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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  2014. december 16. 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 
Hubai Krisztián alpolgármester 
Csóka Károly képviselő 
Jelcs Sándor képviselő 
Rontó András képviselő 

 
Távol maradt:   
 

Bencs Gábor képviselő 
Sólyom Sándor képviselő 

 

 

(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Meghívottként jelen vannak:  

 
Likai-Tóth Adél jegyző 
Király Gáborné aljegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 

dr. Szilva István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, a kedves tévénézőket. A 
hagyománytól eltérően, az idei közmeghallgatást a rendes ülés keretein belül tartjuk, és ezt a 
helyi televízió élőadásban közvetíti. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése 
határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, 
ülést ezzel megnyitom.  
A következőkben az ülés napirendi pontjainak meghatározására kerül sor. Ismertetem a 
meghívó szerinti napirendi pontokat: 
 
 

1. Közmeghallgatás  
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
3.  Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalására. 
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4.  Előterjesztés a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, 
valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításához 

5. Indítványok, bejelentések 
6. Személyi ügyek 

 

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért a meghívó szerinti, de 
szóban is ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával, illetve annak sorrendiségével, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontokat az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2014. (XII. 16. ) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról 

 
1. Közmeghallgatás  
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
3.  Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalására. 
4.  Előterjesztés a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, 

valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításához 

5. Indítványok, bejelentések 
6. Személyi ügyek 

 
dr. Szilva István polgármester: Tájékoztatom a lakosságot, hogy az új SZMSZ 
elfogadásával néhány dolog megváltozott és az egyik változás az, hogy nincs szükség 
jegyzőkönyv hitelesítők kijelölésére. Ezért már ezen a testületi ülésen nem kerül 
megnevezésre a jegyzőkönyv hitelesítő személye.  

 
1. Közmeghallgatás 

 

dr. Szilva István polgármester: Ezennel megnyitom a közmeghallgatást. Arra kérek minden 
felszólalót, hogy lehetőleg tartsuk be a rendelkezésre álló időkeretet, a kérdéseket egyenként, 
sorban tegyék fel, és nevezzék meg azt a személyt, akihez a kérdést intézik. Igyekszünk a 
kérdéseket megválaszolni, amennyiben itt nincs lehetőség az érdemi válaszadásra, úgy írásban 
tájékoztatjuk a kérdezőt. A jelentkezés sorrendjében megadom a lehetőséget a hozzászólások 
megtételére, elsőként Gazda Lajos úrnak. 

Gazda Lajos: Köszönöm a szót Polgármester úr! Elsőként engedjék meg, hogy gratuláljak a 
választáson elért eredményért, mint a polgármester úrnak, mint pedig a képviselő uraknak. 
Úgy szokott zajlani a közmeghallgatás, hogy Nagy Imre volt polgármester úr úgynevezett 
vitaindítót mondott. Ha megengedik, akkor most én megteszem.  
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Sólyom Sándor képviselő a tanácskozó terembe megérkezik, jelen van 6 fő képviselő. 
 
Gazda Lajos: Sok kritika érte az előző képviselő-testületet, hogy az elmúlt 4 évben nem 
csináltak semmit. Ha megengedik, elmondom, hogy az előző ciklusban a képviselő-testület 
mit csinált. Kerékpár utat épített a lakóteleptől a 26-os útig, a következő évben a világítását 
valósította meg. Az egészségügyi központ, MESZ épületének a tetőcseréje. Mikrobuszt 
vásároltunk, a Darvas, Godos dűlőkben az útjavítását elvégeztük, a vízelvezető árok kiépítését 
megvalósítottuk. Sport Centrum kerítésének a cseréje, esztétikus kerítést építettük. Rákóczi 
úti járda építése, aszfaltozása. Pincevásárlás, Vörösmarty úton gyalogos átkelőhelyek 
létesítése, kivilágítása, ez már régi igény volt az ott lakók részéről. Kinizsi út, Rákóczi 
közvilágításának a bővítése. Dankó út aszfaltozása. A lakótelepi óvoda felújítása energetikai 
pályázat révén. Az óvárosi óvoda teljes felújítása. Szennyvízhálózat rekonstrukciója a 
lakótelepen. Csapadékvíz elvezetés kiépítése, új betonelemekkel ez Ady Endre, Kossuth 
Lajos, Rákóczi úton és a Váci út egy részén. A Gárdonyi úton földalatti vezetéket építettünk 
ki szintén pályázati úton. Mindkét ravatalozó térkövezése, és a vízelvezető csatorna kiépítése 
megtörtént. Útjavítás aszfaltszőnyeg terítése, a Béke, Attila, Árpád, Jókai és a Fazekas úton, 
ami a leglátványosabb beruházása volt a testületnek. Tájházat vásároltunk, felújítottuk és 
berendeztük, ünnepélyesen átadtuk. Örömmel tapasztaltam, hogy a legutóbbi adventi 
ünnepség ott került megrendezésre. Az általános iskola felújítása szintén energetikai pályázat 
útján. Hulladékudvar bővítése. Talán több is van, de csak ennyit szeretnék mondani. Tovább 
folytatva a gondolatmenetet, az a kritika is érte a korábbi képviselő-testületet, hogy nem 
pályázott. Február 24-én egy kerekasztal megbeszélésen vettem részt a Megyeházán, 
úgynevezett projektbegyűjtésen. Ott elmondták, hogy pillanatnyilag az a feladat, írjuk össze, 
amit meg szeretnénk valósítani. Nord-Tender segítségével 10 pályázatot nyújtottunk be. 
Háziorvosi szolgálat felnőtt és gyerek fogorvosi szolgálat kialakítása, ezt a 4-es épületbe 
terveztük. Ez 200 millió Ft-be kerülne. Önkormányzati bérlakások, a 2-3-as épületek komplex 
energetikai fejlesztése, 80 millió Ft. Belterületi patakmeder burkolása ez 120 millió Ft, a 
Zöldfelületi arculati terv megvalósítása, erről már van terv, ez 40 millió Ft-ba kerülne. A 
városközponttól az Ipari parkig kerékpárút kiépítése ez 45 millió Ft-ba, a Váci Mihály út 
belterületi járda kiépítése 35 millió Ft-ba, a Tájház tankör kialakítása, hagyományos 
készítmények tétele, ez 20 millió Ft-ba, játszótér, szabadtéri színpad építése 20 millió Ft-ba, 
Sportpálya felújítása, műfüves pálya kiépítése ez 75 millió Ft-ba kerülne. Belterületi utak, 
parkolók építése ez 25 millió Ft. Valamikor a nyár végén, szintén egyeztetésre hívtak, 
meglepődésre tapasztaltam, hogy ebből a 10 projektből, csupán 5 szerepelt. A másik dologról 
azért nem tudok beszélni, mert titoktartási megállapodást írtam alá, de zárt ülésen szívesen 
tájékoztatom a képviselő-testületet. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm a hozzászólást. Akkor én reagálnék a Gazda 
Lajos által elmondottakra. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy utólagos kampányértékelő 
beszédet tartott, amit megtett már a szeptember 30-ai testületi ülésen is. Lehet, hogy érdemes 
lett volna egy fórumot tartani ezzel kapcsolatban, és ott ezeket elmondani. Én úgy gondolom, 
hogy a választópolgárok ezt értékelték. Én nem mondtam, hogy nem csináltak semmit, 
nyilván a lakosság felől érkezett ez a kritika, hisz ez látszott a választási eredményeken. Egy 
kis pontosítást igényel, az nem kerékpárút, hanem járda. Ez lehet, hogy a köztudatban 
kerékpárút, de az akkor is járda. Ha műszakilag megvizsgáljuk, akkor járda lesz. Az a 
kerékpárút, ahol elfér egymás mellett két kerékpáros. Az egyeztetésekről tudunk, amelyek 
tovább folytatódnak. Átalakult az uniós pályázatok rendszere, a mennyisége és minősége, 
kemény tárgyalások folytatódnak, hogy mekkora összegek jussanak egy-egy településnek. A 
pályázatok hangsúlya a gazdasági fejlesztéseken van, aminek egyszerű oka van, hisz hosszabb 
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távon azok hoznak bevételt az önkormányzatoknak és az államnak is, amelynek munkahely 
teremtő előirányzata van. A zárt ülésen megvitatjuk, hogy Gazda Lajos urat kívánjuk-e 
meghívni. Bár, ha titoktartást fogadtak az alól a mentesítést nem én adom. Érdemes előbb 
velük egyeztetni. Megadom a viszont választ lehetőségét Gazda Lajos úrnak. 
 
