, a Nemzetgazdasági Minisztériumban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
adta át a díjat. Korábban elfogadásra került a házszám szabályairól szóló rendeletünk. A házszám 
feltüntetésére megadott határidő november 30-án lejár. Ez után a közterület-felügyelet ellenőrizi, 
hogy a lakosság eleget tett-e  a rendeletben foglaltaknak, amennyiben nem, a szükséges 
intézkedéseket meg fogja tenni a hivatal. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy Rejdován is 
lezajlott a választás. Ott szintén új polgármester került megválasztásra, december 3-án 
vendéglátogatást tesznek Sajóbábonyban. Folyamatban van a Garázsszövetkezet ügyének intézése, 
valamint az ingatlancserék is intézésre kerülnek. Anyagi helyzetünkről adok is tájékoztatást adok, a 
hétfői egyenleg szerint Sajóbábony önkormányzata számláin összesen 65 millió forint van. Tudnia 
kell a lakosságnak, hogy ebből a pénzből és a december havi bevételeinkből márciusig kell 
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működtetni az önkormányzatot. A havi működés költsége 25 millió forint, ennek megfelelően kell 
tervezni a kiadásainkat. A következő évben tartalékképzésre törekedve kell gazdálkodnunk. Ennyit 
szerettem volna elmondani 

 
2. Előterjesztés  Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására 
 

dr. Szilva István polgármester: Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Felkérem a 
bizottsági elnököket, ismertessék a bizottságok álláspontját. 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a Bizottság 
megtárgyalta 2 igen és 1 ellenszavazattal elfogadására javasoltuk a Képviselő-testület felé. 

Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen 4 fő volt jelen, a Bizottság megtárgyalta, 3 igen és 1 
ellenszavazattal elfogadására javasoltuk a Képviselő-testület felé. 

Csóka Károly képvielő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a Bizottság 
megtárgyalta 5 igen egyhangú szavazattal elfogadására javasoltuk a Képviselő-testület felé. 

dr. Szilva István polgármester: A rendelet-tervezet néhány pontjában módosítást javasoltak a 
bizottságok, ezek a következők:  

1. A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább 10 
nappal előbb kézbesíteni kell. 

2. A képviselő-testületi ülésre a rendelet-tervezetben felsorolt személyeken túl meg kell hívni 
az országgyűlési képviselőt és a rendőrs parancsnokot is. 

3. A képviselő-testületi ülés időtartamát ne maximalizálja a rendelet. 
4. A képviselő-testület jegyzőkönyveit a törvényben meghatározottak szerint a polgármester és 

a jegyző írja alá, ezen kívül a rendelet további hitelesítési kelléket ne határozzon meg. 
 
Kérem a képviselőket, mondják el véleményüket. 
 
Sólyom Sándor képviselő: A tervezet 11. § (1) bekezdésénél az van írva, minden hónap utolsó 
keddjén tartjuk az ülésünk. De ha ünnepre vagy munkaszüneti napra esik? Szerintem pontosítani 
kellene. 

Bencs Gábor képviselő: A munkaterv eleve úgy van meghatározva, hogy figyelembe vesszük a 
munkaszüneti napokat is. 

Sólyom Sándor képviselő: A névszerinti szavazásnál miért kell felállni? A 26. § m) pontját talán 
az egyesület szóval ki lehetne egészíteni. 

Likai-Tóth Adél jegyző: Sólyom Sándor képviselő úr javaslataira szeretném elmondani, a rendelet-
tervezet 11. § (1) bekezdése kimondja, a képviselő-testület általában hónap utolsó keddjén tartja az 
üléseit, vagyis nem kőbe vésve keddi napokon, hanem általában keddi napokon, véleményem 
szerint további pontosítást ez a bekezdés nem igényel, változtatás nélkül javaslom az elfogadását. A 
névszerinti szavazás alkalmával felállva kell szavazni a tervezet szerint, ha ez probléma, ezt ki kell 
hagyni a rendeletből, nincs jelentősége.   
 
Csóka Károly képviselő: Maradjon benne. 
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Likai-Tóth Adél jegyző: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadja el Sólyom Sándor 
javaslatát és kerüljön be a rendelet 26. § (1) m) pontjába az „egyesület” szó, nincs annak akadálya, 
hogy az egyesület tevékenységének tárgykörében, amennyiben arra szükség van, előterjesztést 
készíthessen. 

Bencs Gábor képviselő: Nem emlékszem, a tervezet tartalmazza-e, hogy a rendes nyílt ülést a 
helyi televízió közvetítse.  

Likai-Tóth Adél jegyző: A tervezet Képviselő-testület ülésének a közvetítését nem tartalmazza, 
abból kiindulva, hogy a következő évre még nincs költségvetésünk. Ha az Szervezeti és Működési 
Szabályzatunkban szerepeltetjük, úgy saját szabályát mindenképpen be kell tartania a testületnek is. 
Nincs akadálya, hogy belefoglaljuk a rendeletbe a testületi ülések közvetítését, természetesen most 
a nyílt, rendes ülésről beszélünk.  

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
rendes nyílt üléseit a helyi televízió élőben közvetítse, és ezt az SZMSZ rögzítse, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 5 igen, 2 nem és 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

159/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 
 

Döntés a képviselő-testület rendes, nyílt üléseinek helyi televízióban való közvetéséről 
 

Képviselő-testület úgy döntött, a képviselő-testület rendes nyílt üléseit a helyi televízió élőben 
közvetítse, és ezt az SZMSZ rögzítse. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Szeretném elmondani, hogy a Képviselő-testület nyílt üléseit közvetíteni 
fogja a helyi televízió, az erről szóló rendelkezést, amennyiben a rendelet elfogadásra kerül, a 17. 
pont  A nyilvánosság biztosítása 29. § (5) bekezdése tartalmazza. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért az SZMSZ rendelet-tervezet 
következő módosításaival, kérem, kézfeltartással jelezze.  

1. A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább 10 
nappal előbb kézbesíteni kell. 

2. A képviselő-testületi ülésre a rendelet-tervezetben felsorolt személyeken túl meg kell hívni 
az országgyűlési képviselőt és a rendőrs parancsnokot is. 

3. A képviselő-testületi ülés időtartamát ne maximalizálja, az ülés meghosszabbítását ne 
szabályozza a rendelet. 

4. A képviselő-testület jegyzőkönyveit a törvényben meghatározottak szerint a polgármester és 
a jegyző írja alá, ezen kívül a rendelet további hitelesítési kelléket ne határozzon meg. 

5. A tervezet 26. § (1) bekezdés m) pontja kiegészül az „egyesület” szóval. 
6. A rendelet-tervezet 29. §-a egészüljön ki az (5) bekezdéssel, mely szerint a képviselő-

testület rendes, nyílt üléseit a helyi televízió élőben közvetíti. 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozó javaslatokról 

 
A képviselő-testület úgy döntött 

1. A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább 10 
nappal előbb kézbesíteni kell. 

2. A képviselő-testületi ülésre a rendelet-tervezetben felsorolt személyeken túl meg kell hívni 
az országgyűlési képviselőt és a rendőrs parancsnokot is. 

3. A képviselő-testületi ülés időtartamát ne maximalizálja, az ülés meghosszabbítását ne 
szabályozza a rendelet. 

4. A képviselő-testület jegyzőkönyveit a törvényben meghatározottak szerint a polgármester és 
a jegyző írja alá, ezen kívül a rendelet további hitelesítési kelléket ne határozzon meg 

5. A tervezet 26. § (1) bekezdés m) pontja kiegészül az „egyesület” szóval. 
6. A rendelet-tervezet 29. §-a egészüljön ki az (5) bekezdéssel, mely szerint a képviselő-

testület rendes, nyílt üléseit a helyi televízió élőben közvetíti. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki elfogadja Sajóbábony Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletét, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 5 igen, 2 nem és 0  tartózkodik szavazattal  az alábbi rendeletet alkotta. 

 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 

 Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Sajóbábony 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
a következőket rendeli el:  
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I. FEJEZET 
SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
1. Az önkormányzat hivatalos elnevezése, székhelye 

 

1. §   (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Sajóbábony Város Önkormányzata (a 
 továbbiakban: önkormányzat). 

 (2) Az Önkormányzat székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 
 (3) Polgármesteri Hivatalának hivatalos megnevezése, címe: Sajóbábonyi
 Polgármesteri  Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal), 3792 Sajóbábony, 
 Bocskai út 2. 
  (4) Az Önkormányzat illetékességi területe Sajóbábony város közigazgatási területe. 
   (5) Az önkormányzat hivatalos honlapja www.sajobabony.hu. 
 
2. §  (1) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. 
  (2) Az önkormányzat mutatószámait az 1. melléklet tartalmazza. 
 
2. Az önkormányzat jelképei, ünnepei 
 
3. §  (1) Az önkormányzat jelképei: címer, zászló. 
 (2) A címer és zászló használatának rendjét önálló önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
4. §    Az önkormányzat pecsétje kör alakú „Sajóbábony Város Önkormányzata” felirattal     
          középen a Magyarország címerével. 
 
5. §    A „Városnap” minden év augusztus 20-a. Városnap alkalmával az önkormányzat   
          ünnepséget szervez. 
 
3. A képviselő-testület feladat- és hatáskörei, az átruházott hatáskörök 
 

 

6. § (1) Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa  önként 
vállalt feladat- és hatásköröket. 
 (2) Az önkormányzat az önként vállalt helyi közügy feladatellátásnak mértékét és  módját a 
feladatvállalást tartalmazó döntésében – önkormányzati rendeletben vagy  képviselő-testületi 
határozatban – esetenként határozza meg. Az önként vállalt helyi  közügyek finanszírozását az 
önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. Az  önkormányzat a helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében  önként vállalt feladatait a 2. melléklet 
tartalmazza.  
 
7. §  A képviselő-testület át nem ruházható feladat és határköreit törvény állapítja meg. 
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II. FEJEZET 
 
A KÉPVIELŐ-TETÜLET ÉS MŰKÖDÉSE 
 
4. A Képviselő-testület tagjai 

 

8. §  (1) A Képviselő-testület tagjai az önkormányzati képviselők és a polgármester.  
 (2) A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő. 
 (3) A képviselő-testület névsorát és jelölőszervezetük megnevezését a rendelet 1. függeléke 

tartalmazza. A változásokat a Polgármesteri Hivatal 2 munkanapon belül átvezeti.  
 

5. A Képviselő-testület ülése 
 

9. §  (1) A Képviselő-testület az általa elfogadott éves munkatervben meghatározottak szerint tartja 
rendes üléseit.  A munkatervi javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

 (2) A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kér a képviselő-testület tagjaitól, a 
bizottságoktól, a jegyzőtől, aljegyzőtől, intézményvezetőktől, a képviselő-testülettel 
együttműködési megállapodást kötött önszerveződő közösségek vezetőitől. 

 (3) A polgármester a munkatervi javaslat beterjesztésekor tájékoztatást ad valamennyi 
beérkezett javaslatról és azok esetleges figyelmen kívül hagyásának indokairól. 

 (4) A munkaterv tartalmazza a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét, az 
előterjesztésről állást foglaló, véleményező bizottságok megnevezését. 

 (5) A képviselő-testület július hónapban nem ülésezik. 
 (6) A Képviselő-testület az ülését a polgármesteri hivatal tanácskozó termében tartja. A 

rendkívüli ülés és a közmeghallgatás helyszíne ettől eltérhet. 

 
6. A Képviselő-testületi ülés összehívása 

 

10. § (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester, távollétében az alpolgármester írásbeli 
meghívóval hívja össze. 

 (2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg 
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület összehívásával kapcsolatos feladatokat a 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke látja el.  

 (3) A Képviselő-testületi ülés meghívójának tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, 
kezdési időpontjának, a tervezett napirend tárgyának és előadójának megjelölését, utalást az 
előterjesztés írásbeli, szóbeli jellegére, valamint azt, hogy a napirendeket, mely bizottságok 
tárgyalják meg. 

 (4) A meghívóban a javasolt napirendi pontokat a következő sorrendben kell feltüntetni: 
 a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről; 
 b) Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről; 
 c) önkormányzati rendeletalkotás; 
 d) vagyoni ügyek; 
 e) egyéb döntést igénylő kérdések; 
 f) beszámolók; 
 g) tájékoztatók; 
 h) interpellációk, bejelentések, kérdések; 
 i) zárt testületi ülést igénylő ügyek megtárgyalása. 
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 (5) A rendes ülésre szóló meghívót a Képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább 10 
nappal előbb kézbesíteni kell. A meghívó és a napirendi pontok előterjesztései papír alapon 
vagy elektronikus úton (e-mailen) kerülnek megküldésre. 

 (6) A képviselő-testület összehívására vonatkozó kezdeményezést  - a javasolt napirendek 
megjelölésével, valamint az ülés összehívásának indokaival - írásban kell a polgármesterhez 
benyújtani. 

 
11. § (1) A képviselő-testület rendes üléseit általában a hónap utolsó keddi napján 10 órai kezdettel 

tartja. 
 (2) A képviselő-testült ülése a munkatervben rögzített időponttól eltérően is összehívható: 

rendkívüli ülés. 
          (3) Rendkívüli ülés összehívása esetén az összehívásra vonatkozó formai követelmények 
mellőzhetők, az ülés telefonon is összehívható, de a sürgősség okát és a napirendet ez esetben is 
közölni kell. 
          (4) A képviselő-testület ülését haladéktalanul össze kell hívni a hatáskörébe tartozó   
 olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem jelentős kárral, vagy egyéb  hátránnyal 
járna. 
 
