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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2015. január 27.  

 
napján megtartott rendes, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Rendelet szám Megnevezése 
 

1/2015.(I.28.) Az étkezési térítési díjról szóló 4/2014. (II.19.) és az 
1/2014. (I.29.) rendelettel módosított 10/2013. (IX.11.) 
rendelet módosításáról 

 
 

Határozat szám Megnevezése 
 

5/2015.(I.27.) Napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

6/2015.(I.27.) Civilszervezetek és az egyházak 2014. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

7/2015. (I.27.) A Polgárőr egyesületek működéséről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról, a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

8/2015.(I.27.) SVSE  2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

9/2015.(I.27.) A lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

10/2015. (I.27.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó 
döntések meghozatalához 

11/2015.(I.27.) A kedvezményesen biztosított alkalmazotti étkezés 
igénybevételéről  

12/2015.(I.27.) Szociális Étkeztetőben dolgozó közfoglalkoztatottak 
kedvezményes étkezése  

13/2015. (I.27.) Étkezési díjhátralék törléséről 
(Szociális étkezde, 42.865 Ft) 

14/2015.(I.27.) A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 
rendezvénytervének elfogadásáról 
 

15/2015.(I.27.) Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartás 
időpontjának a meghatározásáról 

16/2015. (I.27.) A mezei őrszolgálat létrehozásáról 
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17/2015.(I.27.) A Sajóbábony 076/10. hrsz.-ú ingatlan tervezett 
hasznosításáról, Kelemen János földmérő megbízásáról 

18/2015.(I.27.) Döntés Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat vonatkozásában 
Szakértői bizottság megválasztásáról 
(DSZK intézményvezetői pályázat) 

19/2015. (I.27.) Szakértői bizottság megválasztásáról 
(DSZK intézményvezetői pályázat) 
 

20/2015.(I.27.) Iskolai intézményi tanácsba történő delegálásról 
21/2015.(I.27.) A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 1. számú módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2015. január 27. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendes, nyílt ülése. 
 
Az ülést vezeti:: dr. Szilva István polgármester 
 
Szavazati joggal jelen vannak:  

 
dr. Szilva István polgármester 
Hubai Krisztián  alpolgármester 
Bencs Gábor képviselő 
Csóka Károly 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, tisztelt megjelentek, tévénézők, 
üdvözlöm Önöket a 2015. év első képviselő-testületi ülésén. 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. Civilszervezetek és az egyházak beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról 

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  

3. SVSE beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala 
6. Előterjesztés az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
7. Beszámoló a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
8. Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 

rendezvénytervének megtárgyalására, jóváhagyására 
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9. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása idejének meghatározása 
10. Előterjesztés a  mezei őrszolgálat létrehozásához 
11. Előterjesztés Sajóbábony 076/10 Hrsz-ú ingatlanhasznosítására vonatkozó szándék 

megtárgyalásához 
12. Előterjesztés Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntések megtárgyalásához 
13. Előterjesztés Szakértői bizottság megválasztására 

(DSZK intézményvezetői pályázat) 
14. Indítványok, bejelentések 
15. Szociális 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 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontokat,  az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 
 

Napirendi pontok elfogadásáról 
 

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

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  

3. SVSE beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala 
6. Előterjesztés az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
7. Beszámoló a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
8. Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 

rendezvénytervének megtárgyalására, jóváhagyására 
9. A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása idejének meghatározása 
10. Előterjesztés a  mezei őrszolgálat létrehozásához 
11.  Előterjesztés Sajóbábony 076/10 hrsz-ú ingatlanhasznosítására vonatkozó szándék 

megtárgyalásához 
12. Előterjesztés Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntések megtárgyalásához 
13. Előterjesztés Szakértői bizottság megválasztására 