Gazda Lajos: Titoktartási nyilatkozat minden képviselőre vonatkozik, így az új képviselő-
testületre is. Én a nyilvánosság előtt nem mondhatom el, a képviselő-testületnek igen. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, a képviselőtársakat van valakinek hozzáfűzni 
valója? Nincs, akkor megadom a szót Puskás Tamásnak. 
 
Puskás Tamás: Ehhez az előző témához szeretnék hozzászólni. Az előző testület meghívott 
sokukat a Zöldfelületi terv előkészítésével kapcsolatban. Meghallgattuk ezeket a terveket. 
Ezek a tervek elkészültek 5 vagy 600 ezer forintért. 3 éve indult volna ez a projekt. A 
lakosság várta, hogy ebből mikor lesz valami. A másik, voltak pályázati lehetőségek. Volt 
olyan lehetőség, hogy 50 millió Ft adtak volna szociális szövetkezet kialakításra. Meg lett 
volna az ember, aki erre pályázott volna, csak annyi volt a kitétele, hogy 12 roma származású 
embert kellett volna alkalmazni. Volt olyan pályázat, hogy a polgárőrségnek 3-5-10 milliós 
vissza nem térítendő támogatást adtak volna. Mire meg beszéltük volna, addigra a pályázatok 
telítődtek. 35 %-os önerő biztosítása mellett lehetett volna pályázni kisgépvásárlásra. Ebből 
semmi nem valósult meg.  
 
dr. Szilva István polgármester: Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy mi is átnéztük 
ezt a Zöldfelületű tervet. A jelenlegi testület is úgy gondolja, hogy vannak benne 
hasznosítható ötletek, és vannak olyanok, melyeknek nehezen tudom elképzelni a 
megvalósítását. Ezzel kapcsolatban Bencs Gábor többet tudna mondani, mint korábbi testület 
tagja. Megadom a szót. 
 
Kovács Tiborné: Szeretnék gratulálni a választásokon elért eredményért, mint a polgármester 
úrnak, mint pedig a képviselő uraknak. Szeretném megkérni a polgármester urat, hogy ne a 
pártpolitikára összpontosítson, hanem a településfejlesztésre. A másik, nem érdemes az elmúlt 
24 évről beszélni, hisz az előző testület minden pályázatot kihagyott. Ennek ellenére a saját 
véleményem az, hogy a regnáló polgármester úrtól nem kellett volna a 2 havi jutalmát 
elvonni. Azon nem múlt volna a település sorsa. Azt ő megérdemelte volna a 24 év 
munkájáért, annak ellenére, hogy én neki nagy kritikusa voltam. Szeretnék a jelenről beszélni. 
Sajóbábonyban az információ áramlása nagyon hiányos és nagyon rossz. A mai testületi 
ülésről, az önök által tartott képviselő-testületi ülésen szereztem tudomást. Először is ez az 
időpont felháborító, diszkriminatív, mert aki dolgozik, az nem tud itt lenni. Ezt a jövőben ne 
tegyék. Mindenkép munkaidő után legyen, áldozzák rá a szabadidejűket. Az 
információáramlásra visszatérve, végig néztem, a hirdető táblákon nincs kirakva az ülés 
meghívója. Ez minősíthetetlen. Van a Bábonyinfónk, de ez nem tölti be a funkcióját. 
állandóan ugyanaz megy. Rá kellene heti 10 percet szánni, szerkesztett adásról. A 
Sajtóbábonyban utólag értesültünk a rendezvényekről. Ezt az újságot sem kaptuk meg. A 
közmunkásokról szeretnék beszélni. Egy alapvető dolog, hogy ha az asszonyokat kiküldik 
sepregetni, nyomjanak a kezükbe egy zsákot, hogy abba tegyék az összesepert szemetet, mert 
így nem kell minden nap ugyanazt a szemetet sepregetni. A közmunkásokat ki kellene 
szorítani a központból. A temetőkben 2-2,5 méteres a gaz, ugyanez vonatkozik a pincére. Ez a 
javaslatom. Sajóbábony nem a lakótelepből áll. Mindenfelé van munka, kicsit aktívabban 
kellene dolgoztatni a közmunkásokat. 
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dr. Szilva István polgármester: Nem véletlenül kértem azt, hogy témánként tegyék fel a 
kérdéseiket, hisz akkor lenne megválaszolható. Most kaptunk ömlesztve egy kérdéshalmazt. 
Megpróbálom megválaszolni. Ha valamit kihagyok, nyugodtan szóljon. Nagy Imre, volt 
polgármester jutalmazásával kapcsolatban a képviselő-testület határozott, ezzel én már nem 
kívánok tovább foglalkozni. A rendezvényeink, illetve a közmeghallgatás meghirdetésével 
kapcsolatban, azt azért nem lehet elvárni, hogy mindenegyes rendezvényről mindenegyes 
embert személyesen tájékoztassunk. Védelmembe kell vennem a hivatalt ezzel a 
közmeghallgatással kapcsolatban, hiszen mindenegyes fórumon, mindenegyes hirdetőtáblán 
kifüggesztésre került.  Arról nem tehetünk, hogy ezt esetleg letépték. A karácsonyi koncertről 
mindenki kapott tájékoztatót. Én elfogadom a jogos kritikát, de úgy gondolom, hogy ebben 
komoly változás történt. Elhangzott, hogy maga a közmeghallgatás ideje felháborító. Lehet, 
hogy felháborító, engem pedig az háborít fel, hogy a korábbi testület, amikor az idősek napját 
meg tudja rendezni a választás előtt, a közmeghallgatást, ahol ki kell állni a lakosság elé, 
viszont nem, azt áttolták a választás utáni időpontra. Igaz, hogy volt munkatervük, de benne 
van a nevében, hogy terv. Ha lett volna gerincesség az előző testületben, akkor előre hozták 
volna a közmeghallgatást. Fel tudták volna mérni a lakosság véleményét. Mi a törvényi 
kötelezettségünknek eleget teszünk, a közmeghallgatást megtartjuk most, ebben az 
időpontban. A következő napirendi pontunk a munkaterv megtárgyalása. A munkatervünkbe 
2 közmeghallgatást terveztünk épp azért, mert a lakosság ezt igényli. Az eltelt 24 év alatt erre 
sohasem került sor. Azért mondom, mielőtt kijelentéseket teszünk, persze lehet kérdezni 
tőlem is, akármelyik képviselőtől is, de gondoljuk át a kritikákat, mert ezt én most 
alaptalannak találom. Az nem kívánható el, hogy 1.5 hónap alatt csoda történjen. A változás 
elkezdődött. Mindenkinek idő kell. Igyekszünk. Közmunka, igaz, hogy van jogos a kritika, de 
itt is megtörténtek a változások. Rendszeres az alkoholszondáztatás, és ez a jövőben is így 
lesz. Megtörtént a kukák beszerzése. Az sem igaz, hogy csak a lakótelepen vannak a 
közmunkások, ezt munkatervvel is tudjuk igazolni. Hetente egyszer a település minden 
részére eljutnak a közmunkások. Egy korábbi képviselő jelezte, hogy nem lehet teljesen 
rászoktatni a lakosságot arra, hogy helyettük szedik össze a szemetet. Ebben teljesen igazat 
kell, hogy adjak neki. A közmunkások helyzetével - ez összefügg a pályázatokkal - 
kapcsolatban március 1-jével elindul a START munkaprogram, ehhez megkaptuk a létszámot, 
megkaptuk a feladatokhoz szükséges költségvetést, bízom benne, hogy végre tudjuk hajtani. 
Itt is újszerű dolgok lesznek. Térkő és betonelemek gyártásában gondolkodunk, fóliasátrat 
szeretnénk, a mezőgazdaságot szeretnénk megújítani, a temető karbantartására új létszámot 
kaptunk. Varrodát is szeretnénk beindítani, asztalosokat is szeretnénk felvenni. A lakosságot 
türelemre kérem, hisz az előkészítő munkák nem látványosak, de nagyon fontosak. 
Biztosíthatom, hogy lesznek változások, sajnálom, ha nem tapasztalta, hogy az ön utcájában 
jártak közmunkások, szerintem most hétfőn is.  A pincére tett észrevételét jelezni fogom az 
illetékes dolgozóknak. Azt a kijelentését, hogy ne a pártpolitikára összpontosítsak, nem 
értettem, mire érti? 
 