12. § (1) A képviselő-testület ülésére  - a képviselő-testület tagjain és a jegyzőn kívül - tanácskozási 

joggal meg kell hívni: 
a) az aljegyzőt, 
b) a hivatal szakembereit, a szakterületüket érintő napirendi pontoknál, 
c) a nemzetiségi önkormányzat elnökét,  
d) a pályázókat,  
e) a adott napirendi pontnál a napirend előadóját, az ahhoz meghívott személyeket, 
f) a Képviselő-testület által meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit 

tevékenységi körükben,  
g) Sajóbábony díszpolgárait, 
h) az országgyűlési képviselőt, 
i) a rendőrőrs parancsnokot. 

 (2) Az egyes napirendek tárgyalásához a polgármester az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül 
más személyeket is meghívhat. 

 

7.  A Képviselő-testületi ülés kezdő időpontja  
 
13. §  A Képviselő-testület munkatervében meghatározott testületi ülés 10 órakor  kezdődik.  
 
8. Az ülés vezetése 
 
14. §   (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester, távollétében az alpolgármester vezeti, 
 együttes akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületi ülést a Pénzügyi- és 
 Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke vezeti. 
 (2) A polgármester az ülés megnyitásakor megállapítja a határozatképességet, melyet  az 
ülés teljes időszaka alatt köteles figyelemmel kísérni. 
 (3) Ha képviselő-testület nem határozatképes, a polgármester megkísérli a
 határozatképesség helyreállítását. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a
 polgármester megállapítja a hiányzó képviselők névsorát, és az ülést határozott időtartamra 
felfüggeszti. Ennek letelte után sem válik határozatképessé a képviselő- testület, akkor az ülést 
berekeszti.  
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 (4) Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni, vagy be kell rekeszteni. A
 polgármesternek 8 napon belüli időpontra a képviselő-testület ülését újból össze kell
 hívnia. A határozatképtelenség miatt elmaradt képviselő-testületi ülést a polgármester az 
összehívásra vonatkozó formai követelmények mellőzésével is összehívhatja. 
 (5) Ha a képviselő-testület ülése közben válik határozatképtelenné, de maximum tizenöt perc 
felfüggesztés után a határozatképesség biztosított, az ülést tovább kell folytatni. 
 
 
15. § (1) A polgármester ülésvezetési feladatai, jogkörei: 

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, 
b) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, a képviselő-

testület üléséről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről a képviselő-testület 
tájékoztatása, 

c) napirendi javaslat előterjesztése 
d) az ülés vezetése, a szó megadása bejelentkezési sorrendben, 
e) a szó megtagadása, a szó megvonása, amennyiben annak megadása, a szervezeti és 

működési szabályzat hozzászólások időkeretének korlátozására vonatkozó szabályokba 
ütközik, 

f) az ülés rendjének biztosítása, 
g) javaslattételi jog az ülés félbeszakítására, 
h) a rendelet rendelkezéseinek betartása és betartatása, 
i) szavaztatás, 
j) a szavazás eredményének megállapítása. 

         (2) A polgármester minden előterjesztés felett külön vitát nyit, de egyes napirendek 
         összevont tárgyalását is javasolhatja. Erről a képviselő-testület vita nélkül dönt. 
         Napirendek összevont tárgyalása esetén a határozathozatal külön-külön történik. 
 (3) Az írásos előterjesztést az előterjesztő a vita előtt legfeljebb 3 percben
 kiegészítheti. 
 (4) A hozzászólásokat megelőzően az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási 
 joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre azonnal válaszol. 
 (5) A hozzászólások leghosszabb időtartama 3 perc. A képviselő-testület tagjai az
 egyes napirendek tárgyalásánál ismételt hozzászólásuk esetén további 2 percet
 használhatnak fel. A bizottság elnökének – akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt 
tagnak - a bizottság véleményének, állásfoglalásának ismertetésére legfeljebb 3 perces időtartam 
áll rendelkezésére. A hozzászólás időkeretét túllépőtől a polgármester figyelmeztetés után a szót 
megvonhatja. A szavazás elindítását követően kérdezni, hozzászólni már nem lehet. A 
szavazás elindításának kell tekintetni a polgármester erre vonatkozó felhívását. 
 (6) A polgármester hozzászólást biztosíthat az ülésen részt vevő választópolgárnak, ha  azt 
a választópolgár indokaival alátámasztva kéri. A hozzászólás időkeretet a polgármester állapítja 
meg. 
 (7) A polgármester véleményét a vita során önálló időkeret nélküli, soron kívüli 
 hozzászólásában nyilváníthatja ki. 
 
16. §  (1) A képviselő-testület tagjai ügyrendi kérdésekben bármikor, soron kívül szót kérhet.  Az 
ügyrendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Ügyrendi javaslat: a képviselő-testület 
ülésének vezetésével, az ülés rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendet érdemben nem érintő 
eljárási kérdésre vonatkozó indítvány. Az ügyrendi felszólalásnak az ügyrendi javaslat 
megfogalmazásával kell kezdődnie, ezt követi annak indokolása együttesen legfeljebb három 
perc időtartamban. Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi 
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kérdés, a képviselőtől megvonhatja a szót. A polgármester intézkedésével szemben vitát 
kezdeményezni nem lehet. 
 (2) Törvényességi észrevétel esetében a jegyző a vitában 3 perces időtartamban, több
 alkalommal is soron kívül hozzászólhat. 
 (3) A vita lezárása után személyes megjegyzést tehet, legfeljebb 3 időtartamban az, aki 
 személyét ért kritikára kíván válaszolni, illetve álláspontja miatt a vita során  keletkezett 
félreértést kívánja tisztázni. 
 
 
17. §  (1) A polgármester a vitát lezárja, amennyiben további hozzászólás nincs. 
 (2) A vitát a képviselő-testület – a napirend tárgyalásának elhúzódása miatt – a 
 polgármester javaslatára, vagy ügyrendi javaslatra vita nélkül hozott határozatával 
 bármikor lezárhatja. 
 (3) A határozati javaslat módosítására vagy kiegészítésére irányuló indítványt a vita 
 lezárásáig  - a javaslat pontos szövegének meghatározásával – kell megfogalmazni. 
 (4) Az előterjesztés napirendről történő levételét a polgármester vagy az előterjesztő
 kezdeményezheti. Erről a képviselő-testület vita nélkül határoz. 
 
9. A tanácskozás rendjének fenntartása 
 
18. §   (1) A Képviselő-testületi ülésen jelenlévő személyek kötelesek a tanácskozás  méltóságát 

tiszteletben tartani, – olyan jellegű tetszést, vagy nem tetszést, amely  zavarhatja mások 
hozzászólását, nem nyilváníthatnak ki – kötelesek a részükre kijelölt  székeken helyet 
foglalni. 

   (2) A polgármester gondoskodni a Képviselő-testület ülése rendjének fenntartásáról. A   
            rend fenntartása érdekében a polgármester:  

a) Képviselő általi rendzavarás esetén: 
aa) figyelmezteti, majd ismétlődő esetben megvonja a szót attól a képviselőtől, 

aki a tárgytól eltér, már elhangzottakat indokolatlanul ismétel. 
ab) figyelmezteti, majd ismétlődő esetben megvonja a szót attól a képviselőtől, 

aki nem helyi érdekű ügyekben szól hozzá. 
ac) rendre utasítja, majd ismétlődő esetben megvonja a szót attól a képviselőtől, 

aki a Képviselő-testület tekintélyéhez méltatlan kifejezést vagy, másokat sértő 
fogalmazást használ, 

ad) figyelmezteti, majd ismétlődő esetben rendreutasítja azt a képviselőt, aki 
olyan magatartást tanúsít, mellyel zavarja a Képviselő-testület munkáját; 

b) Egyéb rendzavarás esetén a polgármester: A képviselő-testületi ülésén jelenlévő 
meghívottakat vagy más megjelenteket a tanácskozás rendjének bármilyen módon 
történő megzavarása esetén rendreutasíthatja. Amennyiben a rendzavarás folytatódik, 
vagy újra megismétlődik, a rendbontókat az ülésterem elhagyására kötelezheti. 

 (3) A polgármester a tanácskozás folytatását lehetetlenné tevő rendzavarás esetén az ülést 
határozott időre félbeszakíthatja. 

 (4) A polgármesternek (2)-(3) bekezdésekben foglalt, a rend fenntartása érdekében tett, 
indokolt intézkedéseiről a Képviselő-testület nem nyit vitát, azokkal kapcsolatban 
felszólalásnak helye nincs. 

 (5) Ha a polgármester ugyanazon képviselőtől a (2) bekezdés aa)-ac) pontjaiban foglalt 
rendzavarás miatt, ugyanazon ülésen egy alkalommal már megvonta a szót, vagy a képviselőt 
az (2) bekezdés ad) pontjában foglaltak miatt, ugyanazon ülésen egy alkalommal már 
rendreutasította, a képviselő ismételt rendzavarása esetén, indítványozhatja az érintett 



13 

 

tárgyhavi bruttó alapdíjának 20 %-os csökkentését. Az indítványról a Képviselő-testület vita 
nélkül minősített többséggel dönt. 

 
 
10. A döntéshozatali eljárás 
 
19. § Az előterjesztő az előterjesztést visszavonhatja. Amennyiben az előterjesztés
 visszavonására az ülés rendjének megállapítása előtt kerül sor, akkor az előterjesztés nem 
vehető napirendre. Amennyiben az előterjesztő a vita során vonja vissza az előterjesztést, 
ennek engedélyezéséről a képviselőtestület vita nélkül dönt. 
 
20. § (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és ahhoz csatolt bizottsági módosító 
 indítványokat, továbbá az ülésen megfogalmazott módosító, vagy kiegészítő 
 indítványokat a következő sorrendben bocsátja szavazásra: 

a) amennyiben egy megfogalmazott módosító, vagy kiegészítő indítvány van
 akkor azt a beterjesztett javaslattal együtt, feltéve, hogy a képviselő-testület
 tagjai közül ezzel szemben nem emel senki kifogást, kifogás esetén a b) pont
 szerint kell eljárni, 

b)  először a határozati javaslatot, vagy rendelet-tervezetet módosító, vagy kiegészítő 
indítványt kell szavazásra bocsátani, majd a döntési javaslat egészét, 

c) A több módosító, kiegészítő javaslat esetén azokat a megfogalmazásuk
 sorrendjében kell szavazásra bocsátani, majd végül a határozati javaslat, és
 rendelet egészét. 

 (2) A szavazás előtt a napirend előterjesztőjének jeleznie kell amennyiben az adott rész 
 elhagyására, módosítására, kiegészítésére irányuló indítvány elfogadását nem támogatja. 
 (3) A rendelt-tervezet és a minősített szavazattöbbséghez kötött határozathozatal rész-
 szavazása során a módosító indítványok elfogadásához is minősített többségű szavazat 
 szükséges. 
 (4) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a javaslat mellett, 
 majd ellene szavazók és a szavazástól tartózkodók számát és kihirdeti a szavazás  számszerű 
eredményét. A képviselő kérésére ellenszavazatát a jegyzőkönyvben név szerint rögzíteni kell. 
 
21. §  (1) A napirend tárgyalása egy alkalommal elnapolható. Erre vonatkozó indítvány: 

a) a polgármester 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a képviselő-testület tagja, 
d) a  jegyző 
e) az előterjesztő terjeszthet elő, a javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt. 

 (2) A képviselő-testület az előterjesztést további bizottsági tárgyalásra adhatja ki. 
 
11. Nyílt szavazás  
 
22. §  (1) A nyílt szavazás kézfeltartással, illetve név szerinti szavazással történik. 
  (2) Bármely képviselő javasolhat névszerinti szavazást, erről a Képviselő-testület vita

 nélkül egyszerű többséggel dönt.  
  (3) Név szerinti szavazást tartani ügyrendi kérdésben nem lehet. 
  (4) Név szerinti szavazásnál a jegyző ABC - sorrendben felolvassa a képviselők név-

 sorát, a képviselők felállva, "igen"-nel, vagy "nem"-mel szavazhatnak.  
  (5) A jegyző a szavazatokat a névsorban feltünteti, összeszámolja az eredményt, és azt 

 átadja a polgármesternek, aki kihirdeti az eredményt.  
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  (6)A névszerinti szavazáshoz igénybevett, külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz  kell 
csatolni. 

 
12. Titkos szavazás 

 

23. §  (1) A Képviselő-testület jogszabályban kötelezően előírt esetben titkos szavazást tart.  
 (2) Bármely képviselő javaslatára minősített szótöbbséggel hozott határozata szerint a 

Képviselő-testület titkos szavazást tarthat azokban az ügyekben is, amelyekben zárt ülést 
tarthat, vagy köteles tartani. 

 (3) A titkos szavazás lebonyolításra Képviselő-testület szavazatszámláló bizottságot választ.  
 (4) A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit 

a jegyző biztosítja. 
 (5)A szavazatszámláló bizottság a szavazásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a 

bizottság tagjai írják alá. 
 (6) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testület részére. 
 (7) A titkos szavazással hozott határozatot már a nyilvános ülésen kell ismertetni. 

 
24. § (1) Szavazni kizárólag személyesen lehet. 
         (2) A képviselő-testület tagjai igennel, nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak a   
          szavazástól. 
 
13. Napirendek meghatározása 

25. § (1) A polgármester az adott ülés napirendi pontjainak tervezésénél figyelembe veszi a 
Munkatervben arra az ülésre meghatározott napirendeket, a korábbi üléseken tett napirendi 
javaslatokat, továbbá a jegyző javaslatait. 