(DSZK intézményvezetői pályázat) 
14. Indítványok, bejelentések 
15. Szociális ügyek 
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1. napirendi pont: Civilszervezetek és az egyházak beszámolója a 2014. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

dr. Szilva István polgármester: Ezt megelőzően későbbi időpontban számoltak be a 
civilszervezetek és az egyházak az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. A 
képviselő-testület úgy határozott, hogy január hónapban kéri a civil szervezetek beszámolóját, 
annak érdekében, hogy a költségvetés tervezésénél figyelembe lehessen venni a szervezetek 
által végzett munkát, tevékenységet, és ehhez mérten tervezhesse a testület a 2015. évi 
támogatások összegét. Mind a civilszervezetek, mind az egyházak részletes beszámolót adtak,  
elsődlegesen írásban, majd a bizottsági ülésen szóban is kiegészítették. A képviselők minden 
kérdésre választ kaptak, illetve a civilszervezetek is elmondhatták a további elképzeléseiket. 
Kérdezem a jelenlévő civilszervezet, illetve az egyházak képviselőit, kívánnak-e a 
napirendhez hozzászólni?  
 
Bányiné Varga Erzsébet református lelkész: Annyiban szeretném kiegészíteni a református 
egyház beszámolóját, hogy vasárnap volt a presbiteri gyűlésünk, akkor döntöttük el, hogy a 
templom egész padsorcserére fogunk árajánlatot kérni, amint az ajánlat rendelkezésemre áll, 
benyújtom a testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselőket, van valakinek kérdése, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem a bizottságok véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a civilszervezetek és az egyházak beszámolóját, alaposan, minden részletre 
kiterjedve. A munkájukat értékeltük, és a bizottságunk úgy döntött, hogy 3 igen egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a civil szervezetek és egyházak 
beszámolóit. 
 
Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke: A bizottságunk is alaposan megtárgyalta a Civilszervezetek 
és az egyházak beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót, és 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 
 
Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta Civilszervezetek és az egyházak beszámolója a 2014. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, és 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Amint láthatják, mindhárom bizottság tárgyalta a 
civilszervezetek beszámolóját, azt elfogadásra javasolják, hisz ezek a civilszervezetek, 
civilszerveződések, és az egyházak arra fordították a kért és kapott támogatást, ami a közjavát 
szolgálja. Valóban ezek a szervezetek kiemelkednek a település életében, olyan pozitív 
előrehaladás próbálnak elérni, ami mindenkép megbecsülendő. Ezek a civilszervezetek 
számíthatnak az önkormányzat támogatására. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja Civilszervezetek és 
az egyházak 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, 
kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (I.27.) önkormányzati határozata 

 
Civilszervezetek és az egyházak 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
 

Képviselő-testület úgy döntött, elfogadja civilszervezetek és az egyházak 2014. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. napirendi pont: 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  

 
dr. Szilva István polgármester: A városunkba két polgárőr egyesület működik. 2014. évben 
1,5-1,5 millió Ft összegű támogatást irányzott elő számukra a korábbi képviselő-testület, 
ebből a keretből 1-1 millió Ft összeget folyósítottunk. Elég részletes beszámolót kaptunk 
mind a két polgárőr egyesülettől. Más vonatkozásban is indokolt volt a beszámoló, szerettünk 
volna valamiféle elmozdulást, bár igazából ebbe beleszólásunk nincs, de mind a lakosság, 
mind az önkormányzat egy egységes polgárőrség működését látná szívesen településünkön, a 
hatékonyságuk növelése érdekében. Meghallgattuk mindkét polgárőr egyesület elnökét. 
Mindkét egyesület elnökének törekednie kell a fúzióra. A támogatás összege jelentős, a 
környező településeken példát sem tudok rá. Kérdezem a képviselő társakat, van valakinek 
hozzászólása, kérdése, egyéni véleménye? A jelenlévő két polgárőr egyesület elnök szeretné 
kiegészíteni a beszámolójukat?  Bencs Gábor Közbiztonsági Polgárőrség elnökének, 
megadom a szót. 
 