Kovács Tiborné: Van olyan értesülésem, hogy 3-4 Fideszhez közzel álló embert vett fel a 
hivatalhoz. Én ezt úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy működik, mint odafönt. Nekem ez a 
magánvéleményem. 
 
dr. Szilva István polgármester: Én erre is reagálok, ha megengedi, mert új embert nem 
vettünk fel. A meglévő státuszra vett fel egy embert jegyző asszony. Új státuszt nem 
létesítettünk. A többiek pedig közmunkások. Van valakinek a képviselőtársaim közül 
hozzáfűznivalója? 
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Rontó András képviselő: A közmunkásokkal kapcsolatban, próbálunk minél szigorúbbak, 
lenni. Változások már látszódnak. Elég sok munkát elvégeztek, a vízelvezető árkokat 
kitisztították, karban van tartva a parkok. Megpróbáljuk lehető leghatékonyabban végeztetni a 
munkát. 
 
dr. Szilva István polgármester: Megadom a szót. 
 
Zsoldos Zoltánné: Én a jegyző asszonyhoz szeretnék fordulni. Tavasszal voltunk már itt az 
aljegyző asszonynál a Molnár Norbert féle birtokvédelmi eljárás kapcsán. Úgy zárta le az 
ügyet, mivel Heltai úr engedéllyel működik, így se bezáratni, se korlátozni nem tudja a 
vállalkozót. Tegnap volt ennek az ügynek a bírósági tárgyalása, ahol vesztett a Heltai úr. 
Tényleg tűrhetetlen, felhívnám a képviselő- testület figyelmét, hogy nézzenek el a Széchenyi 
út 18-24 társasház környékére. A nemzeti dohányboltba többet isznak, mint a kocsmába, a 
részeg emberek odapiszkolnak a bolt elé. A boltosok nem hajlandók semmit sem tenni. 
Kérdezem én, van 2 közterület-felügyelő, minek vannak, ha nem azért, hogy ezeket az 
embereket elküldje. A rendőrség sem tesz semmit. A segélyosztáskor kellene a jegyző 
asszonynak, illetve a képviselő-testületnek odajönni és szétnézni.  
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Az elmondottakból nem tudtam kiszűrni a közérdekű kérdést, mert 
arra szívesen válaszolnék. A bíróság döntött egy birtokvédelmi ügyben, nem gondolnám, 
hogy a közmeghallgatás az a fórum, ahol ezzel kapcsolatban nekem véleményt kellene 
megfogalmaznom, vagy egyáltalán reagálnom kellene. A közterületi fegyelemmel 
kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy épp azért alkalmaz két közterület-felügyelőt 
az önkormányzat, hogy az általunk is ismert problémákat - ha végérvényesen megszüntetni 
nem is lehet -, de csökkentsük. A közterület-felügyelet együttműködik a rendőrséggel, a 
polgárőrséggel. A Széchenyi úti társasház előtti jelenségről tudunk, tőlünk telhető 
eszközökkel próbálunk ezen változtatni.  
 
dr. Szilva István polgármester: Az őrsparancsnok itt arról biztosított, hogy mindent meg fog 
ő is tenni, hogy ezen javítson. Az, hogy egy dohány boltban italt is lehet vásárolni, az 
önkormányzattól független, azt helyben nem lehet megtiltani. A dohányboltosnak erre 
lehetősége van. A közterület használatról szóló rendeletünk tiltja a közterületen való 
italfogyasztást. Azt nem hiszem, hogy az új testületen múlik, hogy itt változás legyen, itt az 
emberek fejében is rendet kellene tenni.  
 
Puskás Tamás: Sólyom Sándor úrhoz intézem a kérdésemet. Szokott itt megrendezésre 
kerülni horgászverseny. A horgászversenynek az volt a célja, hogy a magyar és a roma ember 
nem igazán tudtak egymással kommunikálni. A magyar és roma emberek elmentek erre a 
horgászversenyre és ott bebizonyosodott, hogy együtt tudnak versenyezni. Ez úgy működött, 
hogy május 11-re meg lett szervezve a Nyéki tóra, Sólyom úr ezt megváltozatta május 24. 
napjára, úgy hogy a Bencs úr az ő főnöke, és ő változtatta meg. Volt még egy horgászverseny 
a romaszármazású embereknek valamikor augusztusban. Ha elindult egy folyamat, amit az 
emberek elfogadtak, akkor miért kell rajta változtatni? A jelenről szeretnék beszélni, a 
gyógyszertár előtt rendbe kellene tenni, mert az Sajóbábony szégyen foltja. Ez a saját 
véleményem. Hallottam a Sporttelep felújításra kerül és én szeretnék egy Borostyán Mihály 
emléktáblát illetve egy emléktornát alapítani, ebben szeretném kérni a testület segítségét. 
A Tájháznál megrendezett adventi ünnepséggel kapcsolatban annyi kifogásom lenne, ha meg 
van hirdetve 4 órára, aki megtisztelte a jelenlétével, az megérdemli azt, hogy el is kezdődjön 
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akkor. Ne kelljen Dr. Varga Eszternek megmenteni a rendezvényt. A testületnek annyi 
negatívum róható fel, hogy itt mindenről szó esett csak arról nem, hogy Dr. Varga Eszter 12 
évig dolgozott a testületben. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Mióta itt dolgozom, minden évben rendeztünk horgászversenyt. 
Én magam nem horgászom, én elfogadom azoknak a véleményét, akik szeretnek horgászni és 
értenek hozzá. Valamikor Ön segített, valamikor a Kincses Tibor. Valamikor Bencs Gábor. 
Az idén is volt horgászverseny. Szerette volna, hogy Nyéki tóra menjük, Bencs képviselő úr 
egy másik tavat javasolt, amit később választottunk. Ön valamilyen formában belefolyt a 
szervezésbe, azt mondta, hogy leszervezte. De addig nincs leszervezve a rendezvény, amíg én 
nem beszéltem a tógazdával. Ez nem történt meg a Nyéki tó esetében. Nekem, mint 
intézményvezetőnek, valamilyen formában minden képviselő a főnököm. Bencs képviselő ezt 
a tavat jobbnak találta, és ezt választottuk. Intézmény egy horgászversenyt rendezett. Egy 
tónak a befogadóképessége véges, hiába jelentkeznek sokan, ha a tó befogadóképessége 20-25 
fő, többen nem férnek el. 
 