 (2) A polgármester a napirendek összeállítása során az alábbi tárgyalási sorrendet veszi 
figyelembe: 

- Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról 
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (1. napirendként), 
- A fellebbezések  
- A rendeletalkotásra irányuló előterjesztések 
- A határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések 
-  Indítványok, bejelentések 
-  A zárt testületi ülést igénylő előterjesztések 

 
 (3) A (2) bekezdésben meghatározott sorrendtől a Képviselő-testület minősített többséggel 

hozott döntéssel eltérhet. 
 (4) A polgármester a javasolt napirend ismertetésével nyitja meg a tanácskozást. A 

napirendekről a Képviselő-testület egyszerű többséggel határoz. 
 (5) Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő, illetőleg bizottság 

által meg nem tárgyalt előterjesztés. 
 (6)A Képviselő-testület a napirendek sorrendjének meghatározásáról történt döntést követően 

azon egyszerű többséggel változtathat.  
 (7) A szavazás során a napirendről levett előterjesztéseket a Képviselő-testület egyszerű 

többséggel hozott döntése alapján a meghatározott időpontban tartandó ülés elé kell 
terjeszteni. Ha időpontról a Képviselő-testület külön nem döntött, azt a polgármester 
határozza meg. 
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 (8) Azon napirendi pont javaslatokat, melyeket legalább a képviselők egynegyede aláírásával 
támogat, az általuk meghatározott ülésre be kell terjeszteni. 

 
 
14. Előterjesztések 
 

26. § (1) Az előterjesztés lehet: 
a) javaslat (rendelet-tervezet, vagy határozati javaslat), 
b) beszámoló, 
c) jogszabályban kötelezően meghatározott formátum. 

 (2) Az előterjesztéseket írásban kell előterjeszteni. 
 (3) Az előterjesztést – papíralapú és elektronikus formában – a Polgármesteri Hivatal 

titkárságára kell leadni a Képviselő-testületi ülést megelőző 12. napig. 
 (4) A Képviselő-testület ülésén önálló napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, 

amely egyébként megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott általános 
követelményeknek.  

 (5) Az előterjesztésekkel kapcsolatos követelményeket e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 (6) Az előterjesztéseket a polgármester által meghatározott személyek, illetve intézmények 

részére kell megküldeni elektronikus úton.  
 (7) Az előterjesztéseket a Polgármesteri Hivatal, az ülést megelőző második héten, pénteken a 

nyilvános előterjesztéseket az önkormányzat hivatalos honlapjára felhelyezi. 

 
15. Előterjesztők 
 
27. § (1) Előterjesztés megtételére jogosult 

a) képviselő-testület tagja, 
b) tisztségviselő, 
c) képviselő-testület bizottsága, 
e) nemzetiségi önkormányzat elnöke,  
h) intézményvezetők, 
i) jegyző által megbízott közszolgálati tisztviselők, 
k) esetenként, akit a Képviselő-testület felkér 
l) önkormányzati feladatot megállapodás alapján ellátó szervezetek képviselője 
m) önkormányzati részvétellel vagy támogatással működő alapítvány, egyesület 

képviselője. 
 (2) Amennyiben az előterjesztő tisztségviselő, a Polgármesteri Hivatal közszolgálati 

tisztviselői közül az előterjesztés előadójaként más személy is megnevezhető. Ebben az 
esetben a megnevezett személy gyakorolja az előterjesztő jogait, és kötelezettségeit. 

 (3) Az előterjesztő Képviselő-testület munkatervben nem szereplő, a meghívóban feltüntetett 
előterjesztést visszavonhatja. Azt a Képviselő-testület minősített többséggel napirenden 
tarthatja. 

 
16. Sürgősségi indítvány 
 
28. § (1) A napirendi javaslatban nem szereplő előterjesztés sürgős tárgyalását javasolhatja a  

 képviselő-testületnek: 
   a) a polgármester, 
   b) a képviselő-testület tagjainak egyharmada, 
   c) a képviselő-testület bizottsága 
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   d) a jegyző 
 (2) Sürgősségi indítványt – legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző munkanapon 12 

óráig – a polgármesterhez írásban kell benyújtani. Az indítványnak tartalmaznia kell a 
kidolgozott előterjesztést, a sürgősség okát, a döntési javaslatot és az előterjesztő aláírását. 

 (3) Sürgősségi indítvány tárgyalásáról, vagy elnapolásáról a képviselő-testület vita nélkül 
dönt. 

 (4) Támogatottság esetén a sürgősségi indítványt a főnapirendi pontok megtárgyalása után 
tárgyalja a képviselő-testület. 

 (5) A sürgősségi indítvány elutasítása esetén a képviselő-testület dönt arról, hogy az ügyet 
későbbi tárgyalásra munkatervbe felveszi-e. 

  
17. A nyilvánosság biztosítása 
 
29. § (1) A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a 

polgármester 5 nappal az ülés előtt a meghívó közzétételével értesíti a lakosságot. A 
közzététel helye: az önkormányzat honlapja, a polgármesteri hivatal hirdetőtáblája, továbbá a 
helyi televízió. 

 (2) A képviselő-testület nyílt ülésének jegyzőkönyveibe bárki betekinthet a polgármesteri 
hivatal titkárságán.   

 (3) A zárt ülésre meghívott a zárt ülés jegyzőkönyvének kizárólag azon részébe tekinthet be, 
melyre meghívást kapott vagy melyen részt vehetett. 

 (4) A képviselő-testület nyilvános ülésének előterjesztései az információs önrendelkezési 
jogról szóló törvény rendelkezései szerint a www.sajobabony.hu honlapon történő 
közzététellel nyilvánosak.  

 (5) A képviselő-testület rendes, nyílt üléseit a helyi televízió élőben közvetíti. 
 
18. Önszerveződő közösségek 
 
30. § (1) A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a társadalmi szervezetek, érdekképviseleti 

szervek, polgárok önszerveződő közösségeinek véleményére, javaslataira és közreműködésére 
az önkormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásuk ellenőrzésében. A képviselő-
testület Sajóbábony város fejlesztése, a város funkcióinak magasabb szintű ellátása, a 
lakosság véleményének megismerése, tovább közéleti szerepének növelése érdekében 
együttműködik az önszerveződő közösségekkel. 

 (2) A kapcsolattartás és az együttműködés konkrét formáit és módszereit, a társadalmi 
szervezetek, érdekképviseleti szervek, polgárok önszerveződő közösségeivel kötött 
együttműködési megállapodásokban kell meghatározni. 

 (3) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a szervezet működését, 
tevékenységét érintő napirend esetében azoknak az önszerveződő közösségeknek a 
képviselőit, akikkel a képviselő-testület együttműködési megállapodást kötött. 

 (4) Az együttműködés céljainak teljesülése érdekében az önkormányzati tisztségviselői részt 
vesznek az érdekvédelmi, szakmai szervezetek, a civil szervezetek fontosabb rendezvényein, 
a városban működő civil szervezetek vezetőit a polgármester meghívja az önkormányzat 
fontosabb rendezvényeire, két és többoldalú megbeszéléseket, közös rendezvényeket 
szerveznek. 

 (5) A képviselő-testület a költségvetésnek függvényében, a rendelkezésére álló szellemi és 
anyagi eszközökkel támogatja az önszerveződő közösségek működését, amelynek céljai és 
tevékenysége az önkormányzati célok és feladatok megvalósulását elősegíti. 
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19. A közmeghallgatás 
 
31. § (1) A Képviselő-testület évente egy közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok, a 

helyben érdekelt társadalmi szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. 
 (2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 10 nappal korábban, tájékoztatót kell 

megjelentetni az önkormányzat honlapján, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, továbbá a 
helyi televízióban. 

 (3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. 
 (4) Egy személy egy témában maximálisan 5 perc időtartamban szólhat hozzá. 
 (5) A kérdező által feltett kérdésre a választ a polgármester, az érintett képviselő vagy a 

polgármester által kijelölt személy helyben, vagy ha arra nincs lehetőség, 15 napon belül 
írásban adja meg.  

 
20. Várospolitikai fórum 
 
32. § (1) A képviselő-testület, vagy a polgármester egyes, a lakosság széles körét érintő döntések 

előtt, illetve döntéseik megismerése érdekében várospolitikai fórumot tarthat. 
 (2) Várospolitikai fórum szervezhető a város önszerveződő közösségei, társadalmi 

szervezetei, egyes városrészek lakossága, érintett lakossági rétegek, gazdálkodó szervek 
részére. 

 (3) A várospolitikai fórum szervezése a polgármester feladata. A fórumon elhangzott 
kérdések, bejelentések, javaslatok intézésére a közmeghallgatásra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

 (4) A fórum helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről 
a választópolgárokat a meghívónak az önkormányzat honlapján, a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján, továbbá a helyi televízióban való közzétételével a rendezvény előtt 5 nappal 
kell értesíteni. Indokolt esetben házhoz küldött meghívóval is történhet az értesítés. 

 (5) A fórumot a polgármester vezeti. A fórumra meg kell hívni a képviselőket, a jegyzőt, a 
polgármesteri hivatal köztisztviselőit. 

 (6) A fórumról feljegyzés készül, melynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
21. Az önkormányzati rendeletalkotás 
 
33. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: 

a) Képviselő-testület tagjai,  
b) a Képviselő-testület bizottságai,  
c) nemzetiségi önkormányzat, 
d) a jegyző, aljegyző,  

 (2) A javaslatot a jegyzőhöz kell írásban benyújtani.  
  (3) A rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni, az évszámot zárójelben a kihirdetés napja követi. 
 (4) Az elfogadott rendeletek hiteles szövegét, a jegyző a helyben szokásos módon kihirdeti. 
 
22. Társadalmi egyeztetés 

34. § (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és 
 indokolását (a továbbiakban: tervezet). 

  (2)  Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 
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  a) a költségvetésről és annak módosításáról, 

  b)  a helyi adóról és annak módosításáról, 

  c) a költségvetés végrehajtásáról, 

  d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak
 módosításáról, 

  e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzéséről és juttatásairól szóló 
 tervezetet, valamint 

f) azon tervezetet melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek  fűződik, 
vagy amelynek egyeztetésére bocsátásából kifolyólag az  önkormányzatot súlyos 
anyagi hátrány érné, 

  g) az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az csak magasabb 
 szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 

35. § (1) A társadalmi egyeztetés az önkormányzat honlapján erre a célra kialakított oldalon 
 megadott e-mail címen keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános 
 véleményeztetés) útján, postai úton vagy szükség esetén közmeghallgatás keretében 
 történik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt
 nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről. A névtelenül 
érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet. 

(3) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a  tervezet 
érdemi megvitatásához és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a beérkezett 
 vélemények, javaslatok mérlegelésére. A véleményezésre minimum 7 napot kell biztosítani 
úgy, hogy a véleményezés határideje nem akadályozhatja a képviselő- testületi ülések 
előkészítését. 

  (4) Az általános véleményeztetésre történő megjelentetésre a Polgármesteri hivatal 
 hirdetőtábláján, valamint a város honlapján fel kell hívni a lakosság figyelmét. 

  (5) A jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról összefoglalót készít. A
 jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség. 

  (6) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet-tervezettel együtt kell a
 Képviselő-testület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A közzétett
 tervezeteket a közzétételtől számított 1 évig nem lehet a honlapról eltávolítani.” 

23. Helyben szokásos kihirdetés 
 

36. § (1) A Képviselő-testület rendeletét a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján – 15 
napra történő kifüggesztéssel – hirdeti ki. A rendelet kihirdetésének tényét a rendeletre 
záradékként rá kell vezetni.  

 (2) A jegyző a rendeleteket  a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 
egy időben megjelenteti az önkormányzat hivatalos honlapján. A módosító rendeleteket, 
kihirdetésüket követően, az alaprendelettel egységes szerkezetbe foglalva 10 napon belül kell 
a hivatalos honlapon elérhetővé tenni. 
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 (3) Az egyházak, valamint a civil szervezetek hirdetményeit a polgármester jóváhagyása 
esetén lehet elhelyezni a hivatal hirdetőtábláján. 

 
 
24. A határozatok nyilvántartása 
 
37. § (1) A Képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – 

folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni, az évszámot zárójelben a határozathozatal 
napja követi. 

 (2) A képviselő-testület határozata a döntés szöveges része után tartalmazza a végrehajtás 
határidejét, a végrehajtásért felelős megnevezését. 

 (3) A normatív határozat kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára történő 
kifüggesztés útján történik. A jegyző a képviselő-testület normatív határozatát az ülést követő 
15 napon belül 30 napra kifüggeszti, és a határozatra rávezeti a kifüggesztés és levétel 
időpontját. 

 (4) A Képviselő-testület határozatainak nyilvántartását a jegyző vezeti. 
 (5) A határozatokat a Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv elkészítését követő 5 

munkanapon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személynek, vagy szervnek. 
 (6) Amennyiben a testületi határozatot a polgármester az előírt határidőre nem tudja 

végrehajtani, a határidő lejártát megelőzően, vagy a határidő lejártát követő első rendes ülésen 
köteles kérni a Képviselő-testülettől a határidő módosítását. 

 
25. A jegyzőkönyv 
 
38. § (1) A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit zsinorral átfűzve kell összefogni oly módon, 

hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható. 
 (2) A jegyzőkönyv összefogása után a hátoldalon az önkormányzat bélyegzőjével ellátott 

zárócédulával kell a zsinort a papírhoz rögzíteni, a zárócédulát a jegyző szignózza. 
 
26. Az interpelláció, kérdés, bejelentés 
 
39. § (1) A képviselő-testület tagja önkormányzati ügyekben a polgármesterhez, a bizottság 

elnökéhez, a jegyzőhöz interpellációt és kérdést intézhet. 
 (2) Az interpelláció az önkormányzat szervei feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben probléma 

felvetése, intézkedés kezdeményezése. 
 (3) A kérdés önkormányzati ügyekben felvilágosítás, tájékoztatás kérése. 
 (4) az interpellációt a képviselő-testület ülésén kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés 

előtt legalább 3 nappal megkapta. 
 (5) A képviselő-testület ülésén benyújtott interpellációra az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon 

belül kell írásban választ adni. Az írásos választ minden képviselőnek meg kell küldeni. 
 (6) Az interpellációra adott szóbeli, illetőleg írásbeli válasz elfogadásáról először az 

interpelláló nyilatkozik, majd a képviselő-testület vita nélkül dönt. 
 (7) Ha az interpellációra adott választ a képviselő-testület nem fogadja el, a polgármester az 

interpellációt további vizsgálat céljából kiadja az ügy tárgya szerint illetékes képviselő-
testületi bizottságnak. 