Bencs Gábor képviselő, egyesület elnöke: Annyit szeretnék elmondani, hogy az írásos 
beszámolónkat az interneten elérhetővé tesszük a lakosság, valamint minden érdeklődő 
számára.  
 
dr. Szilva István polgármester: Kérem a bizottságok véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek működéséről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 
2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, és 3 igen, egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 
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Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta Sajóbábony városban működő 
polgárőr egyesületek működéséről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolót és 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület 
felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-
testület elfogadja a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek működéséről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 
2014. évi önkormányzati támogatás  felhasználásáról szóló beszámolóját, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (I.27.) önkormányzati határozata 

 
A Polgárőr egyesületek működéséről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról,  a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Képviselő-testület úgy döntött elfogadja a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek 
működéséről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról, valamint a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: SVSE beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról 
 
dr. Szilva István polgármester: Az SVSE részéről Hronyecz Norbert elnök személyes itt 
volt a bizottsági ülésen és beszámolt az egyesület munkájáról, a számlákat bemutatta, a 
képviselők betekintést nyerhettek. Beszámolt a jövővel kapcsolatban, milyen terveik vannak a 
sporttal kapcsolatban, mi az, amiről a lakosságnak tudnia kell. Történtek egy személyi 
változás a focicsapaton belül, nevezetesen edzőváltás történt. Tekintettel arra, hogy az SVSE 
önálló egyesület, belügyeibe az önkormányzatnak beleszólása nincs, a testület a támogatás 
összegét tudja meghatározni. Elmondhatom, az önkormányzat továbbra is támogatja az 
egyesületet, de rendezett körülményeket, a jó eredményeket elvárja. Azt kértem a 
sportegyesület elnökétől, hogy minden a jogszabálynak megfelelően történjen, ez vonatkozik 
nem csak a gazdálkodására, hanem az egyesület működésére is. Ez vonatkozik azokra az 
emberekre is, akik részt vesznek az egyesület irányításában, feladataik ellátásában, erre az 
önkormányzat maximálisan oda fog figyelni. A lehető legnagyobb támogatásban részesül az 
SVSE, ezért joggal várhatjuk el, hogy az eredmények a támogatás mértékével arányban 
álljanak. A sportépület idén biztos, hogy felújításra kerül, el kezdődtek a műszaki felmérések. 
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A testület is tárgyalta annak lehetőségét, hogy az épület ne csak belülről, hanem kívülről is 
megújuljon. Kérdezem a képviselő társakat, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Bencs Gábor képviselő: A labdarugó szakosztály az a civilszervezet, akit az önkormányzat a 
legnagyobb támogatásban részesít. Az elmúlt években Hronyecz Norbert vállára vette az 
egyesület munkáját azzal a céllal, hogy itt Sajóbábonyban minőségi futball legyen. Én csak 
megköszönni szeretném az eredményes munkáját, az elért eredményeket. Véleményem szerit 
a sportegyesület megfelelő keretek közt működik. A felújítás után a Sporttelepet tartalommal 
kell megtölteni, ami úgy gondolok, szép feladat lesz, bárki is fogja ezt megtenni. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérem a bizottságok véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta SVSE beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 
 
Csóka Károly képviselő, a Művelődési , Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta SVSE beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót és 4 igen, 1 tartózkodik szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal,  hogy elfogadja az 
SVSE a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (I.27.) önkormányzati határozata 

 
 SVSE  2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Képviselő-testület, úgy döntött, elfogadja az SVSE 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolóját.  
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 