Puskás Tamás: Ez így rendjén van, de egy dologról elfelejtkezik, megegyeztünk abban, hogy 
együtt elmegyünk megbeszélni a tógazdához. 
 
dr. Szilva István polgármester: A többi részre reagálnék. A gyógyszertár előtti résszel 
kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a képviselő-testület kétszer tartott bejárást. Mi is 
észleltük ezt az áldatlan állapotot. Azt hiszem, hogy ígéretet tehetek arra, hogy azt rendbe 
fogjuk tenni, nem ebben a téli időszakban, de elfogadhatóvá fogjuk tenni a környezetet. 
Természetesen ki fogjuk kérni a véleményét a gyógyszertár vezetőjének. A Borostyán Mihály 
emléktáblával kapcsolatban, csak a teljes körű tájékoztatás végett szeretném elmondani, hogy 
a Puskás Tamás úr ötlete alapján lett elindítva. Az ötletét felvázolta a bizottsági ülésen, 
elmondta, hogy mi lenne lényege, célja, majd e köré lehetne egy programsorozatot felépíteni. 
Azt tudom elmondani, hogy a képviselő-testület egyhangúlag támogatja ezt a 
kezdeményezést. Dr. Varga Eszter munkáját nagyra értékeljük. 
 
Sápi László: Az Erkel Ferenc utcán tűrhetetlen dolgok történtek. Többször szóltam a 
közterület-felügyelőknek. 6,30-tól 7 óráig álljon oda rendőr vagy közterület-felügyelő. Ott 
meg sem lehet mozdulni, mert úgy tele állják az autók. A megállni tilos táblát oda kellene 
tenni. A bolthoz átmenni életveszélyes, oda zebrát kellene tenni. Önöktől is kérem, hogy 
valamilyen megoldást találjanak, mert mindenki szabálytalanul közlekedik. 
 
dr. Szilva István polgármester: A zebrával kezdeném, mivel erről már a bizottsági ülésen is 
beszéltünk. Megtörténtek az egyeztetések, hogy hova kerüljenek az új zebrák, hol maradjanak 
a régiek. Erre az időjárási viszonyok miatt csak tavasszal kerülhet sor. Vannak hátráltató 
tényezők, ezekről is beszélni, mert szép, hogy elkészültek a zebrák, csak elfelejtettünk 
bizonyos hatósági engedélyeket megkérni. Ezt a problémát ki fogjuk vizsgálni. A szabályokat 
be kell tartani. Ha ilyen problémát észlel, jelezze, és mi ki fogjuk küldeni a közterület-
felügyelőket. 
 
Sápi László: Én jeleztem a közterület-felügyelőknek, azt mondták intézkedni fognak, a mai 
napig nem történt változás. Azt mondták, hogy én fotózzak. A hentes bolt feletti kamerának 
működnie kellene. 
 
 dr. Szilva István polgármester: Utána fogok nézni. Megadom a szót Molnár Zoltán úrnak. 
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Molnár Zoltán: Én, mint egyszerű állampolgár, értesültem arról, hogy ma lesz itt 
közmeghallgatás. Azzal kezdeném, hogy a civil szervezetek, egyesületek fontos kellékei a 
település életének. Őket mindig segíteni kell. A civilszervezetek olyan aktivistákkal 
rendelkeznek, akik azt a részt szeretik. Itt gondolok olyanra, mint a sport vagy a Virágos 
Bábonyért egyesület, akik a városszépítéssel foglalkoztak. El kell mondani, hogy az utolsó 1,5 
évtizedbe a Rezeda népkör olyan hírnévre tett szert a régióban, hogy ez feltétlen öregbíti 
Sajóbábony jó hírnevét.  Először is én, mint Kertbarát kör tagjaként szeretném felajánlani a 
segítségünket. Ha az együttműködésünk működni fog ez Sajóbábony érdekét fogja szolgálni. 
Szeretném, ha a munkatervben lehetőséget kaphatnánk, hogy egy évben legalább egyszer 
tájékoztatást nyújtsunk a munkánkról. Esetleg vannak gondjaink, amihez segítséget 
kaphatunk.  Ha rendszeresen ott lenne valamelyik képviselő Kertbarát kör ülésén, azt szívesen 
vesszük. Talán még annyit, hogy adventi időszakban vagyunk, az a javaslatom, hogy legyen 
egy koordinátor az önkormányzat részéről, aki ezeket az adventi ünnepségsorozatot 
összefogja.   
 
dr. Szilva István polgármester: Szeretném elismerni az összes civilszervezetek munkáját. 
Hasznosak, az önkormányzat részére is hasznosak. Mindent meg fogok tenni az 
együttműködés érdekében, ha csak arra gondolok, hogy a Kertbarát kör, a START 
munkaprogramban, a mezőgazdasági programban kikérjük a tanácsukat, hogy mire kellene 
odafigyelni. A civilszervezetekkel továbbra is jó az együttműködés, a támogatást az 
önkormányzat meg kívánja adni annak az érdekébe, hogy meg tudják valósítani azt a célt, 
amire létrejöttek. A tájékoztatóval kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a 
következő testületi ülésen azon civil szervezetek, akik támogatásban részesültek be fognak 
számolni a munkájukról, a támogatás felhasználásáról. A képviselők szeretnének ehhez 
hozzászólni? A következő hozzászóló Nagy Imre, polgármester úr. 
 
