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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 
 

Készült:  2015. január 06. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 
termében. 

 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, 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 
Sólyom Sándor képviselő 

 

Távol maradt:  Bencs Gábor képviselő 

 
 

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 

Meghívottként jelen vannak:  
 

Likai-Tóth Adél jegyző 
 

Távol maradt:   

 
 Király Gáborné  aljegyző 
 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 

dr. Szilva István polgármester:  Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 
hiszen a polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van,  ülést ezzel 
megnyitom. Bencs Gábor képviselőtársam jelezte, hogy késni fog. A mai ülést telefonon 
hívtam össze, akkor elmondtam a napirendi pontokat is. Most szóban ismertetem a napirendi 
pontokra vonatkozó javaslatot: 
 

1. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézmény létszám emelésének 
megtárgyalása 

2. Előterjesztés Sólyom Sándor magasabb vezetői megbízása visszavonásának 
indokolásához 
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Más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért a napirendi pont 
megtárgyalásával, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (I.06.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pont elfogadásáról 

 

 

1. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézmény létszám emelésének 
megtárgyalása 

2. Előterjesztés Sólyom Sándor magasabb vezetői megbízása visszavonásának 
indokolásához 

 

 

1. napirendi pont: Déryné Szabadidőközpont és Városi könyvtár intézmény létszám 

emelésének megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: Döntést kell hoznunk  a Déryné Szabadidőközpont és Városi 
Könyvtár intézmény létszámának növeléséről, a 2015. évi költségvetés terhére. December 17. 
napján megtartott rendkívüli ülésen határoztunk arról, az intézményvezető státusz betöltésére 
pályázatot írunk ki. Sikeres pályázat elbírálás esetén 2015. február 1. napjával lehet vezetője a 
művelődési háznak. Az intézményvezetői megbízás határozott időre szól, ám a 
közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű. Az intézményvezető részére munkabér 
kifizetés 2015. március hónap elején történik. Márciusban remélhetőleg elfogadott 
költségvetéssel rendelkezünk. Az a javaslatom, hogy a DSZK intézmény létszámát 1 fő teljes 
munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti létszámmal.  

Jelcs Sándor képviselő: Egyébként is indokolt lenne 1 fővel növelni a létszámot.  

dr. Szilva István polgármester: Igen, valóban szükségszerű, de ezt technikailag is meg kell 
oldanunk, mert egyébként nem tudnánk az új vezetőt kinevezni. Az első ezzel kapcsolatos 
költség márciusban keletkezik. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a Déryné Szabadidőközpont és Városi 
Könyvtár intézmény létszámát 2015. február 1. napjával 1 fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott közalkalmazotti létszámmal megemeli, és egyetért azzal, hogy a testület 
felhívja a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során az 
intézmény létszámemelését, valamint az azzal járó kiadásokat vegye figyelembe, 
kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (I.06.) önkormányzati határozata 

 
Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézmény létszámának emeléséről 

 

Képviselő-testület úgy dönt 

 

1. A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézmény létszámát 2015. február 
1. napjával 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti létszámmal 
megemeli.  

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során 
az intézmény létszámemelését, valamint az azzal járó kiadásokat vegye figyelembe 

Felelős:  1. pont: dr. Szilva István polgármester 
               2. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő:  1. pont: azonnal 
                 2. pont: 2015. február 15. 
 
dr. Szilva István polgármester: A 2. napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülésen 
tárgyalja, a nyílt ülést bezárom. 

 
 

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

              polgármester                  jegyző 
 
 
 