 (8) A kivizsgálása eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testület legközelebbi soros 
ülésén ad tájékoztatást. Az írásban megküldött válasz elfogadásáról a következő rendes ülésen 
az interpelláló nyilatkozik, majd ezt követően dönt a képviselő-testület. 
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40. § A polgármesterhez, a bizottság elnökéhez, a jegyzőhöz feltett kérdések megválaszolására az 
interpellációra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-
testület a válasz elfogadásáról nem dönt. 

 
41. §  (1) Az interpellációk és a kérdések megválaszolása után a polgármester, alpolgármester, a 

képviselők, a jegyző bejelentést tehetnek. 
 (2) A bejelentések nyomán szükséges intézkedések megtételéről és azok eredményéről a 

polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tájékoztatást ad. 
 
 
III. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 
 
 
27. A települési képviselők jogállása 
 
42. § (1) A jegyző a polgármesteri hivatal útján köteles a települési képviselő számára a képviselői 

munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést, irat előállítást, sokszorosítását 
megadni. 

 (2) A képviselő jogosult az önkormányzati ügyeket tartalmazó iratokba a polgármesteri 
hivatalban betekinteni, azokról másolatot, jegyzetet, feljegyzést készíteni, a személyes adatok 
védelmére, az iratvédelemre és iratkezelésire vonatkozó szabályok betartásával. 

 (3) A képviselő fogadóórájának feltételeit, a képviselő igénye szerint a jegyző a polgármesteri 
hivatal útján biztosítja. 

 (4) A képviselő, aki a képviselő-testület eseti meghatalmazása alapján jár el, a képviselő-
testület bármely tagja kérésére köteles tájékoztatást adni az eljárásról. 

 (5) A polgármester felkérésére vagy a képviselő-testület  döntése alapján köteles részt venni a 
képviselő-testület ülésének előkészítésében, különböző vizsgálatokban, ellenőrzésekben, 
delegációk fogadásának megszervezésében, városi rendezvények előkészítésében, 
lebonyolításában. 

 (6) Köteles a közmeghallgatáson, a várospolitikai fórumon részt venni. 
 (7) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztó képviselőt a 

polgármester jegyzőkönyvben rögzítetten figyelmezteti. 
 (8) A képviselő munkájának ellátásához szükséges ügyviteli segítséget, adminisztrációt, 

gépelést a Polgármesteri Hivatal biztosítja. 
 (9) A képviselő írásban vagy szóban köteles előre a polgármester részére bejelenteni, hogy a 

Képviselő-testület ülésén való részvételben akadályoztatva lesz. Ha mindezt utólag jelenti be, 
ezt igazolnia kell. 

 
 
IV. FEJEZET 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 
 
 
28. Állandó bizottságok 
 
43. § (1) A képviselő-testület három bizottságot hoz létre. 
 (2) A bizottságok elnevezése és létszáma: 
   a) Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási  Bizottság, létszáma 3 fő, 3 képviselő- 

  testületi tag. 
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   b) Településfejlesztési-, Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági   
  Bizottság, létszáma 5 fő, 3 fő képviselő-testületi tag, 2 fő külsős tag, 

   c) Művelődési-, Ifjúsági- és Sport Bizottság, létszáma 5 fő, 3 fő képviselő- 
  testületi tag, 2 fő külsős tag. 

 (3) A bizottságok működésük részletes szabályait e rendeletben foglaltak figyelembe vételével 
maguk állapítják meg. 

 (4) Az állandó bizottságok tagjainak nevét jelen rendelet 2. függeléke tartalmazza,      

  változást 2 munkanapon belül a polgármesteri hivatal átvezeti. 

29. Ideiglenes bizottság 

44. § (1) A Képviselő-testület egy konkrét feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. 
 (2) Az ideiglenes bizottság tagjainak megválasztására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 

mint az állandó bizottságra. 
 (3) Az ideiglenes bizottság megszűnik, amennyiben a létrehozásának alapjául szolgáló ok, 

vagy feladat megszűnik, az időpont, vagy esemény bekövetkezik.  
 (4) A megszűnésről a Képviselő-testület a következő ülésén egyszerű többséget igénylő 

határozattal dönt. 
 
 
30. A bizottságok feladatai: 
 
45. §  (1) A bizottságok 

a) a feladatkörüket érintő rendelkezések tekintetében véleményezik a gazdasági 
program, a költségvetési rendelet-tervezet, a féléves beszámoló, az éves beszámoló, 
valamint a költségvetési módosítások előterjesztéseit; 

b) véleményezik a Képviselő-testületi ülés feladatkörüket érintő napirendi pontjainak 
előterjesztéseit; 

c) elősegítik a lakosság közreműködését az önkormányzati feladatok végrehajtásában; 
  
 
  (2) Valamennyi tájékoztató jellegű előterjesztés megtárgyalását a Képviselő-testület a 

 témája szerinti illetékes bizottság hatáskörébe utalja. 
 
46. §   (1) Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási  Bizottság gazdálkodással kapcsolatos feladatai: 

 1. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját. 
 2. Írásban véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, 

éves beszámoló tervezeteit. 
 3. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
előidéző okokat. 

 4. Részt vesz a pénzügyi - különös tekintettel a felújítási, beruházási előirányzatok 
célszerű, gazdaságos felhasználására vonatkozó - döntések előkészítésében, majd a 
végrehajtás ellenőrzésében. 

 5. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend 
és a bizonylati fegyelem érvényesítését. 
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 6. Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásának folyamatát, 
tevékenységével elő kell segítenie az eredményes gazdálkodást. 

 7. Véleményezi az önkormányzat helyi adóztatással kapcsolatos rendeleteit, illetve a 
rendelet-módosításokat. 

 8. Véleményezi az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok gazdálkodását. 
 9. Működési területén vizsgálja a lakossági panaszok, bejelentések intézését. 
 10.  A bizottság vizsgálati megállapításairól haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-

testületet. Ha a Képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel 
együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 

 11.  Véleményezi az éves belső ellenőrzési terv tervezetet, az éves ellenőrzési jelentést, 
az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. 

 12.  Ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat, a képviselők, és a polgármester, valamint a nem képviselő bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás eredményéről a Képviselő-testület következő 
ülésén beszámol.  

 13. Javaslatot tesz a polgármester illetményének, jutalmának megállapítására. 
 
47. §  Településfejlesztési-, Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági   
 Bizottság feladatai: 

 1. Véleményezi az önkormányzat vállalkozási, fejlesztési koncepcióinak kidolgozását. 
 2. Közreműködik az önkormányzat fejlesztési programjainak kidolgozásában, 

figyelemmel kíséri azok megvalósítását. 
 3. Ellenőrzi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, véleményezi a nagyobb 

beruházásokat, vizsgálja a gazdasági adottságokat és lehetőségeket. 
 4. Előzetesen véleményezi a településrendezési, szabályozási tervekkel, azok 

terveztetésével kapcsolatos elképzelésekről szóló beszámolókat. 
 5. Megvitatja, véleményezi, valamint javaslatot készít: 

- kommunális és közlekedési szolgáltatások javítására, 
- a közlekedési infrastruktúrát, közlekedésszervezést és 

közlekedésbiztonságot javító intézkedések megtételére, 
- utak, hidak fenntartására, 
- közműtársulásra, víz-, csatorna-, gázfejlesztési lehetőségeire, 
- zöldterület, parkolók fejlesztésére, 
- műemlékvédelem, idegenforgalom fejlesztésére, 
- köztisztaság fenntartására, 
- utcaelnevezésekre, 

6. Véleményezi a kerületi parképítések és parkfelújítások tervezését és végrehajtását. 
7. Javaslatot dolgoz ki a helyi környezet- és természetvédelmi feladatok megoldására, 
figyelemmel kíséri azok megvalósítását. 
8. Előkészíti a Képviselő-testület környezetvédelmi döntéseit, ellenőrzi azok 
végrehajtását. 
9. Felméri a gazdasági lehetőségeket, és ennek tudatában készíti el a környezetvédelem 
fejlesztési tervet. 
10. Kapcsolatot tart az önkormányzat egyéb bizottságaival, valamint környezetvédelmi 
szakhatóságokkal. 
11. Feltárja, valamint eljárást kezdeményez a környezetvédelmi szabályokat 
megszegőkkel szemben. 
12. Működési területén figyelembe veszi a lakosság javaslatait, panaszait és ellenőrzi azok 
intézését. 
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13. Figyelmet fordít a közműtársulásra, víz-, csatorna-, gázfejlesztési lehetőségeire, a 
zöldterület, parkolók fejlesztésére, a köztisztaság fenntartására. 

   14. Figyelemmel kíséri a rendőrség bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos  
   tevékenységét. 
        15. A Képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a rendőrkapitányság  
         éves munkájáról szóló beszámolót. 
         16. Folyamatosan figyelemmel kíséri a tevékenységével kapcsolatos lakossági  
          igényeket, jelzéseket és azokat közvetíti a Képviselő-testület részére. 
         17. Koordinálja a Képviselő-testület és a rendőrkapitányság kapcsolattartását. 
          18. Figyelemmel kíséri a közbiztonság színvonalának alakulását. Javaslatokat tesz  
          az ezzel kapcsolatos önkormányzati és rendőrségi együttműködés módozatainak  
   kidolgozására. 
  19. Kapcsolatot tart a bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezetekkel. 

 

48. §  Művelődési-, Ifjúsági- és Sport Bizottság feladatai: 
1. Javaslatot tesz a nevelési intézmények létrehozására, megszüntetésére, átszervezésére. 
2. Figyelemmel kíséri a nevelési irányelvek érvényesülését. 
3. Javaslatot dolgoz ki a nevelési, oktatási és kulturális intézmények fejlesztésének 
lehetőségeiről, az ágazat gazdálkodásáról. 
4. Kapcsolatot tart a településen működő oktatási intézménnyel. 
5. Közreműködik a művelődésügyi elképzelések kidolgozásában, megvalósításában és 
ellenőrzésében, a kerületi nevelési, oktatás és közművelődés koncepciójának. 
kialakításában, amely meghatározza azokat a főbb célokat, prioritásokat, amelyeket a 
működtetés és fejlesztés során az önkormányzat követni kíván. 
5. Összehangolja a kulturális tevékenységét, javaslatot tesz működésük színvonalasabbá 
tételére. 
6. Figyelemmel kíséri a kulturális intézkedések kidolgozását, véleményezi azt, majd 
ellenőrzi végrehajtását. 
7. Javaslatot tesz a kulturális intézmények létrehozására, megszüntetésére, átszervezésére. 
8. Működési területén fórumot ad a közművelődéssel kapcsolatos társadalmi 
észrevételeknek (igényfeltárás, érdekegyeztetés). 
9. Véleményezi a város közterületeinek elnevezéseit érintő, valamint a szobrok, 
emlékművek, emléktáblák elhelyezésével kapcsolatos előterjesztéseket. 
10. Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetési 
feltételeinek meghatározásában, állást foglal valamennyi önkormányzati tulajdonú 
sportlétesítmény esetleges egyéb célú hasznosításáról. 
11. Részt vesz a helyi sportpolitika kialakításában, a fejlesztési célkitűzések és feladatok 
meghatározásában. 
12. Közreműködik a sportpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök 
felhasználási irányának és arányainak meghatározásában, és figyelemmel kíséri annak 
végrehajtását. 
13. Részt vesz a jelentősebb sportintézkedések kialakításában és végrehajtásának 
ellenőrzésében. 
14. Részt vesz az önkormányzati sportintézmény tevékenységének meghatározásában. 
15. Közreműködik a diáksport, utánpótlás nevelő versenysport és a szabadidősport 
szakmai célkitűzéseinek koordinálásában és azok végrehajtásának ellenőrzését 
véleményezi. 
16. Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény működtetési 
feltételeinek meghatározásában. 



24 

 

17. Figyelemmel kíséri az ifjúsággal kapcsolatos nevelési irányelvek érvényesülését, 
elemzi az ifjúságra ható tényezőket. 

 
 
V. FEJEZET 
 
A TISZTSÉGVISELŐK 
 

31. A polgármester 
 

49. § (1) A polgármester megbízatását foglakoztatási jogviszonyban látja el. 
 (2) A polgármester pecsétje köralakú „Sajóbábony Város Polgármestere” felirattal, középen 

Magyarország címerével. 
 (3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a 3 napot 

meghaladó akadályoztatásuk esetén, helyettesítésüket a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási 
Bizottság elnöke látja el. 

 (4) A képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott határkörök jegyzékét a 3. melléklet 
tartalmazza. 

 
50. §  Amennyiben a képviselő-testület  - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

 miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 
 polgármester a következő ügyekben hozhat döntést: 

   a) a vagyongazdálkodásról szóló rendeletben foglalt vagyonhasznosítási   
  ügyben, ide  nem értve a vagyon értékesítését, megterhelését, 

   b) önkormányzati tulajdonú, vagy részben önkormányzati tulajdonú 
   gazdálkodó szerv éves üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása. 
 
51. §  A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés 

 közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
 önkormányzati ügyben, olyan pályázat benyújtásáról, amelynek előkészítését a  képviselő-
testület előzetesen elrendelte, és a kidolgozott pályázati, projekt  költségvetés saját forrását, 
vagy annak előirányzatát a képviselő-testület előzetesen  biztosított, amennyiben a 
pályázat a biztosított forrást nem haladja meg. 

 
52. § A polgármester együttműködik a különböző társadalmi és civil szervezetekkel, 

 egyházakkal, a lakosság önszerveződő közösségeivel, valamint a kerületi vállalatokkal, 
vállalkozásokkal, intézményekkel. Ezek vezetőitől jogszabályban előírt körben 
tájékoztatást kérhet, illetve tájékoztatja őket az önkormányzat fejlesztésének  jelentősebb 
kérdéseiről, velük együttműködési megállapodásokat kezdeményezhet. 