Nagy Imre volt polgármester: Először is a pályázatokról. Nem vagyunk hátrányos 
helyzetűek, ezért sok pályázatot be sem adhattunk. A pályázat elején kiírják, hogy kik azok, 
akik pályázhatnak. Időnként már úgy éreztem, hogy emiatt már épp mi vagyunk a 
hátrányosak.  A zöldfelület terv azért készült el, mert terv nélkül nem lehet pályázni. Tervvel 
kapcsolatban azt szeretném mondani, miután nem írtak ki rá pályázatot a testület kért be rá 
árajánlatot. Mivel nagyon nagy lett volna megvalósításának a költsége, úgy a képviselő-
testület az első évben elvetette. Szociális Szövetkezettel kapcsolatban volt egy olyan 
értesülésem, hogy ez a forma a közfoglalkoztatást átalakítja egy más rendszerbe.  Ennek 
ellenére, hogy mindent megtettem azért, hogy a testület megtudjon erről a szövetkezeti 
formáról mindent, még meg is lettem gyanúsítva, hogy összejátszottam azzal, akit meghívtam 
vendégként, hogy tájékoztasson bennünket. Megkérem polgármester urat, nézzen utána, hogy 
mennyien szavazták meg, magyarul, meg kellett hajolnom a többség szavazatának. Köszönöm 
szépen. 
 
dr. Szilva István polgármester: Én csak egy részére szeretnék reagálni, a pályázatokkal 
kapcsolatban. Amire tudtak, arra biztos pályáztak, akik felszólaltak, azok sem erre gondoltak. 
Ha én is csak egyet említek. Az előző képviselő-testület miért nem pályázott a szociális 
tűzifára, ez számomra érthetetlen dolog. A szociális tűzifára pályázhattunk volna, a lakosság 
nagy része igényelte volna. Számomra érthetetlen, hogy ahol csak be kellett adni a pályázatot, 
miért nem pályázunk. A zöldfelületi tervet leporoltuk, vannak benne olyan ötletek, ami 
észveszejtőek, amit semmi körülmények között nem fogunk megvalósítani. A Szociális 
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Szövetkezet itt is felvetődött, fel is fog vetődni. Elindítottunk egy új rendszert, megnézzük, ez 
hogy működik. 
 
Mézes István: A MESZ mögötti garázssor alatt lévő telkekről szeretnék érdeklődni, hogy 
lesz-e belőle valami? 
 
dr. Szilva István polgármester: A garázsszövetkezettel kapcsolatban a hatósági szakasz 
lezáródott. Egyeztettem ügyvéddel, megtárgyaltuk a részleteket. A garázstulajdonosokkal meg 
kell kötni a szerződés, a tulajdonosokat értesítjük a részletekről. Igyekszünk megoldani a 
helyzetet, remélhetőleg januárban sikerül két időpontot találnunk, ez mind hosszabb folyamat. 
Termet, létszámot kell biztosítani. Van valakinek kérdése, hozzászólása.  
Amennyiben nincs, köszönöm a figyelmet, a hozzászólásokat, a közmeghallgatást bezárom. 
 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett 

intézkedésekről 
 
dr. Szilva István polgármester: A legutolsó képviselő-testületi ülésen elfogadtuk a Déryné 
Szabadidőközpont tájékoztatóját a 2014. évi munkájáról. A munkaterv tervezetében az 
szerepel, hogy a DSZK a januári ülésen adna számot a 2014 évi munkájáról, az egész évre 
átfogóan, hiszen novemberben még nem tudott teljes körű tájékoztatást nyújtani. Elfogadásra 
került a Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás mindkét részről. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat irodája a Polgárőrséggel szemben került kialakításra. Bárkinek, akinek 
problémája van, és úgy gondolja, hogy ebben a nemzetiségi önkormányzat tud segíteni, az 
felkeresheti az irodájukat, előre egyeztetett időpontban. A közmeghallgatás időpontját 
kitűztük, megtartottuk. Döntöttünk a SVIP Nonprofit Kft. tagi hitelszerződés módosításáról, a 
visszafizetési határidőt meghosszabbította a testület. A SVIP Kft.-ben az önkormányzatnak 
tulajdonrésze van, az önkormányzatnak érdeke, hogy a Kft. jól működjön. Döntöttünk 
jutalomkeret megállapításáról. A jutalmazás az önkormányzat intézményeiben dolgozókat 
érinti, az én személyemet nem. A fedett nyitott szín kialakítására egyéni vállalkozót bíztunk 
meg, aki már elkezdte a munkálatokat. A szín építésére szűkség van, hogy az önkormányzati 
járműveket, munkagépeket fedett helyen tárolhassuk. Bízzunk benne, hogy szín hamarosan 
elkészül. Az előző testület a szín tartószerkezetét megvásárolta, az már rendelkezésünkre áll. 
Döntött a testület a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról. Minden évben döntenünk kell, 
hogy csatlakozunk-e a pályázathoz, ha igen, milyen összeggel támogatjuk a pozitív elbírálású 
pályázót. Az eddigi 2000 Ft összegű önkormányzati támogatást megemeltük 3000 Ft/ hónap 
összegre. A benyújtott pályázatok száma 6, ebből 5 pályázó kedvező elbírálásban részesült. 
Döntöttünk az egyházak támogatásáról. A katolikus egyházkéréssel fordult az 
önkormányzatunkhoz, pályázaton nyert 5 millió Ft-ot, annak érdekében, hogy megállítsák a 
templom süllyedését. Ez a beruházás megvalósult, az 5 millió Ft-os keret nem volt elegendő, 
a teljes beruházási összeg 5 700 000,- Ft volt. Kérte a testületet, hogy az öt millió fölötti 
részre, azaz hétszázezer forintra nyújtson támogatást az önkormányzat. A költségvetésünkben, 
egyenlő arányban 5-500 000 Ft összegű támogatás került betervezve az egyházak részére. A 
képviselő-testület úgy döntött, a katolikus egyház kérelmét támogatja oly módon, hogy  
500. 000 Ft-ot a betervezett keretösszegből folyósít, az évi költségvetési tartalék terhére pedig 
további 200.000 Ft összeget biztosít. Egy magán személy kérelméről, illetőleg kárigényéről is 
döntöttünk. Sajnálatos esemény történt, munkavégzés során az önkormányzat közhasznú 
foglalkoztatottja kárt okozott a kérelmező gépjárművében. A káresemény rendőrségi 
jegyzőkönyvvel is bizonyított, a testület a kárigényt elismerte, a gépjármű javítási költségét 
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megtérítette. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért a lejárt 
határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
182/2014.(XII.16.) önkormányzati határozata 

 
A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
A Képviselő- testület úgy döntött a lejárt határidejű határozatokról (158-180 (XI.25.) ) szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A legfontosabb intézkedésekről szeretnék röviden tájékoztatót adni. Külsővédelmi 
gyakorlatunk volt, a jelenlévő hatóságok maximálisan meg voltak elégedve a gyakorlatban 
résztvevők munkájával. A jövő évben komplex katasztrófavédelmi védelmi gyakorlat 
Sajóbábonyban, ami még nagyobb felkészülést igényel. Sor került a képviselők képzésére, a 
Kormányhivatalban került megrendezésre, ez azért fontos, mert törvényi kötelezettség, hogy a 
képviselő a képzésen részt vegyen. A házszám feltüntetés kötelezettség határideje lejárt, ami 
azt jeleni, hogy aki nem tett eleget az önkormányzati rendeletben foglaltaknak, szankcióra 
számíthat. Úgy gondolom, volt rá elég idő, a közterület- felügyelők végig járták a települést, a 
jelentésük megdöbbentést váltott ki belőlem, a lakosság egy része nem teljesítette az előírást. 
A házszámtábla apróság, de nagy súlya van azért, hogy el tudjanak igazodni, mint például a 
mentők. A testvértelepülésünkön Rejdován is megtörténtek a választások, ott is új 
polgármestert választottak, illetve a testület egy része is kicserélődött. Ez alkalomból a 
rejdovaiak december 3-án látogatást tettek településünkön. Megerősítettük egymást abban, 
hogy tovább is szeretnénk ápolni a kapcsolatot. December 4-én  a Kiss Cégcsoporttal közös 
rendezésben Mikulás ünnepséget tartottunk.  Ezeket tartottam a legfontosabb 
intézkedéseknek.Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, van valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért a két ülés között tett 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
183/2014.(XII.16.) önkormányzati határozata 