intézkedésekről 
 
dr. Szilva István polgármester: A legutolsó soros testületi ülésünk december 16-án volt, két 
rendkívüli ülésre is sor került. A képviselő-testület határozott a bor, pálinka és pogácsasütő 
verseny időpontjának a meghatározásáról. Így a pálinka és a pogácsasütő versenyre 2015. 
február 14-én 9.30 órától kerül megrendezésre az Ipari Park kultúrtermében. A 18. 
Borversenyre március 21-én kerül sor. A testület határozott az új önkormányzati újság 
létrehozásáról is. Volt egy szerkesztett újságunk, SajTóbábony névvel, ez nagyon sokáig 
működött, amit a Déryné Szabadidőközpont szerkesztett. Történt egy olyan sajnálatos esett, 
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hogy a SajTóbábony újságot egy magánszemély levédette, ami azt eredményezte, hogy ezt az 
újságot már nem adhatta ki az önkormányzat, csak ennek a személynek a hozzájárulásával. 
Próbáltam tárgyalni, dűlőre jutni, hogy ez az újság továbbra is az önkormányzat neve alatt 
fusson, mivel a lakosság szerette, de sajnos, nem sikerült. Én azt kívánom neki, hogy 
szerkessze tovább, töltse meg tartalommal és jutassa el a lakossághoz. Viszont a képviselő-
testület nem szeretné, hogy a lakosság írott sajtóanyag nélkül maradjanak, ezért úgy döntött, 
hogy létrehoz egy új újságot, Bábonyinfó néven. A jegyzőasszony intézkedett az elindításáról 
és a levédéséről. Bízom benne, hogy a lakosság hamarosan kezében tarthatja az új újságot. 
Határoztunk a Tájház udvarán kemence építéséről. Ez várhatóan tavasszal meg is fog 
valósulni. A képviselő-testület döntött a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
igazgatójának, Sólyom Sándor vezetői megbízásának a visszavonásáról, egyhangú 
szavazattal. Ezzel egy időben a pályázat kiírásáról az intézményvezető beosztás betöltésére.  
A határidő hamarosan lejár. Döntött a testület arról is, hogy a Déryné Szabadidőközpont és 
Városi Könyvtár dolgozói létszámát 1 fővel megemeli. 
Két ülés közt tett intézkedésekkel kapcsolatban tájékoztatnom kell a képviselőket és a 
lakosságot, hogy a START munkával kapcsolatban elég sok értekezleten vettem részt. A 
testület tárgyalta azt is, hogy milyen programokat kellene megvalósítani. Ezeknek az 
elbírálása még folyamatban van. A mezőgazdasági része március 1-től kezdődik. A többi 
március közepe, április elején fog elbírálásra kerülni. Az adóság konszolidációban részt nem 
vett önkormányzatok részére adott támogatásokkal kapcsolatban is lépéseket kellett tenni. A 
lift már elkészült. Előzetesen egyeztettünk a beszerelésével kapcsolatban, egy kis szervezéssel 
megvalósításra fog kerülni. A képviselő-testület látogatás tett testvértelepülésünkön, 
Rejdován. Az új képviselők közül - beleértve magamat is - még többen nem jártunk a 
településen. A rejdovai új polgármester miatt is úgy gondoltuk, hogy illene tiszteletünket 
tenni. Elmentünk, megtekintettük Rejdovát, illetve meg tudtuk beszélni az idei évre tervezett 
programokat és célokat. Szeretnék kitérni a Sólyom Sándor vezetői megbízatásának 
visszavonása körül kialakult szóbeszéd. Szükséges lenne, hogy a tisztánlátás véget alakosság 
lássa, hogy miért kényszerült arra a képviselő-testület, hogy a vezető megbízását visszavonja. 
Azért került vezetői megbízás visszavonására, mert a törvény jelentősen megváltozott, még 
pedig 2013. január 1-vel a közalkalmazottakról szóló törvény szerint fegyelmi eljárást nem 
lehet indítani, csak abban az esetben, ha Közalkalmazotti Tanács van létrehozva. Mivel 
nálunk a közalkalmazottak létszáma nem éri el azt, hogy ezt létre lehessen hozni, így fegyelmi 
eljárás nem indítható. A munkáltatónak abban az esetben, ha a munkaköri leírását megszegné, 
a vezetői megbízatás visszavonására van lehetősége vagy a munkaviszony megszüntetésére. 
Az előbbi mellett döntött a képviselő-testület a vezetői megbízását visszavonta, erre még 
decemberben került sor. Ezt követően az intézményvezető élt a törvény adta jogával, írásban 
kérte az indokolást, a határidő betartatása végett még januárban kellett meghoznia döntését a 
testületnek. Az indokolás megtárgyalása zárt ülésen történt, mivel személyi ügyről van szó. A 
zárt ülésen hozott határozat tartalma nyilvános, amit most szeretnék felolvasni. Remélem 
mindenki számára világos lesz, hogy miért kényszerültünk erre a lépésre.  
A polgármester felolvassa az indokolást. 