 
32. Alpolgármester 
 

53. § (1) A képviselő-testület tagjai sorából egy társadalmi megbízatású alpolgármestert 
 választ a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére. 

  (2) Az alpolgármester általános és egyedi ügyekre kiterjedő feladatait a polgármester 
 határozza meg. Az alpolgármester nem egyedi ügyekre kiterjedő feladatairól a 
 polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. 
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33. A jegyző 
 

54. § (1) A jegyző feladatainak ellátásában a polgármesteri hivatal közreműködik. 
 (2) A jegyző polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos feladatait a polgármesteri hivatal 

szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 
 (3) Ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, valamint a polgármesteri hivatal működésével 

kapcsolatos feladatait. 
 (4) Gondoskodik a e rendelet függelékeinek folyamatos naprakész vezetéséről. 

 
34. Aljegyző 
 

55. § (1) A jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. 

 (2) A jegyző és az aljegyző együttes távolléte esetén a jegyző által megbízott 
 köztisztviselő látja el a jegyzői feladatokat. 

35. A tisztségviselők fogadóórái 

 

56. §  (1) A tisztségviselők havonta két alkalommal meghatározott napon és időben,  fogadóórát 
kötelesek tartani. 

  (2) A tisztségviselők fogadóórájának helyéről és időpontjáról, valamint a bejelentkezés 
 módjáról a jegyző tájékoztatót bocsát ki, és hirdetményként közzétesz.  

 
 
VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
35. Hatályba léptető rendelkezések 
 
57.§     (1) A rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba. 
 (2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Szervezeti és Működési 
 Szabályzatról  szóló 4/2003. (II.26.) önkormányzati rendelet. 

 

 
        Likai-Tóth Adél                                                                                   dr. Szilva István 
              jegyző                                                  polgármester 
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1. melléklet a 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez 
 

2014. január 1-től alkalmazott kormányzati funkciók 
 
726050 Sajóbábony Város Önkormányzat 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenység 
013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013350  az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetése, egyéb szolg. 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev. 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
041140 Területfejlesztés igazgatása 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232  Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074032 Ifjúság-egészségügyi  gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
091120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
107051 Szociális étkeztetés 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenysége és programok 
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2. melléklet a 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok 
 
 
  

Önként vállalt feladat 
 

 
Jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 
 1. Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, külföldi 

önkormányzatokkal való együttműködés, ezeken 
belül 

- programok, rendezvények, 
látogatások szervezése, 

- civil szervezetekkel való 
külkapcsolatok 

Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés k) pontja 

 2. Idegenforgalom helyi fejlesztésének 
összehangolása, idegenforgalom alakulásának 
elemzése, értékelése 

Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. 
pontja 

 3. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 

Az önkormányzat 
mindenkori hatályos éves 
költségvetési rendelete 

 4. Együttműködés a helyi sportszervezetekkel, 
sportszövetségekkel 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. 
pontja, 
Sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55. § (1) bekezdés b) 
pontja 

 5. Önkormányzati vagyon ingyenes hasznosítása A nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. Törvény 
11. § 

 6. Ifjúságpolitikai feladatok, bűnmegelőzési 
feladatok 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. 
és 17. pontja 

 7.  Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések 
szervezése 

Az önkormányzat 
mindenkori hatályos éves 
költségvetési rendelete 

 8. Polgárőr szervezetek támogatása Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. 
és 17. pontja 

 9. Civil szervezetek támogatása Az önkormányzat 
mindenkori hatályos éves 
költségvetési rendelete 

10. Együttműködés más önkormányzattal, tagság 
érdek-képviseleti szövetségben 

Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés k) pontja 
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3. melléklet a 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez 
 

A képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök 
 
1. Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok: 

1.1.Dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott céltartalék a célnak megfelelő 
felhasználásáról. 

1.2.A költségvetési előirányzat erejéig dönt a törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak 
pótlására, létesítésére, gyarapítására irányuló szerződések megkötéséről. 

1.3.A költségvetésben elfogadott feladatok megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalás, 
utalványozás. 

 
2. Önkormányzat vagyonával kapcsolatban: 

2.1.A tulajdonosi jognyilatkozatokat (elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, 
telekösszevonás, telekhatár-rendezés, építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás, építési 
engedélyezési eljárás, elidegenítési és terhelési tilalmak törlése, továbbterheléshez történő 
hozzájárulás megadása, stb.) a feltétel bekövetkeztekor, illetve a tulajdonos kérésre megadja. 

2.2.Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatban eljár a földhivatalnál. 
2.3.A költségvetési intézmény részére átadott vagyon kivételével gyakorolja az Önkormányzat 

vagyonrendelete szerint azon tulajdonosi kompetenciákat, amelyek az intézményvezetőt, 
mint vagyonkezelőt megilletik. 

2.4.Dönt az átszervezés vagy feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingó vagyontárgya 
hasznosításáról. 

2.5.Aláírja a vagyonhasznosítással kapcsolatos szerződéseket. 
2.6.Önkormányzati feladatellátáshoz szükség esetén árajánlatokat, értékbecsléseket szerez be. 

 
3. Közterülettel kapcsolatos feladatok: 

3.1. A közterület besorolású ingatlanok egyesítése, összevonása, megosztása vagy   telekhatár 
rendezése esetén, amennyiben a telekalakítása nem jár a művelési ág, kataszter szerinti 
besorolás és a tulajdoni viszonyok változásával, tulajdonosi nyilatkozatot tesz. 

3.2. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításról, továbbá az út síkosság elleni  
védekezésről. 

3.3.Eljár az útkezelői kötelezettség megszegésével okozott kár – polgári jog általános  
szabályai szerinti – megfizetése érdekében. 

3.4.Eljár a közterület-használati szerződéskötés iránti ajánlatokkal kapcsolatban. Engedélyezi a 
közterület használatot. Kiadja a tulajdonosi hozzájárulást azokra a közterület használatokra 
vonatkozóan, melynél szerződés megkötése szükséges. 

3.5.Dönt a nyomvonal jellegű építmények elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról. 

 
4. Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos feladatok: 

4.1. Jóváhagyja az önkormányzat által alapított, illetve fenntartott költségvetési intézmények 
házirendjét. 

 
 

4.2. Képviselő-testület által kinevezet, illetve megbízott intézményvezetők tekintetében 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. Gyakorolja az önkormányzattal munkajogi 
jogviszonyban álló munkavállalók (Mt. Hatálya alá tartozó munkavállalók) vonatkozásában 
a munkáltatói jogokat. 
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5. Szociális hatáskörök: 
5.1.Önkormányzati segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. 
5.2. Szociális rászorultság alapján megállapítja a méltányossági közgyógyellátásra való 

jogosultságot. 
5.3. Méltányosságból ápolási díjat állapít meg. 
5.4. Megállapítja a születési támogatást. 
5.5. Megállapítja a szociális étkeztetésre való jogosultságot. 

 
6. Egyéb feladatok: 

6.1. A szerződés felek adataiban bekövetkező változás esetén dönt a szerződések módosításáról. 
6.2. Idősek, évfordulók köszöntése. 
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1. függelék a 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez 
 

A képviselő-testület névsora és jelölőszervezetük megnevezése 
 

Dr. Szilva István  FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata  
Néppárt 

Bencs Gábor  JOBBIK Magyarországért Mozgalom 
Csóka Károly független 
Hubai Krisztián független 
Jelcs Sándor  független 
Rontó András független 
Sólyom Sándor Magyar Szocialista Párt 

 
 
 
 
2. függelék a 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez 
 

Az állandó bizottságok tagjainak neve 
 
 

Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság: 
 

Elnök:  Bencs Gábor 
Tagok: Csóka Károly 
  Rontó András 

 
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi- Közrend- és Közbiztonsági Bizottság: 
 

Elnök:  Jelcs Sándor  
Tagok: Bencs Gábor 
  Rontó András 

Lakatos József 
  Tóth  Béla 

 
 
Művelődési-, Ifjúsági- és Sport Bizottság: 
 
 

Elnök:  Csóka Károly 
Tagok: Jelcs Sándor 
  Sólyom Sándor 

Ács Bertalanné 
  Szegedi Attila 
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3. Előterjesztés a helyi adókról szóló 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

 
 

dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont előterjesztője Likai- Tóth Adél 
jegyzőasszony, kérem ismertesse a napirendi pontot. 

 
Likai-Tóth Adél jegyző: Az előterjesztést a Képviselő-testületírásban megkapta. Annak érdekében, 
hogy a jelenlévők és a lakosság is tisztább képet kapjon, hogy mi indokolja a változtatást, szeretnék 
néhány mondatot szólni. A helyi adókról szóló rendeletmódosítás lényegi változtatást nem hoz, 
további kötelezettséget nem eredményez, további mentességet nem nyújt. A helyi adókról szóló 
1990 évi C. törvény meghatározza a kommunális adó tárgyát. A helyi rendeletünknek összhangban 
kell lennie a törvénnyel. A helyi adókról szóló 13/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) 
bekezdése kimondja, adó köteles a lakás, a nem magánszemély tulajdonába lévő bérlakás. A 
változást az jelenti, hogy ez a meghatározás kiegészül a telek adótárggyal, ami érdemi változást 
nem hoz, hiszen ha tovább olvassuk a rendeletet, akkor a következő szakasz kimondja, hogy a telek 
után nem kell kommunális adót fizetni. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint 
fogadja el a rendeletmódosítást. 
 
dr. Szilva István polgármester: Annyit szeretnék elmondani, hogy a törvény lehetőséget nyújt az 
önkormányzat számára, hogy új adókat vezessen be. Ez nem fog megtörténni. Próbálja az 
önkormányzat az adóterheket reálisan elosztani. Köszönöm jegyző asszonynak a tájékoztatót, kérem 
a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, 3  igen egyhangú szavazattal  elfogadására javasolta a Képviselő-
testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki elfogadja az előterjesztéssel megegyezően 
a  helyi adókról szóló 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta. 

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

 
A helyi adókról szóló 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
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1. §  A helyi adókról szóló 13/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 „(1) Adóköteles a telek, a lakás, és a nem magányszemély tulajdonában álló lakás bérleti 
joga.” 

 

2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba 

 

        Likai-Tóth Adél                                                                                   dr. Szilva István 
              jegyző                                                                                              polgármester 
 
 
4. Tájékoztató az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról 
 
dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont előterjesztője Likai- Tóth Adél jegyző 
asszony, kérem, ismertesse a napirendi pontot. 

 
Likai-Tóth Adél jegyző: Az írásos anyagot természetesen eljutattuk a képviselőkhöz. A Pénzügyi- 
és Vagyongazdálkodási bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. Szóbeli kiegészítéssel nem 
készültem, de annyit szeretnék elmondani, hogy ebben az évben az adóhatósági munkát érintően 
személyi változás történt, Rózsa Anett helyett Fodor Valéria látja el a helyi adóval kapcsolatos 
ügyek operatív intézését. Jelen tájékoztató már Fodor Valéria állította össze. Az adóhatósági 
munkánk során továbbra is következetesek és szigorúak leszünk, az önkormányzatot hozzá kell 
juttatni az őt megillető bevételeihez, ha másképp nem, akár végrehajtás útján is. Jelentős 
mennyiségű fizetési felhívást küldtünk ki, mind magánszemélyek, mind pedig vállalkozások 
részére. Ha kérdés van, természetesen szívesen válaszolok.  
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottsági 
ülésen hosszan beszéltünk erről a napirendi pontról. Meg kell állapítani, hogy a hivatal néha erőn 
felül is teljesít. Ezúton szeretném megköszönni, jegyző asszonynak, illetve az adóbeszámolót 
összeállító Valériának ezt a rendkívül részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatót és bízom benne, 
hogy továbbra is ilyen hatékonysággal fogjuk beszedni az adót, amit a település javára fogunk 
fordítani. Mindenki nevében köszönöm a munkát. Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az 
előterjesztést elfogadására javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni az elmondottakhoz, hogy ezen adók 
beszedése azért szükséges, hogy el tudjuk látni kötelező és vállal feladatainkat, működtetni tudjuk 
Korábban is elmondtam, hogy az önkormányzat jelentősen hozzájárul a lakossági terhek 
csökkentéséhez. Elfogadhatatlannak tartom, hogy egyes emberek megpróbálják elkerülni az adók 
megfizetését. Úgy gondolom, hogy a jóérzésű emberek, akik tisztességesen megfizetik az egyes 
adónemeket, joggal várják el, hogy az önkormányzat a nem fizetőktől is beszedje.  Persze mindenki 
kerülhet nehéz helyzetbe, hogy abban az időben nem tudja megfizetni az esedékes adót, de egyes 
embereknél akkora a felgyülemlett adótartozás, ami semmi másra nem enged következtetni, mint 
arra, hogy az adót el akarja kerülni. Kérem a Képviselő-testületet, hogy próbáljuk együtt elérni a 
változást. 
Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért  az önkormányzati 
adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek 
alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 
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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 
161/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 

 
Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó 

bevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 
feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló tájékoztatót.  
 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
 

 
dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont, tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 
2014. évi munkájáról, ennek az előterjesztője szintén a jegyző asszony. Megkérem, amennyiben 
van szóbeli kiegészítése, ismertesse. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Ha visszatekint a 2014. évre, akkor elmondhatom, hogy igen mozgalmas  
és munkával teli év áll mögöttünk.  Napi teendőinket igyekeztünk maradéktalanul, határidőben 
elvégezni. A 2014. év a választások éve volt. A választások törvényesen lezajlottak Sajóbábonyban 
is. A Helyi Választási Iroda mellett működő Helyi Választási Bizottság és a szavazás napján a 
Szavazatszámláló Bizottság  kifogástalanul, törvényben előírtaknak megfelelően végezte munkáját. 
Ezúton is szeretném megköszönni a bizottságok és a hivatal munkáját. A kézhez kapott írásos 
anyag elkészítésében a kollégáim voltak segítségemre, mindenki a saját munkakörének 
megfelelően a feladatellátását összegezte és ennek alapján került összeállításra a hivatal 
munkájáról szóló tájékoztató. Ha kérdés vagy észrevétel van, azt szívesen fogadja a Polgármesteri 
hivatal, más kiegészítésem nincs. 