 
A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
A Képviselő- testület úgy döntött, elfogadja a polgármester két ülés között tett intézkedéseiről 
szóló tájékoztató. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
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3. Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalására. 
 
 
dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pontunk a Képviselő-testület 2015. 
évi  munkatervének a megtárgyalása. Ezt minden bizottság tárgyalta és véleményezte, át is 
adnám a szót a bizottsági elnököknek, illetve Bencs Gábor távollétében megkérném Rontó 
András képviselő társamat, hogy ismertesse elsőként a Pénzügyi - és Vagyongazdálkodási 
Bizottság véleményét. 

 

Rontó András képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság tagja: a Bizottság 
megtárgyalta a munkatervet megtárgyalta, 3 igen, egyhangú szavazattal a következő 
módosításokkal elfogadásra javasolja a testület felé. 

1. A civilszervezetek  és az egyházak beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás  
felhasználásáról januárban kerüljenek megtárgyalásra 

2. 2015. szeptember ülésén a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 
munkájáról tájékoztatót tartson. 
 

Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta egyhangú szavazattal 
elfogadására javasoltuk a Képviselő-testület felé, ugyanazokkal a módosításokkal, mint a 
pénzügyi bizottság. 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottsági 
ülésen 4 fő volt jelen a Bizottság megtárgyalta a munkatervet, 4 igen egyhangú szavazattal a 
pénzügyi bizottságmódosító javaslataival egyetértve, elfogadására javasolja a Képviselő-
testület felé. 

dr. Szilva István polgármester: A jelenlevők részére annyit szeretnék elmondani, hogy mind 
a civilszervezetek, mind a polgárőrség és minden olyan szervezet, aki önkormányzati 
támogatásban részesült, a januári ülésen számolnak be a támogatás felhasználásáról. Ennek 
az, az oka, hogy a költségvetést már ehhez tudjuk igazítani, figyelembe tudjuk venni a 
munkájukat, milyen kiadásaik voltak, mi várható, így tudjuk kialakítani a költségvetésünket.  
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról januári ülésen tartson 
beszámolót. A korábbi évekhez képest, két közmeghallgatást szeretnénk megtartani. Időbeni 
megoszlása úgy lenne, hogy az egyik az első félév végén, a másik pedig az év végén kerülne 
megtartásra. A temető használattal kapcsolatban az egyházakkal történő megállapodás 
megkötésére a törvény kötelez bennünket, rendeletet is alkotnunk kell. 
Kérdezem a képviselő társakat, van valakinek hozzászólása a munkatervvel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét jelen határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
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 Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
184/2014. (XII.16.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről  

 
 

A képviselő-testület Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi 
munkatervére tett javaslatot megtárgyalása, az előterjesztést elfogadja azzal a módosítással, 
hogy a 2015. szeptemberi rendes ülésre betervezett Déryné Szabadidőközpont és Városi 
Könyvtár beszámoló helyett tájékoztatót adjon,  a Sajóbábony városban működő 
Civilszervezetek és az egyházak beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról a 2015. január 27. napján tartandó ülésen kerüljön megtárgyalásra, a 
munkatervet a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
184/2014.(XII.16.) önkormányzati határozat 

melléklete 
 

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2015. évi 
MUNKATERVE 

 
 

2015. január 27. (kedd) 10.00 óra 
 

1. Civilszervezetek  és az egyházak beszámolója a 2014. évi önkormányzati 
támogatás  felhasználásáról 

 Előadó: civilszervezetek vezetői, egyházak képviselői 
 Véleményezi: minden bizottság 

 
2. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek működéséről, 

a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról, beszámoló a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról  
Előadó: egyesületek elnökei 
Véleményezi: Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend- és Közbiztonsági 
  Bizottság 
  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

3. SVSE beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Előadó: SE elnöke 
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 
intézkedésekről 
Előadó: polgármester 
 

5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 
Véleményezi: minden bizottság 
 

6. Előterjesztés az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására, az élelmezési norma felülvizsgálatára 
Előadó: polgármester, aljegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

7. Beszámoló a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
Előadó: DSZK igazgató  
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 
 

8. Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 
rendezvénytervének megtárgyalására, jóváhagyására 
Előadó: DSZK igazgató 
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság  

           Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
 

9. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása idejének 
meghatározása 

 Előadó: óvodavezető 
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
10. Indítványok, bejelentések 

 
 
2015. február 17. (kedd) 10.00 óra 
  

 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 

intézkedésekről 
Előadó: polgármester 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
megtárgyalására, elfogadására 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 
Véleményezi: minden bizottság 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 
Véleményezi: minden bizottság 
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4. Előterjesztés a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.18.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: polgármester, jegyző 
Véleményezi: minden bizottság 
 

5. Előterjesztés a temető használatának rendjéről szóló rendelet megalkotására 
Előadó: polgármester, aljegyző 
Véleményezi: minden bizottság 
 

6. Előterjesztés a temetőtulajdonos egyházakkal kötendő megállapodás 
megtárgyalására 
Előadó:  aljegyző 
Véleményezi: minden bizottság 
 
 

7. Tájékoztató a szociális konyha  2014. évi munkájáról 
  Előadó: élelmezésvezető 

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

8. Indítványok, bejelentések 
 

2015. március 31. (kedd) 10.00 óra 
 

1. Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs 
munkájáról 
Előadó: rendőrkapitányság vezetője, rendőrőrs parancsnoka  
Véleményezi: Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend- és Közbiztonsági 
  Bizottság 
 

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

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

4. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előadó: polgármester, óvodavezető 
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

5. Indítványok, bejelentések. 
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2015. április 28. (kedd) 10.00 óra 
 

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

2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására, elfogadására 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 
Véleményezi: minden bizottság 
 

3. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2014. évi jelentéséről 
Előadó: jegyző, kistérségi belső ellenőr, pénzügyi előadó 
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

4. Előterjesztés a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvodával kapcsolatos döntések 
meghozatalára (bölcsődei csoport létrehozása, csoportbővítés a székhely 
óvodában) 

 Előadó: polgármester, jegyző, óvodavezető 
 Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, 

  Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

5. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról 
Előadó: Szántó Tamás elnök 
Véleményezi: minden bizottság 

 
6. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása 

Előadó: polgármester 
Véleményezi: minden bizottság 
 

7. Indítványok, bejelentések 
 
2015. május 26. (kedd) 10.00 óra 
 

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

 Előadó: polgármester 
 

2. Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági 
Program megtárgyalására 
Előadó: polgármester 
Véleményezi: minden bizottság 

3. Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 
Előadó: jegyző, aljegyző 
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

4. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 
Előadó: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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5. Indítványok, bejelentések 