„Sólyom Sándor 2011. augusztus 1. napjától egyszemélyi felelős vezetője a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár (a továbbiakban: DSZK) önkormányzati fenntartású 
intézménynek. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Vezetői 
tevékenységével kapcsolatban súlyos hiányosságok, szabálytalanságok tapasztalhatók. 
- A 256/2011.(X.25.) önkormányzati határozat értelmében a DSZK intézmény 
szolgáltatásaiért díjat kell fizetni, a szolgáltatási díjakat az igénybe vételt megelőzően, nyugta 
ellenében kell megfizetni, igény esetén számlát kell kiállítani. A szolgáltatási díj beszedése 
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sorozatosan szabálytalanul történik, tekintve, hogy az igazgató nyugtaadási kötelezettségének 
nem tesz eleget, ezzel sorozatosan megsérti a számviteli törvény, valamint az államháztartási 
törvény előírásait. (2000. C. törvény, 2011. évi CXCV- törvény.) 
 
- A 255/2011.(X.25.) önkormányzati határozat a DSZK termeinek bérleti díját Ft / óra 
mennyiségi egységben határozza meg. A DSZK igazgató terembérleti díjakról a 
készpénzfizetési számlákat szabálytalanul, sorozatosan a számviteli törvénybe ütközően állítja 
ki, illetve figyelmen kívül hagyja a hivatkozott önkormányzati határozat előírásait is. A DSZK 
igazgató által használt számlatömben (ZS2SA 0521351 számlaszámtól ZS2SA 0521400 
számlaszámig) kiszámlázott terembérleti díjak  összege nem egyezik meg a DSZK 
költségvetési elszámolási számlájára postai úton befizetett összeggel. 
 
- „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” program megvalósítására 2014. szeptember 26. 
napján az igazgató 325.000 Ft összeget vett át az önkormányzat pénztárából. A rendezvény 
2014. szeptember 27. napján lezajlott, az eseményt követően az igazgató nem számolt el az 
önkormányzat felé a fel nem használt készpénzzel, többszöri szóbeli felszólításra csak 2014. 
október 31. napján került sor az elszámolásra. A program keretében nem volt érvényesíthető 
az alábbi két számla. 
 
A program pénzügyi elszámolását az önkormányzat 2014. december 3-án elvégezte, az 
igazgató helyteleníthető tevékenységéből adódóan az önkormányzatnak 66.795 Ft összeg, de 
összesen 98.863 Ft  összeg visszafizetési kötelezettsége keletkezett.  A visszafizetést az 
önkormányzat 2014. december 4. napján teljesítette a Magyar Államkincstár számlájára 
történő átutalással (10032000-01031496). 
 
- A DSZK igazgató munkáltatói jogkörében végzett tevékenysége elfogadhatatlan. Elmondása 
szerint a dolgozók személyi anyagával nem rendelkezik, a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó 
alapdokumentumok nem állnak rendelkezésre, a hiányosságok megszüntetésére semmilyen 
intézkedést nem tett. 
 
- A DSZK az Általános Művelődési Központ (ÁMK) jogutód intézménye. A képviselő-testület a 
DSZK intézményt 2011. július 28. hatállyal alapította. Sólyom Sándor az intézményvezető 
feladatokat 2011. augusztus 1. napjától látja el, ez idő alatt az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatának elkészítéséről nem gondoskodott, az általa vezetett intézmény a mai 
napig nem rendelkezik a törvényes és szabályos működés alapjait meghatározó 
dokumentummal. 
 
- A DSZK házirenddel sem rendelkezik, intézményben nem szabályozott a vendégek részéről 
elvárt magatartás, nem szabályozott az intézmény tulajdonában, használatában lévő tárgyak, 
eszközök, berendezések használata, nem biztosított azok őrzése sem. Az igazgató elmondása 
szerint az intézmény helyiségeit (stúdió, salátabár, kiállító terem, stb.) nem zárják, azokba 
szabad és ellenőrizetlen a bejárás, ezzel lehetőség adódhat különböző tárgyi eszközök 
eltulajdonítására.  
 