 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek valamilyen 
észrevétele. Megadom a szót Bencs Gábor képviselőnek. 
 
Bencs Gábor képviselő: Köszönöm a szót Polgármester úr! Megint csak azt mondom, hogy 
részletes beszámolót kaptunk. Ha csak egy adatot mondok el a lakosság részére, hogy az iktatott 
ügyirat száma majdnem meghaladja a tízezret, és ez csak az eddigi időszakra vonatkozik illetve azt, 
hogy előző képviselő-testület 18 ülést tartott,  94 naprendi pontot tárgyalt, ahol 157 határozatot 
hoztunk, illetve 11 rendeletet alkottunk, már ez önmagáért beszél.  A testületi munkának 
elengedhetetlen része az a munka, amelyet a hivatal dolgozói végeznek, azt gondolom, hogy 
nélkülük nem működne az önkormányzat. Csak így tovább és köszönjük. 
 
dr. Szilva István polgármester: Más valakinek hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem a bizottság 
véleményét. 
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Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a Bizottság 
megtárgyalta 3 igen egyhangú szavazattal elfogadására javasolja az előterjesztést a Képviselő-
testület felé. 

Jelcs Sándor képviselő, a  Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta, maximálisan elégedett volt a hivatal 2014. évi 
munkájával és  4 igen egyhangú szavazattal elfogadására javasoltuk a Képviselő-testület felé. 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a Bizottság 
megtárgyalta 5 igen egyhangú szavazattal elfogadására javasolja az előterjesztést a Képviselő-
testület felé. 

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért a Polgármesteri Hivatal 2014. évi 
munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról, 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 
162/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 

 
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót.  
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6. Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalásához, 

jóváhagyására 
 
 
dr. Szilva István polgármester: Megkérem Likai-Tóth Adél jegyző asszonyt, ismertesse a 
napirendi pontot  és ha van szóbeli kiegészítése akkor azt is. 

 
Likai-Tóth Adél jegyző: Az önkormányzatnak törvényből adódó kötelessége, hogy a belső 
ellenőrzés feladatainak ellátásáról gondoskodjék. Szabadon dönthetünk arról, hogy főállású belső 
ellenőr alkalmazásával teszünk eleget a törvénynek, vagy erre a feladatra társulásban veszünk részt. 
Sajóbábony tagja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásnak, a társulás végzi az önkormányzat 
belső ellenőrzési feladatait.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 119. § (5) alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a 
képviselő-testületnek az előző év december 31-ig kell jóváhagynia. A társulás a hivatal véleményét 
kikérve összeállította a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzés alá vont 
területek Sajóbábony Város Önkormányzatánál és az intézményeinél, a munkaügyi dokumentumok 
ellenőrzése és a gépjármű üzemeltetés ellenőrzése. Kérem a képviselő-testületet, az előterjesztéssel 
benyújtott tervet hagyja jóvá.  
 
dr. Szilva István polgármester: Más valakinek hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem a  Bencs 
Gábort, ismertesse a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási  bizottság véleményét. 
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Bencs Gábor képvielő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a Bizottság 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét, és 3 igen egyhangú szavazattal 
elfogadására javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő testület a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) foglalt 
jogkörében eljárva jóváhagyja az önkormányzatra vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervet az 
előterjesztés mellékleteivel együttesen, 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 
163/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 

 
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
A Képviselő testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
119. § (5) foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az önkormányzatra vonatkozó 2015. évi belső 
ellenőrzési tervet az előterjesztés mellékleteivel együttesen.  
 
Felelős:  Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő:  2015. december 31. 
 

2015. évi belső ellenőrzési terv 
 

I. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok 
felsorolása 
 
A Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásait figyelembe véve a Bkr. előírásainak, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett Útmutatónak megfelelően készült a 2015. évi belső 
ellenőrzési terv. 
A belső ellenőrzési vezető által elküldött témajavaslatokat tartalmazó visszajelző lap, a megelőző 
évek javaslatai, tapasztalatai, valamint a Bkr. 50.§-ban előírt nyilvántartás alapján készült a tervet 
megalapozó kockázatelemzés. 
II. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 
összefoglaló bemutatása 
 
A kockázatok elemzéséhez és értékeléséhez kockázati tényezők megállapítására volt szükség. Ezek 
bekövetkezésének valószínűségi értékét valószínűségi skála, a bekövetkezés hatásának értékét 
hatásskála segítségével mértük. 
Valószínűségi skála definiálása 
 

• 1-20 % közötti valószínűség 
• 21-40 % közötti valószínűség 
• 41-60 % közötti valószínűség 
• 61-80 % közötti valószínűség 
• 81-99 % közötti valószínűség 
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Valószínűségen azt kell érteni, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a feltárt kockázatok a 
következő évben milyen valószínűséggel fognak bekövetkezni.  
A hatások értékeléséhez szükség volt a hatástényezők meghatározására. Hatástényező alatt értjük 
azt a tényezőt, amely a kockázatértékeléshez kapcsolódóan valamilyen célértéket testesít meg. A 
kockázatok értékelésnél a folyamatok szempontjából a legnagyobb jelentőségű hatástényező került 
kiválasztásra. A hatásskála a kockázatok bekövetkezése esetén a hatás mértékét becsüli. 
Hatásskála definiálása: 

• 0-20 % 
• 21-40 % 
• 41-60 % 
• 61-80 % 
• 81-100 % 

 
A kockázati érték számítása: K = V + 2* H 
K = a kockázati érték, melynek minimum értéke 3, maximum értéke 15 lehet 
V = a kockázati tényező valószínűségi skálán kapott értéke 
H = ugyanennek a tényezőnek a hatásskálán kapott értéke 
 
A kockázati tényező kritikus, ha értéke 11 és 15 között van. 
Amennyiben ez az érték 6 és 10 közé esik, a kockázati tényező közepes mértékű. 
A 3 és 5 közötti kockázati tényezővel nem érdemes foglalkozni. 
A kritikus és közepes szintű kockázati tényezőket figyelembe véve kell megtervezni a folyamatok 
belső ellenőrzési metódusát, gyakoriságát. 
 
A rendelkezésre álló adatok alapján a belső ellenőrzési terv elkészítésénél az alábbi kockázati 
tényezők elemzésére került sor: 
 
Kockázati tényezők 
 

1.Külső szabályozottság: törvények, rendeletek hiányossága, vagy jogszabályváltozás 
korlátozhatja vagy nehezítheti a tevékenységet.  

2.Szabályozás összetettsége: belső szabályzatok, illetve a gyakorlat összhangjának hiánya nem 
teszi lehetővé a szabályszerű működést. 

3.Gazdasági kockázat: költségvetési támogatás változása, adóváltozások (pl. ÁFA emelkedés), 
infláció, árfolyamváltozás, külső szolgáltatóknál bekövetkező változások, negatív hatással 
lehetnek a tevékenységre. 

4.Humán Erőforrás: a hatékony működést korlátozza vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges 
számú, megfelelő képesítésű személyi állomány. 

5.Tárgyi szükségletek: a tevékenység ellátásához szükséges gépek, műszerek, eszközök, 
berendezések, anyagok beszerzése nem megoldható vagy a megfelelő mennyiségű és 
minőségű anyagi erőforrás hiánya. 

6.Információáramlás: a döntéshozatalhoz nem megfelelő, illetve nem megfelelő időben 
rendelkezésre álló információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést 
eredményez. 

7.IT támogatottság: az IT támogatás elégtelensége vagy hibája akadályozhatja a folyamatos 
munkavégzést. 

8.Az utolsó ellenőrzés óta eltelt idő: még nem vizsgált terület vagy több éve nem vizsgált 
terület. 

9.Szervezeti átalakulás, átalakítás: kormányzati vagy önkormányzati döntés alapján elrendelt 
belső szervezeti átalakulás, átalakítás, vezető váltás történt vagy várható. 
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10. Külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt terület: ÁSZ vagy egyéb szervezet által 
kockázatosnak ítélt terület. 

 
Minden munkafolyamat esetében megtörtént a kockázatok értékelése, melyek eredményét excel 
táblázatba foglaltuk (4. számú melléklet).  

• A 11 és 15 közötti kockázati értékű tényezők automatikusan „kritikus”  
• A 6 és 10 kockázati értékű közötti tényezők „közepes kockázatú” 
• A 3 és 5 közötti kockázati értékű tényezőkkel „alacsony kockázatú” minősítést kaptak, ezért 

ezekkel nem foglalkozunk.  
 
A 2015. évi terv összeállítása során azok a munkafolyamatok kerültek figyelembe vételre, 
amelyeknél: 
� minimum 2 kockázati tényező „kritikus” értéket ért el (11-15), vagy 
� minimum 2 kockázati tényező „közepes kockázatú”  (6-10) és minimum 1 kockázati tényező 

az  „kritikus” minősített értéket ért el (11-15), vagy 
� minimum 3 kockázati tényező  „közepes kockázatú”  (6-10) minősített értékű. 

 
III. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás 
tervezése  
 
A rendelkezésre álló kapacitást 1 fő revizor figyelembe vételével határoztuk meg. A 
kockázatelemzés és az önkormányzati igények alapján a tervezett feladatok biztonsággal 
elláthatóak.  
A soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Útmutató 
ajánlását vettük figyelembe. A rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás mintegy 20 %-a került 
elkülönítésre a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére. 
 
A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás 
tervadatait az 1. számú mellékletben kerül bemutatásra. 
 



38 

 

 

IV. A tervezett ellenőrzések felsorolása 
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A táblázatban feltüntetett - 2015. évre tervezett - ellenőrzési tárgyai tartalmi magyarázata az alábbi 

(a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.) számú Kormányrendelet értelmező rendelkezéseinek felhasználásával): 

 

• Munkaügyi ellenőrzés: a személyi juttatásokkal való gazdálkodás ellenőrzése, mely magában 

foglalja az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás, a munkaviszony létesítésének, 

megszüntetésének jogszerűségének, a teljesítményértékelés, minőségértékelés, jutalmazás jog- és 

célszerűségének vizsgálatát is.  

• Gépjármű üzemeltetés ellenőrzése: az önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű(vek) 

üzemeltetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályozott, az üzemanyag-elszámolás 

előírásszerűen történik.  

 

V. A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb 

tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat mellékletben bemutatni 
 

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező 

szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek 

belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 7. § (3) 

bekezdés szerinti kötelező továbbképzésen valamennyi belső ellenőrzést végző munkatársnak részt 

kell vennie, illetve részt vesz, továbbá eleget tesz a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről 

szóló 273/2012. (IX.29.) Kormányrendeletben előírt képzési követelményeknek is. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által létrehozott Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma által 

rendezett személyes találkozók, illetve a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete 

előadásai ütemezetten beépítésre kerül a képzési programba. 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás 

2. számú melléklet: Ellenőrzések 

3. számú melléklet: Tevékenységek 

4. számú melléklet: Kockázatelemzés 
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1. melléklet a 163/2014.(XI.25.) önkormányzati határozatához 

 

1.Létszám /fő 1.fő 

2. Naptári napok száma 365 

3. Kieső napok  109 

     3.1. szombat-vasárnap 102   

     3.2. fizetett ünnepek 7   

4. Munkanapot csökkentő tényezők 44 

     4.1. szabadság 34   

     4.2. betegség (becsült adat) 10   

5. Nettó munkanapok száma 212 

6. Egyéb tevékenységek időszükséglete 60 

     6.1. teljesítményértékelés 

munkatervek, beszámolók, 

adminisztrációs feladatok 30   

     6.2. tanácsadás 20   

     6.3. képzés/ továbbképzés 10   

7. Soron kívüli ellenőrzési napok száma 40 
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2. melléklet a 163/2014.(XI.25.) önkormányzati határozatához 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 163/2014.(XI.25.) önkormányzati határozatához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám   

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Pénzügyi 
ellenőrzés 

Rendszer-
ellenőrzés 

Teljesítmény 
ellenőrzés 

Informatikai 
ellenőrzés 

Utóellenőrzés 

    
db 

ellenőri 
nap 

db 
ellenőri 

nap 
db 

ellenőri 
nap 

db 
ellenőri 

nap 
db 

ellenőri 
nap 

db 
ellenőri 

nap 

Ellenőrzések 
összesen 

Ellenőri 
napok 

összesen 

1 Sajóbábony 1 5 1 5                 2 10 

Önkormányzat neve Ellenőrzések összesen/nap 
Egyéb 
tevékenységek 
időszükséglete 

 Soron kívüli 
ellenőrzési 
napok száma 

Sajóbábony 10 60 40 
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4.. melléklet a 163/2014.(XI.25.) önkormányzati határozatához 

 

1. táblázat 

 

 

 

 

 

 

Település : Sajóbábony       

Munkaügyi dokumentumok ellenőrzése (PH)   

        

Sorszám Kockázati tényező megnevezése Valószínűség Hatás 
Eredmény/ kockázati 

tényező 
Kritikus kockázati 

tényező 

1 Külső szabályozottság 50% 3 65% 4 11 kritikusnak minősített 

2 Szabályozás összetettsége 55% 3 60% 3 9 közepesen kritikus 

3 Gazdasági kockázat 15% 1 25% 2 5   

4 Humán erőforrás 50% 3 72% 4 11 kritikusnak minősített 

5 Tárgyi szükségletek 10% 1 15% 1 3   

6 Információáramlás 10% 1 30% 2 5   

7 IT támogatottság 10% 1 15% 1 3   

8 Az előző ellenőrzés óta eltelt idő 50% 3 55% 3 9 közepesen kritikus 

9 Szervezeti átalakulás 10% 1 15% 1 3   

10 

Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt 
terület 

55% 

3 

65% 

4 
11 kritikusnak minősített 
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2. táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Település : Sajóbábony       