 
2015. június 30. (kedd) 10.00 óra 
 

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

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

2. Tájékoztató a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról 
 Előadó: iskolaigazgató 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

3. Beszámoló a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év 
munkájáról 

 Előadó: óvodavezető 
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 

intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
Előadó: polgármester 

 
5. A városnapi rendezvény előkészítése, megtárgyalása 

Előadó: polgármester, DSZK igazgató 
Véleményezi: minden bizottság 
 

6. Indítványok, bejelentések 
 

7. Előterjesztés kitüntető címek adományozására 
Előadó: polgármester 

 
2015. augusztus 25. (kedd) 10.00 óra 
 

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

 Előadó: polgármester 
 

2. Az idősek napja rendezvény előkészítése, megtárgyalása 
 Előadó: polgármester, DSZK igazgató 
 Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

 Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

3. A beiskolázási támogatások megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 
4. Indítványok, bejelentések 
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2015. szeptember 29. (kedd) 10.00 óra 
 

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

2. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 
Véleményezi: minden bizottság 
 

3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: polgármester, pénzügyi előadó 
Véleményezi: minden bizottság 

 
4. Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkájáról 
Előadó: DSZK igazgató  
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

5. Az óvodai csoportlétszám emeléséről 
 Előadó: óvodavezető 

Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

6. Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása 
Előadó: polgármester 
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

7. Indítványok, bejelentések 
 

2015. október 27. (kedd) 10.00 óra 
 

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

2. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének 
megtárgyalása  
Előadó: jegyző 
Véleményezi: minden bizottság 
 

3. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása 
Előadó: polgármester 
Véleményezi: minden bizottság 
 

4. Indítványok, bejelentések 
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2015. november 24 . (kedd) 10.00 óra 
 

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

2. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, 
jóváhagyása 
Előadó: jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

3. Tájékoztató az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, a 
helyi adóból származó bevételek alakulásáról 

  Előadó: jegyző, adóügyi előadó 
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

4. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
  Előadó: jegyző 

Véleményezi: minden bizottság 
 
 

5. Tájékoztató a szociális konyha 2015. évi  munkájáról 
  Előadó: élelmezésvezető 

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 

6. Indítványok, bejelentése 
 
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról 

 
2015. december 16. (kedd) 10.00 óra 
 

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

2. Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalására 
Előadó: polgármester 
Véleményezi: minden bizottság 
 

3. Indítványok, bejelentések 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és bizottságai  
2015. évi ülésterve 

 
 január február március április május június augusztus szeptember október november december 
Képviselő-testület 

(kedd) 
10.00 óra 

 
27. 

 
17. 

 
31. 

 
28. 

 
26. 

 
30. 

 
25. 

 
29. 

 
27. 

 
24. 

 
15. 

 
Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási 
Bizottság 

(hétfő) 
16.30 óra 

 
19. 

 

 
09. 

 
23. 

 
20. 

 
18. 

 
 

 
22. 

 
17. 

 
21. 

 
19. 

 
16. 

 
07. 

Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi, 

Közrend- és 
Közbiztonsági Bizottság 

(kedd) 
16.30 óra 

 
20. 

 
10. 

 
24. 

 
21. 

 
19. 

 
 

 
23. 

 
Munkaterv 
szerint nem 

ülésezik 

 
22. 

 
20. 

 
17. 

 
08. 

Művelődési, Ifjúsági és 
Sport Bizottság 

(csütörtök) 
16.30 óra 

 

 
22. 

 

 
12. 

 
26. 

 
23. 

 
21. 

 

 
25. 

 
18. 

 

 
24. 

 

 
22. 

 
19. 

 
10. 
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4. Előterjesztés a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása, valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosításához 

 

 

dr. Szilva István polgármester: A Társulási Tanács ülését 2014. november 28-án tartotta, 
ahol sor került a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás és a Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására. Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása: Bükkszentkereszt 
Község Önkormányzata 2015. január 1. napjától csatlakozik a Miskolci Egyesített Szociális 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által működtetett házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz. Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítása: Szirmabesenyő Nagyközség 
Önkormányzata, Kistokaj Község Önkormányzata, Bükkszentkereszt Község 
Önkormányzata, Répáshuta Község Önkormányzata 2014. december 31. napjával kiválik a 
társulásból. Ezt egy döntéssel jóvá kell hagynunk. Van valakinek kérdése? Amennyiben 
nincs, úgy kérem, szavazzunk. 

Aki egyetért azzal, hogy  

1. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási 
Tanács 2014. november 28. napján hozott 14/2014.(XI.28.) határozatával elfogadott 
módosítását jóváhagyja. 

2. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 
2014. november 28. napján hozott 18/2014.(XI.28.)  és 19/2014.(XI.28.)  
határozatával elfogadott módosítását jóváhagyja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodások módosításának aláírására. 
4. Felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozat megküldésével az érintetteket tájékoztassa, a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 
kézfeltartással jelezze. 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
185/2014. (XII.16.) önkormányzati határozata 

 
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, valamint a  

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 
jóváhagyásáról 

 
 
 
 
 



 

 

22 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási 
Tanács 2014. november 28. napján hozott 14/2014.(XI.28.) határozatával elfogadott 
módosítását jóváhagyja. 

2. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 
2014. november 28. napján hozott 18/2014.(XI.28.) és 19/2014.(XI.28.) határozatával 
elfogadott módosítását jóváhagyja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodások módosításának aláírására. 
4. Felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozat megküldésével az érintetteket tájékoztassa, a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
              Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
5. Indítványok, bejelentések 
 
 

dr. Szilva István polgármester: A nyugdíjasok részére biztosított karácsonyi csomag 
megtárgyalására kerül sor. Kérem a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményét. 
 
Rontó András képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság tagja: a Bizottság 

tárgyalt a karácsonyi ajándékcsomagról, és 2 igen, 1 nem szavazattal javasolja a képviselő-

testület felé, hogy Heltai Tímea helyi vállalkotótól 700 db karácsonyi ajándékcsomagot 

rendeljen az önkormányzat, 1.500 ,- Ft / csomag értékben. 

 
dr. Szilva István polgármester:  A nyugdíjas emberek karácsonyi megajándékozását az új 
testület is támogatja. Az a szokás, hogy minden éven, más-más helyi vállalkozó készíti a 
csomagokat, az idén Heltai Tímea készíti el. Kérdezem a képviselő-testületet, van valakinek 
kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 
Heltai Tímea (Sajóbábony, Széchenyi út 20.) egyéni vállalkozótól megrendel 700 db 
karácsonyi ajándékcsomagot 1500 Ft / csomag áron, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 5 igen , 1 nem  és 0  tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
186/2013.(XII.16.) önkormányzati határozata 