- A kulturális programok szervezése során az igazgató nem fordít kellő figyelmet a 
rendezvények előkészítésére, nem fordít figyelmet a rendezvények kellő időben történő 
meghirdetésére, a meghirdetések pontatlanok, nem egyértelműek. A Városi Mikulás ünnepség 
megrendezése során az igazgató a társrendező szervezettel jelentős késedelemmel vette fel a 
kapcsolatot, veszélyeztetve ezzel a közel 600 fős rendezvény lebonyolítását. A szervezetlenség 
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az Adventi ünnepségek során is tapasztalható volt, előfordult, hogy a program 
forgatókönyvétől eltérően a rendezvényt nem az igazgató nyitotta meg.  
 
- A vezetői megbízás visszavonását megelőzően (2014. október és november hónapban) két 
alkalommal előfordult, hogy Sólyom Sándor a munkahelyén, munkanapon nem jelent meg, 
távollétét nem jelezte munkáltatója felé, hollétéről a dolgozók sem rendelkeztek 
információval. Munkáltatói számonkérésre közölte, hogy szabadságon volt. 
 
- Az igazgató a DSZK élén eltöltött 3 éves idő és korábbi vezetői tapasztalata birtokában, 
kirívóan helytelen gyakorlatot folytatott az ellátmány elszámolásával kapcsolatban. A 
számviteli szabályok szerint következő ellátmány abban az esetben vehető fel, amennyiben az 
azt megelőző ellátmány felhasznált és fel nem használt részével is elszámol az illető. Sólyom 
Sándor gyakorlata szerint, a részére jóváhagyott ellátmánnyal nem minden esetben számolt 
el, viszont kérelmezte a következő ellátmány jóváhagyását. A vezető mindezt azzal indokolta, 
hogy a korábbi ellátmányból megmaradt összeg már nem fedezte az egyes kiadást/kiadásokat, 
ezért kérte a következő ellátmány jóváhagyását. Megalapozatlannak és elfogadhatatlannak 
tartja a munkáltató, hogy egy több 10 éves vezetői tapasztalattal bíró személy ezzel indokolja 
meg ezt a helytelen gyakorlatot. Hiszen a fent említett szabály célja és lényege, hogy a vezető 
részére megállapított ellátmány nyomon követhető, ellenőrizhető legyen. 
 
-Az igazgató a vele történt többszöri beszélgetés ellenére, a polgármester kéréseit sorozatosan 
nem, vagy késedelmesen teljesítette. A hatékony munkavégzés megvalósításához 
elengedhetetlen a szoros kapcsolattartás, a vezetők közötti kölcsönös információáramlás és az 
utasítások pontos, szakszerű végrehajtása. A polgármester Sólyom Sándort többször is kérte, 
hogy a programok során előzetesen egyeztessen vele, amelynek részben eleget téve, de 
késedelmesen vagy jelentős késedelemmel, nem a kérésének megfelelően hajtott végre. Kirívó 
esetnek tartja a polgármester, hogy a vezetővel történt megbeszélés ellenére a mai napig nem 
kerülnek megküldésre részére azok a hírek, amelyeket a vezető az önkormányzati hírportálon 
megjelentet. 
 
A vezetőnek törekednie kell arra, hogy az általa vezetett intézmény elismertsége, előnyös 
megítélése fennmaradjon. A vezetővel szemben elvárt jogos követelmény, hogy feladatait 
szakszerűen, a törvényeknek és a szakma szabályainak megfelelően, legjobb tudása szerint 
teljesítse.” 
 
A képviselő-testület ezen indokok alapján döntött arról, hogy Sólyom Sándor vezetői 
megbízását visszavonja, és nem bocsájtja el. Sólyom Sándor február 1-től, mint 
közalkalmazott tovább is az intézmény dolgozója. Ez a teljes körű tájékoztatás a teljes 
történethez. Bízom benne, hogy a lakosok is el tudják dönteni, hogy mi indokolta ezt és nem 
csak fél mondatokból, fél információkból vonnak le következtetést.  
 