Gépjármű üzemeltetés ellenőrzése (Önkormányzat)   

        

Sorszám Kockázati tényező megnevezése Valószínűség Hatás 
Eredmény/ kockázati 

tényező 
Kritikus kockázati 

tényező 

1 Külső szabályozottság 18% 1 35% 2 5   

2 Szabályozás összetettsége 48% 3 72% 4 11 kritikusnak minősített 

3 Gazdasági kockázat 28% 2 25% 3 8 közepesen kritikus 

4 Humán erőforrás 18% 1 38% 2 5   

5 Tárgyi szükségletek 15% 1 10% 1 3   

6 Információáramlás 15% 1 70% 4 9 közepesen kritikus 

7 IT támogatottság 25% 2 42% 3 8 közepesen kritikus 

8 Az előző ellenőrzés óta eltelt idő 25% 2 45% 3 8 közepesen kritikus 

9 
Szervezeti átalakulás 18% 

1 
65% 

4 9 közepesen kritikus 

10 

Külső ellenőrzések által 
kockázatosnak ítélt terület 

82% 

4 

75% 

4 
12 kritikusnak minősített 
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3. táblázat 

Település : Sajóbábony       

Térítési díjak beszedésének és elszámolásának ellenőrzése   

        

Sorszám Kockázati tényező megnevezése Valószínűség Hatás 
Eredmény/ kockázati 

tényező 
Kritikus kockázati 

tényező 

1 Külső szabályozottság 15% 1 25% 2 5   

2 Szabályozás összetettsége 15% 1 15% 1 3   

3 Gazdasági kockázat 15% 1 25% 2 5   

4 Humán erőforrás 45% 3 45% 3 9 közepesen kritikus 

5 Tárgyi szükségletek 18% 1 25% 2 5   

6 Információáramlás 18% 1 18% 1 3   

7 IT támogatottság 55% 3 70% 4 11 kritikusnak minősített 

8 Az előző ellenőrzés óta eltelt idő 10% 1 20% 1 3   

9 Szervezeti átalakulás 15% 1 25% 2 5   

10 

Külső ellenőrzések által kockázatosnak 
ítélt terület 

25% 

2 

18% 

1 
4   
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7. Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
 

 

dr. Szilva István polgármester: Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
2014. évi munkájáról a következő napirendi pont. Az előterjesztője Sólyom Sándor a Déryné 
Szabadidő Központ és Városi Könyvtár igazgatója. Azt kérném, az igazgató úr térjen ki az Adventi 
és a Mikulásnapi ünnepségekre. Megadom a szót. 
 

Sólyom Sándor képviselő, DSZK igazgató: Néhány éve hagyományt teremtettünk azzal, hogy az 
adventi ünnepeket négy vasárnapon át megünnepeljük. Az advent első vasárnapja jövő héten, 
november 30-án lesz. Az iskolások és az óvodások adnak egy műsort. Ettől az évtől két adventi 
koszorú lesz, a Tájház udvarán is lesz egy adventi koszorú. A 3. adventi gyertyagyújtás a Tájház 
udvarán lesz. Ezen a napon lesz a Katolikus templomban az adventi koncert. A gyertyagyújtás 
délután 4 órától lesz, 5 órakor lesz a szép koncert. Az adventi koncerten Eperjesi Erika és Jenei 
Gábor művészek lép fel. Van egy nagyon szép adventi karácsonyi műsoruk.  
Továbbra is meghirdetjük a díszítsük együtt Sajóbábonyt nevű kezdeményezést. Több éves 
hagyomány, hogy a lakások, házak, kirakatok, intézmények, társasházak feldíszítésére versenyt 
hirdetünk. A Településfejlesztési bizottság, a Művelődési ház és a városszépítők szokták zsűrizni. 
Ehhez kapcsolódik a pénteken nyíló kiállítás, az Old Boy's együttes dobosa Jobbágy Dezső 
festményeiből. Amellett, hogy ragyogó zenei pályát futott be csodálatos képei vannak. Már 3. éve 
rendezzük meg a Mikulás ünnepséget a Kiss Cégcsoporttal közösen. A rendezvény 2014. december 
4. csütörtökön 16 órai kezdettel, a gyári kultúrteremben lesz megtartva. Egy gyerekszínház által 
előadott mesejáték lesz a műsor. Két mikulás fogja osztani a csomagokat, az egyik a mesejátékban 
szereplő. Kiss László megint megtette azt a nagyvonalú gesztust, az önkormányzati csomag árának 
a felét állja. Kiss úr térítésmentesen adja a termet is. Busszal beszállítjuk a gyerekeket, ebben 
segítséget kérnék a gyerekek mellé. Előtte való nap feldíszítjük a termet. 430 sajóbábonyi gyermek 
van.  
Csütörtökön kezdjük építjük az adventi koszorút,  illetve a betlehemet. Bárkit szívesen látunk. 
December 13-án szombaton lesz a játszóház.  

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, hozzászólása? 

Jelcs Sándor képviselő: Kimaradt a borszentelés. 

Sólyom Sándor képviselő, DSZK igazgató:  December 27. János nap. A katolikusok ekkor tartják 
a Szent János napi borszentelést. Erre a napra tervezzünk egy műsort és egy kis vendéglátást. A 
reformátusoknál boráldás van, amely Vince nap környékén lesz. 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek  még kérdése, hozzászólása? 

Bencs Gábor képviselő: A pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltuk a Déryné Szabadidőközpont és 
Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló anyagot, ott volt egy kitétel, hogy a Sólyom Sándor 
intézményvezető beszámol az intézmény 2014. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről a 
Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottságának. Ez megtörtént? 

Csóka Károly képviselő: Igen megtörtént.  
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dr. Szilva István polgármester: Kíván Sólyom Sándor szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Sólyom Sándor DSZK igazgató:  Nem kívánok. 
 

dr. Szilva István polgármester: Más valakinek hozzászólása? Ha nincs, kérem a bizottság 
véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a Bizottság 
megtárgyalta, 3 igen egyhangú szavazattal elfogadására javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a Bizottság 
megtárgyalta, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadására javasoltuk a Képviselő-testület felé.  

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, 
aki egyetért a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadásával , 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 
164/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 

 
Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: Sólyom Sándor intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
8. A Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

elfogadása 
 
dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont a Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás elfogadása.  Az előterjesztője Király 
Gáborné aljegyző asszony. Kérem, ismertesse a napirendi pontot. 
 
Király Gáborné aljegyző: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1) 
bekezdésében foglaltak szerint „a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - 
annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  
Ennek megfelelően készült az előterjesztés, az együttműködési megállapodás, amibe a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség 
ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését, valamint az adminisztratív feladatok elvégzésére 
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biztosítja a személyi feltételeket. Ennek megfelelően előkészítésre került az együttműködési 
megállapodás, amelynek a létrejöttéhez mindkét önkormányzat elfogadása szükséges. 
 

dr. Szilva István polgármester: Ezt annyival szeretném kiegészíteni, hogy a  Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről igény érkezett a helyiség iránt. Az önkormányzat épületében a 
polgárőrséggel szemben került kialakításra. A helyiség természetesen a törvényben előírtaknak 
megfelelően, bútorozott és informatikai eszközökkel ellátott. Van valakinek hozzászólása? 
 
Bencs Gábor képviselő: Köszönöm a szót Polgármester úr!  Ezt a napirendi pontot tárgyalta a 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság, és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület felé. Most szeretném kifejteni a saját véleményemet is. Az, hogy megalakult egy 
ilyen kisebbségi önkormányzat Sajóbábonyban egyrészt jó. Szeretném felhívni a nemzetiségi 
képviselők figyelmét, hogy ez a feladat nem egy egyszerű feladat. Remélem olyan elszántsággal 
fogják végezni a munkát, mint amilyen lendülettel az új testület is dolgozik. Próbálják felvenni a 
kapcsolatot a szervezeteikkel, fordítsanak figyelmet minden olyan pályázati lehetőség kiaknázására, 
amelyre tulajdonképpen ez az önkormányzat létrejött. A települési önkormányzat megtette az első 
lépést, hogy ez az együttműködési szerződés létrejöjjön. Ahogy a roma kisebbségi önkormányzat 
munkájával bizonyít, úgy számíthat az önkormányzat támogatására. 

 
dr. Szilva István polgármester: Én még annyit szeretnék hozzátenni Bencs Gábor képviselő úr 
szavaihoz, én is úgy látom, hogy ez nagyon jó lehetőség a roma nemzetiségnek, jó érdekegyesítő, 
hogy kitörjenek ebből a helyzetből. Úgy gondolom, mi mindent megtettünk, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat működését segítsük. Kérem a bizottsági véleményeket. 

 
Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadására javasolja a Képviselő-testület felé. 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a Bizottság szintén 
megtárgyalta az együttműködési megállapodás tervezetét, és 5 igen egyhangú szavazattal 
elfogadására javasolja a Képviselő-testület felé. 

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzata a Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal e határozat melléklete szerinti 
együttműködési megállapodást köti meg azonnali hatállyal, felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására, 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 
165/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 

 

A Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás elfogadása  

 

 



48 

 

 

 

A képviselő-testület 

 

1. A Sajóbábony Város Önkormányzata a Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal e 
határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást köti meg azonnali hatállyal. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Dr. Szilva István polgármester  
Határidő: 2014. november 30.    
 
 
9. Előterjesztés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás ülésein történő képviselet megtárgyalására 
 

 
dr. Szilva István polgármester: Társulási Tanács tagjait alkotó önkormányzatok képviseletét 
általánosan ellátó polgármesterek képviseleti jogát a képviselő-testület határozatával szükséges 
megerősíteni. A képviselő-testületek által delegált tag helyettesítéséről a képviselő-testület 
határozatával dönt.  Ennek érdekében mind a négy társulásban szükséges a helyettesítő kijelölése. 
Megkérem Likai-Tóth Adél jegyző asszonyt ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatos  esetleges 
szabályokat. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Az önkormányzati társulások döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A 
Társulási Tanács döntését határozati formában, ülésén hozza meg. Az ülésen az önkormányzat által 
delegált személy szavazati joggal vesz részt. Célszerűnek tartom, hogy a Társulási Tanácsba a 
polgármestert delegálja a képviselő-testület, akadályoztatása esetén állandó helyettesnek Hubai 
Krisztián alpolgármester személyére teszek javaslatot, ez szerepel az előterjesztésben is. Még annyit 
szeretnék elmondani, hogy a napirendben belül minden társulást illetően lehetne döntést hozni, 
amennyiben polgármester úr szavazásra teszi a delegálást. Ha kérdés van, szívesen válaszolok.  
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor javaslom, 
szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába dr. Szilva István polgármestert delegálja, továbbá egyetért azzal, 
amennyiben a polgármester képviselet ellátásában akadályozott, úgy általános (határozatlan idejű) 
helyettese Hubai Krisztián alpolgármester, 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 
166/2014. (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
A  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő 

delegálásról 
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A képviselő-testület úgy dönt 
 

1. A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) 
bekezdése alapján a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába dr. Szilva  István polgármestert delegálja. 

2. Amennyiben a polgármester az 1. pontban meghatározott képviselet ellátásában 
akadályozott, úgy általános (határozatlan idejű) helyettese Hubai Krisztián alpolgármester. 
 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal  
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra bocsátom a  Sajószentpéter Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába történő delegálását, aki egyetért azzal, hogy Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a 
Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a képviselő-testület dr. 
Szilva István polgármestert delegálja, továbbá egyetért azzal, amennyiben a polgármester képviselet 
ellátásában akadályozott, úgy általános (határozatlan idejű) helyettese Hubai Krisztián 
alpolgármester, 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 
167/2014. (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
A  Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról 

 
A képviselő-testület úgy dönt 
 

1. A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) 
bekezdése alapján a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába dr. Szilva  István polgármestert delegálja. 

2. Amennyiben a polgármester az 1. pontban meghatározott képviselet ellátásában 
akadályozott, úgy általános (határozatlan idejű) helyettese Hubai Krisztián alpolgármester. 

 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra bocsátom a  Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába történő delegálását. Aki egyetért azzal, hogy Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Miskolc 
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába dr. Szilva István polgármestert delegálja a 
képviselő-testület, továbbá egyetért azzal, amennyiben a polgármester képviselet ellátásában 
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akadályozott, úgy általános (határozatlan idejű) helyettese Hubai Krisztián alpolgármester, 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 
168/2014. (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról 

 
A képviselő-testület úgy dönt 
 

1. A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) 
bekezdése alapján a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába dr. 
Szilva  István polgármestert delegálja. 

2. Amennyiben a polgármester az 1. pontban meghatározott képviselet ellátásában 
akadályozott, úgy általános (határozatlan idejű) helyettese Hubai Krisztián alpolgármester. 

 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra bocsátom a  Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsába történő delegálását. Aki egyetért azzal, hogy Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába dr. Szilva István polgármestert delegálja a 
képviselő-testület, továbbá egyetért azzal, amennyiben a polgármester képviselet ellátásában 
akadályozott, úgy általános (határozatlan idejű) helyettese Hubai Krisztián alpolgármester, 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 
169/2014. (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
A  Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról 
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A képviselő-testület úgy dönt 
 

1. A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) 
bekezdése alapján a Miskolc Kistérség Többcélú  Társulás Társulási Tanácsába dr. Szilva  
István polgármestert delegálja. 

2. Amennyiben a polgármester az 1. pontban meghatározott képviselet ellátásában 
akadályozott, úgy általános (határozatlan idejű) helyettese Hubai Krisztián alpolgármester. 
 