 
Karácsonyi csomag megrendeléséről 
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A képviselő-testület úgy döntött, Heltai Tímea (Sajóbábony, Széchenyi út 20.) egyéni 
vállalkozótól megrendel 700 db karácsonyi ajándékcsomagot 1500 Ft / csomag áron. A 
csomagok fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében rendelkezésére áll. 
 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal  
 
dr. Szilva István polgármester:  A munkatervünkben elfogadtuk, hogy a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár  a 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját januári 
ülésen fogja megtartani. Vannak soron következő, nagyhagyományú rendezvényeink melyek 
időpontjáról döntenünk kell. az olyan rendezvényeink, melyek, ami elég régi és nagy keletű, 
és erről az időpontjáról kell, hogy döntsön a képviselő-testület, még pedig a bor- pálinka és a 
pogácsasütő versenyt érintené. A pálinkaverseny februárba szokott megrendezésre kerülni,a 
következő ülés pedig január 27-én lesz. Az már késő lenne a döntéshez. A Művelődési, 
Ifjúság és Sportbizottsága is tárgyalta, megkérem Csóka Károlyt, hogy ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
Csóka Károly a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Bizottság megtárgyalta, 4 
igen, egyhangú szavazattal a pogácsa sütőverseny és a pálinkaverseny időpontját 2015. 
február 14., a  borverseny időpontját 2015. március 21.  napjára javasolja. 
 

dr. Szilva István polgármester:  Azért választottuk ezt az időpontot, hogy ne ütközzön a 
kocsonyafesztivállal. Már sokan jelezték, hogy részt kívánnak venni a rendezvényeken. 
Kérdezzem a képviselő társakat, van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, javaslom, 
szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a pálinka és a pogácsasütő verseny 
időpontjának 2015. február 14. napját, a borverseny időpontjának 2015. március 21. napját 
határozza meg, kézfeltartással jelezze. 
 
    A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
187/2014. (XII.16.) önkormányzati határozata 

A 2015. évi pogácsasütő és pálinkaverseny, valamint a borverseny időpontjának 

meghatározásáról 

 
Képviselő-testülete úgy döntött, a pogácsasütő és a pálinkaverseny időpontját 2015. február 
14., a  borverseny időpontját 2015. március 21.  napjában határozta meg. 
 
Felelős: DSZK igazgató 
Határidő: azonnal 

 
dr. Szilva István polgármester:  Egy kellemetlen ügyről kell szólnom, biztos, hogy ez 
sokakat érint, és sokat kíváncsiak arra, mi lesz a SajTóbábony sorsa. Megkeresésünk is volt, 
nyílt levelet is intéztek polgármester személyemhez. A teljesség igénye nélkül szeretném 
elmondani, hogy ennek az újságnak a sorsa nem rajtunk múlott, szerettük volna tovább 
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működtetni. A SajTóbábony újságot Sólyom Sándor a Déryné Szabadidőközpont és Városi 
Könyvtár igazgatója szerkesztette. Erre az önkormányzati lapra a lakosság igényt tartott, 
örömmel forgatta, hogy mi történt a településünkön az elmúlt időszakban. Majd kiderült, 
hogy nem történt meg egy olyan jogi lépés, ami miatt továbbra is megjelentethetnénk az 
újságot. Az újság nem került nyilvántartásvételbe,  ezt megtette egy sajóbábonyi lakos, amit a 
jog számára biztosított. Majd ezek után tárgyalásba kezdtem vele, megpróbáltuk kölcsönösen 
jó útra terelni ezt a dolgot. A mi álláspontunk, mellyel véleményem szerint talán a lakosság is 
egyetért, hogy továbbra is önkormányzati tulajdonban maradjon. Sajnálatosan, az 
elgondolásaink nem találtak cél. Ezért egy új újság megalkotására teszek javaslatot, amit a 
Képviselő-testület előzetes vélemény szerint egyöntetűen támogat, hiszen önkormányzati 
lapra a lakosság részéről nagy igény mutatkozik. Már a kinyomtatott újságot sem tudtuk 
megjelenttetni, mert nem szeretném az önkormányzatot olyan jogi procedúrának kitenni , ami 
nem kedvez senkinek. Bizottsági ülésen tárgyaltunk egy új önkormányzati újság 
létrehozataláról, aminek a szerkesztője is hivatali dolgozó lenne, aktívan bevonva az 
intézményvezetőket, hogy az ő munkájukat is ismerje meg a lakosság. A bizottsági ülésen 
egyeztettünk a feltehető névről is, de elsőként döntsünk arról, hogy új önkormányzati újságot 
alapítunk, hatalmazzon fel a testület arra, hogy az újság nyilvántartásába vételének folyamatát 
elindíthassam. Amennyiben nincs kérdés, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a 
képviselő-testület úgy dönt, önkormányzati újságot hoz létre, az ezzel kapcsolatos hatósági 
ügy intézésére teljes körűen felhatalmazza a polgármestert, kézfeltartással jelezze. 
   
  A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
188/2014. (XII.16.) önkormányzati határozata 

 
Önkormányzati újság létrehozásáról 

 
A képviselő-testület úgy dönt, önkormányzati újságot hoz létre, az ezzel kapcsolatos hatósági 
ügy intézésére teljes körűen felhatalmazza dr. Szilva István polgármestert. 
 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester:  A bizottsági ülésen megtárgyaltuk, hogy az önkormányzat a 
Tájház udvarára kemencét építtet. Kérem a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend 
és Közbiztonsági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét, és ha van valami 
hozzáfűzni valója azt is tegye meg. 
 

Jelcs Sándor, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: Bizottság tárgyalta a kemence létesítését, 4 igen egyhangú szavazattal a 
kemence tervének elkészítésével, a kemence kivitelezésével kapcsolatos költségvetés 
összeállításával Rontó Andrást bízza meg. 

dr. Szilva István polgármester: Az elkészítése jelentős költséggel nem jár, mert az anyag 
nagy része rendelkezésünkre áll, a munkaerő szintén biztosított, ezt a MESZ dolgozói el 
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tudják végezni. Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Tájház 
udvarára kemencét építtet, a kemence tervének elkészítésével, a kemence kivitelezésével 
kapcsolatos költségvetés összeállításával Rontó Andrást bízza meg, kézfeltartással kelezze. 

 
 A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
189/2014. (XII.16.) önkormányzati határozata 

 
Kemence készítéséről 

(Tájház) 
 
 Képviselő-testülete úgy dönt,   
 

1. A Tájház udvarára kemencét építtet. 

2. A kemence tervének elkészítésével, a kemence kivitelezésével kapcsolatos költségvetés 

összeállításával Rontó Andrást bízza meg, kézfeltartással kelezze. 

 

Felelős: 1. pont: dr. Szilva István  polgármester 
   2. pont: Rontó András képviselő 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek valamilyen bejelenteni valója? Megadom a 
szót Jelcs Sándor képviselőnek. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Tárgyaltuk a településfejlesztési Bizottság ülésén a szociális konyha 
elektromos hálózatának a fejlesztéséről. A tárgyban a bizottság határozatot hozott, melyet 
ismertetnék. A bizottság javasolja a képviselő- testület felé, hogy a szociális étkezde 
elektromos hálózat teljesítménye növelése érdekében hozzon döntés. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-
testület úgy dönt, a  Szociális étkezde (Sajóbábony, Széchenyi út 1.)  elektromos hálózatát 
fejleszti, felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
kézfeltartásával jelezze. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
190/2014. (XII.16.) önkormányzati határozata 

 
Szociális étkezde elektromos hálózatának a fejlesztéséről 
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A képviselő-testület úgy dönt, a Szociális étkezde (Sajóbábony, Széchenyi út 1.) elektromos 
hálózatát fejleszti, felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére 

Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal 

 
dr. Szilva István polgármester: A nyilvános ülést bezárom. 
 

 
 

K.m.f. 
 
          dr. Szilva István       Likai-Tóth Adél 
              polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 