 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
10. A közmeghallgatás időpontjának meghatározásához 
 

 
 
dr. Szilva István polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen Bencs Gábor képviselő társam 
indítványozta, hogy idén legyen közmeghallgatás. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a értelmében a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre 
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A régi képviselő-testület nem 
tartott közmeghallgatást. Az új képviselő-testület eleget kíván tenni a törvényi szabályozásnak. A 
közmeghallgatás időpontjára tett javaslatom 2014. december 16-án 10 óra, helye a Polgármesteri 
Hivatal tanácskozó terme. 
Kérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottság 
megtárgyalta a  közmeghallgatás tervezett időpontját, és  2 igen, 1 nem szavazattal  elfogadására 
javasoltuk a Képviselő-testület felé. Ez a pénzügyi bizottság összetett véleménye volt, ha 
megengedi polgármester úr, elmondanám a magán véleményemet is. Nagyon régen megszokott és a 
lakosság által nagyon várt esemény volt mindig a közmeghallgatás. Ez minden évben meg volt 
tartva. Az időpontjával nem vagyok kibékülve, én szerettem volna egy délutáni időpontot. 

Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és 3 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadására javasolja a Képviselő-testület felé. 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a bizottság 
megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és 5 igen egyhangú szavazattal elfogadására javasolja a 
Képviselő-testület felé.  Ha megengedi polgármester úr én ehhez a napirendi ponthoz hozzászólnék. 
Én úgy gondolom, hogy a közmeghallgatás az emberek véleményének a kinyilvánítása a mi 
munkánk felé. Én akkor találtam volna korrektnek, ha a régi testület egy korábbi időpontban 
lehetőséget adott volna a lakosságnak, hogy elmondják, hogy mi a véleményük az ő vezetésükről. 
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dr. Szilva István polgármester: Annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy hasonlóan vélekedem, 
mint az előttem szóló, valóban egy közmeghallgatáson a megvalósult munkát értékeli a lakosság. 
Én is akkor találtam volna korrektnek, ha a régi testület megtartja a közmeghallgatást. Miért történt 
így, azt nem tudom. Ez a testület, ha kell, több közmeghallgatást is fog tartani. A lakossággal együtt 
szeretnénk dolgozni, akkor ennek ez az egyik módja, hogy kifejtsék az igényeiket, véleményeiket. 
Az időponttal kapcsolatban a törvény úgy szól, közmeghallgatásnak minősül a rendes ülés 
megtartása, az időpont így került meghatározásra, természetesen a jövőre nézve lehet ez másképp. 
A délelőtti órákban ha valaki nem ér rá, még mindig beadhatja írásban az észrevételeit. Szavazásra 
teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a közmeghallgatást 2014. december 16-án 
10.00 órára tűzi ki, helye a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, kérem, 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 
170/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 

 
A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, a közmeghallgatást 2014. december 16-án 10.00 órára tűzi ki, helye 
a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
11. Indítványok, bejelentések 
 

 
dr. Szilva István polgármester:  Megkérem Horváth Pétert, a karbantartó csoport munkájáról 
számoljon be. 
 
Horváth Péter csoportvezető: Az elmúlt időszakban következő munkákat végeztük el. Az iskolán 
egy 20 méteres szakaszon kerítés cseréltünk. A Polgármesteri Hivatalban és a Művelődési házban 
radiátorokat cseréltünk. Az óvodában van egy kombi kazánunk ennek a melegvíztárolója 
tönkrement, ennek egy külső víztárolót készítettünk. Az 1. óvodában volt egy csőtörés. A temetőket 
kitakarítottuk. A falevélgyűjtés és annak elszállítása folyamatos, a mezőgazdasági terület fel lett 
szántva. Az óvoda perleszállítása megtörtént. Vízelvezető árkokat takarítottunk, fűnyírás, közterület 
takarítás folyamatos. Anyagbeszerzés, reggeli, ebédszállítás és a napi karbantartás.  
 
dr. Szilva István polgármester:  Kérdezem, a képviselőtársakat van valakinek hozzászólása? 
 
Bencs Gábor képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy mennyi a költsége annak a homorú tükör 
visszahelyezésének, amit a Kinizsi úti garázssoron tönkretettek? 
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Horváth Péter MESZ csoportvezető: Ha jól emlékszem, 50-80.000 Ft.  
 
dr. Szilva István polgármester:  Kérdezem, a képviselőtársakat van valakinek hozzászólása? 
 
Bencs Gábor képviselő: Sajnos elég gyakran tapasztalom, hogy az iskolaudvaron, iskolaidőn kívül 
fociznak, ami nem lenne gond, ha nem a 140 millió Ft-ért felújított iskolafalát tennék tönkre. Hiába 
vonom a rongálókat felelősségre, egyszerűen egy vállvonással elintézik. Azt kellene megérteni, 
hogy ezt nekik újítottuk fel. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a szülők és a rokonok 
figyelmét felhívjam, volt olyan gyerek, akit már többször figyelmeztettem. Ebből elég volt. Arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy állandó közterület ellenőrzést fogunk végezni, akit ott fogunk találni 
iskolaidőn túl, és azt fogjuk tapasztalni, hogy az iskola falát rongálja, a rendőrség segítségét kérve 
szabálysértési eljárást fogunk indítani, mind a szülő, mind a gyerek ellen. Ne hagyjuk, hogy 
tönkretegyék azt, amit mi 140 millió Ft-ért felújítattunk. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én is nap, mint nap 
tapasztalom ezt. Úgy van, a szép szavak elfogytak, itt az idő, hogy szankciókat vessük be. 
Számomra érthetetlen ez a viselkedés. Ha van két polgárőrségünk, közterület-felügyelőnk, akkor 
tenni kell valamit. Ezeket az egyesületeket jelentősen támogatjuk. Szeretném, ha ebben sajnálatos 
jelenségben valamilyen pozitív változás lenne. Ahogy a két ülés közti intézkedés tájékoztatójánál is 
elmondtam, felvettem a kapcsolatot dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány úrral és a rendőrőrs 
parancsnokkal. Remélem, hogy sikerül pozitív változást elérnünk. Szükség volna szubjektív 
biztonságérzet kialakításához, ha a rendőrség gyalogosan járőrözne, én ezt jeleztem a 
rendőrkapitány úrnak is. Van valakinek valamilyen bejelentése?  
Megadom a szót Nagy Imre volt polgármester úrnak. 
 
Nagy Imre volt polgármester: Köszönöm a szót polgármester úr. Én azzal kezdeném, hogy jóleső 
érzés volt, hogy a hivatal munkáját elismeri az új képviselő-testület. Köszönetet szeretnék mondani 
azoknak a dolgozóknak, akikkel együtt dolgoztam. A közmeghallgatással kapcsolatban, az egész 
éves programban benne van, hogy mindig novemberben volt. A tervezésénél figyelembevettük az 
Idősek Világnapját is. Volt, aki ezt nehezményezte, volt, aki elfogadta. Köszönöm Bencs Gábornak, 
hogy elmondta, hogy ez mindig ugyanabban az időszakba szokott lenni. A harmadik dolog, amit 
szeretnék elmondani, az személyes dolog. Szóbeli kérelmet előterjesztenék elő, ami a 
jogviszonyommal függ össze, ugyanis a távozó polgármestereknek jár 3 havi végkielégítés, én ezt 
meg is kaptam. A törvény azt is kimondja, hogy a leköszönő polgármester további 3 havi jutatást 
kaphat, de erről az új testületnek kell döntenie. Én kérem a Képviselő-testületet, hogy kérelmemet 
fogadja el, és ha arra érdemesnek találja, akkor adja meg ezt a jutatást. 24 éve nem vettem ki 
szabadságot, mert a munkámat a képviselő-testület nem könnyítette meg. Mivel ez személyes kérés, 
én hozzájárulok, hogy a kérelmem nyilvános ülésen tárgyalja a testület. A döntésüknél az 
emberséget nézzék és ne a politikát. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Szeretnék reflektálni a hozzászóláshoz, több minden elhangzott. 
Nekem nem tisztem, hogy minősítsem az előző képviselő-testület munkáját. A 
közmeghallgatásánál, a munkatervkészítésénél a képviselő-testület éves tervet fogad el és pontosan 
tudja, hogy lesz-e választás vagy sem. Amikor egy idősek napját meg tudnak rendezni választás 
előtt, akkor úgy gondolom, hogy következetesen kellett volna dönteni a közmeghallgatásról is. 
Vagy mindkettőt előtte vagy mindkettőt utána kellett volna megtartani, mert ez visszásságra ad 
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okot. A másik, a személyes kérelemmel kapcsolatban, természetesen tisztában vagyok a törvényi 
szabályozással, annyival szeretném kiegészíteni, hogy a törvény úgy biztosít végkielégítést a 
leköszönő polgármesternek, ha a polgármesteri munkakör  átadás-átvételre a választást követő 8 
munkanapon belül sor kerül. Ez így volt, úgy gondolom én ennek eleget tettem, ezzel elismerve a 
24 év munkáját. Ezen kívül megtettem azt is, hogy a testületi tagoknak felvetettem ezt a lehetőséget. 
A testület elismeri a 24 év munkáját, de figyelembe kell venni a jelenlegi anyagi helyzetünket. A ki 
nem vett szabadság megváltásra került. A régi testület a 3 havi végkielégítésen felül megállapított 
további 1 havi jutalmat a 2014. év elvégzett munkájáért.  Nekem ennyit lett volna a hozzászólásom, 
természetesen ettől függetlenül, amelyik képviselőtársam úgy gondolja, hogy megváltozott a 
véleménye, kérem, jelezze. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Én már a korábban jeleztem, hogy több alternatíva is van, a három havi 
jutalom maximum, de kevesebb is lehet. 
 
dr. Szilva István polgármester: Ez így van, de a hozzászóló a háromhavi jutalom megítélését 
kérte.  
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Ha legalább négy képviselő javasolja, akkor polgármester úr szavazásra 
fogja tenni Nagy Imre volt polgármester úr kérelmét. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a  Képviselő-testület a 
mai ülésen tárgyalja meg Nagy Imre volt polgármester által előterjesztett kérelmet, kérem, 
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 
171/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 

 

Nagy Imre volt polgármester szóbeli kérelmének megtárgyalásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, Nagy Imre volt polgármester által előterjesztett kérelmét jelen 
képviselő-testületi ülésen megtárgyalja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
dr. Szilva István polgármester: Mivel a kérelmező hozzájárult a nyílt ülésen való 
megtárgyalásához, kérdezem a képviselőtársaimat, a Nagy Imre úr által előterjesztett kérelemmel 
kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? 
 
Sólyom Sándor képviselő: Én egyhavit javasolnék. 
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dr. Szilva István polgármester:  Az önkormányzatot 106 millió Ft-tal vettem át, ebben benne van 
44 millió Ft, amit meghatározott célra lehet elkölteni, és nem javít a helyzeten, ha  ehhez hozzá 
vesszük, hogy az általános iskola beruházása utófinanszírozásban valósul meg, így az ebből adódó 
költség időlegesen az önkormányzatot terheli. A számla kiegyenlítését nem lehetett tovább 
halogatni, 38 millió forintot utaltunk át. Igaz, hogy van jelenleg 65 millió forintunk, de 
megismétlem, ebből 44 millió meghatározott célra kell felhasználni, sőt, a tervezett feladatokra úgy 
hiszem, nem is lesz elegendő. Ezekkel a tényekkel azért tisztába kell lenni. Más valakinek 
hozzászólása? 
 
Bencs Gábor képviselő: Szeretnék egy magánvéleményt megfogalmazni, illetve összegezni 
bizonyos dolgokat. Nagy Imre polgármester úr kéréséről valóban beszéltük a Pénzügyi- és 
Vagyongazdálkodási Bizottság ülése megkezdése előtt. Bizonyára emlékszik polgármester úr arra, 
hogy tavaly, amikor a kitűntetésekről volt szó én megfogadtam, hogy teljes mértékben elismerem a 
munkáját, de kitüntetésre nem javasoltam, azt mondtam, amikor lesz lehetőség, elismerem a 
munkáját más formában, most azt hiszem, itt a lehetőség. Én meg fogom szavazni ezt a 3 havi 
jutatást. Azt is elmondom, hogy ez idáig nem támogattam, de azóta eszembe jutottak a 
kijelentéseim, tartom magam ahhoz. 
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek hozzászólása? 
 
Csóka Károly képviselő: Én úgy gondolom, hogy ha egy dolgot kimondok, azt végig is tudjam 
vinni. Én nem tartom helyesnek ebben a pénzügyi helyzetben a volt polgármester jutalmazását, én 
inkább gondolnám egy szín felépítését, ami a közösséget szolgálja. Nem támogatom az egy havit 
sem. 
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek hozzászólása, illetve Nagy Imre  volt polgármester 
úrnak hozzászólása? 
 
Nagy Imre volt polgármester: Nincs hozzászólásom. 
 
dr. Szilva István polgármester: Először Sólyom Sándor képviselő javaslatát teszem szavazásra. 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Nagy Imre volt polgármester urat a volt polgármesteri 
illetménye egy havi összegével megegyező, azaz 450.000 Ft összegű jutalomban részesíti, kérem, 
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 
172/2014.(XI.25.) önkormányzati határozata 

 

Nagy Imre volt polgármester jutalmazásáról 
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A Képviselő-testület  

1. Úgy döntött Nagy Imre volt polgármester urat a volt polgármesteri illetménye egy havi 
összegével megegyező, azaz 450.000 Ft összegű jutalomban részesíti. 

2. Felkéri a jegyzőt, a határozat értelmében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
dr. Szilva István polgármester: A nyilvános ülést bezárom. 
 

 
 

K.m.f. 
 
          dr. Szilva István       Likai-Tóth Adél 
              polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
        Hubai Krisztián                              Rontó András 
             alpolgármester            képviselő 
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