Ehhez a napirendi ponthoz van valakinek hozzáfűzni valója vagy kérdése? 
Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű 
határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (I.27.) önkormányzati határozata 

 
A lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 

Képviselő-testület úgy döntött elfogadja a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között 
tett intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések 

meghozatala 
 
dr. Szilva István polgármester: Nagy segítségünkre volt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
előadója annak a listának az előállításában, amit figyelembe tudunk venni a következő évi 
költségvetés tervezésénél. Nagyvonalakban tartalmazza azokat a reális célokat, amiket ebben 
az évben meg lehet valósítani, azokat a nagyobb kiadásokat, ami terheli az önkormányzatot, 
ami nemcsak beruházásokat jelent, hanem felújításokat is, vagy esetleg nagyobb eszközök 
beszerzését, ezek lettek betervezve, illetve olyan kiadásokat, mint például a bérjellegű 
kiadások, amelyek fontosak ahhoz, hogy a testület tervezni tudjon, hogy mekkora az az 
összeg, amelyet fejlesztésre tudunk fordítani, mekkora az az összeg, ami minimálisan 
szükséges ahhoz, hogy működni tudjon az önkormányzat illetőleg az intézmények. Ezek 
figyelembevételével terveztünk. A bizottsági ülésen elhangzottakon kívül van valakinek más 
javaslata? 
 
Bencs Gábor képviselő: Pénzügyi bizottság elnökeként egy pár szót szeretnék mondani a 
lakosság számára, hogy miről is volt szó a bizottsági ülésen. Sajóbábony Város 
Önkormányzata mindig törekedett arra, hogy biztonságos, jól működő gazdálkodással álljon 
fel. Ha rendkívüli események, élethelyzetek adódnak, azokat biztonsággal tudjuk kezelni, 
zavartalanul működhessenek az intézmények. Ez mind januári, mind a februári ülésen meg is 
nyilvánul, akár 10 órán át tartó egyeztetés árán is megbeszéljük és döntünk a lakosság 
érdekeit is figyelembe véve az esetleges beruházások megvalósításáról, és ehhez szükséges 
pénzügyi fedezett biztosításáról. A sarokszámok, ahogy mondani szokták realizálódnak, a 
februári testületi ülésen már komplett, kész költségvetést tudunk ismertetni a lakossággal. Én 
úgy gondolom, hogy a lakosság meg lesz elégedve. 
 
dr. Szilva István polgármester: A lakosságot szeretném tájékoztatni, hogy  2014. évben a 
civilszervezetek mekkora támogatásban részesültek. A következő Sajóbábonyi Harmónia 
Életmód Egyesület 500 000,- Ft részesül, amit fel is használtak. Sajóbábonyi Sakk és 
Szabadidő Egyesület 500 000,-Ft támogatásban részesült, amit szintén felhasználtak. Az 
SVSE 6 000 000,- Ft összegű támogatásban részesült, amivel szintén éltek,  Teke 1 300 000,- 
Ft támogatás szavazott meg a testület, amiből 1.050. 000,- Ft lett felhasználva 2014. évben, de 
a maradék összeg is ki lett fizetve. Sajóbábony Sportéletért Közhasznú Alapítvány 450 000,- 
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Ft, Deák Ferenc Általános Iskola Alapítványa 400 000,- Ft, Református Egyház 500 000,- Ft, 
kaptak, és használtak fel. Katolikus Egyház 500 000,- Ft támogatást kapott, de a 2014. évi 
költségvetés terhére plusz 200 000,- Ft ítélt meg a képviselő-testület, a katolikus templom 
felújítására kívántak felhasználni.  Virágos Bábonyért Egyesület 300 000,- Ft támogatást 
kaptak, amelyből körülbelül 247 000 Ft-ot használtak fel. A Polgárőr egyesületek, mint már 
említettem 1 500 000,- Ft-1 500 000,- Ft tervezett támogatási összeget tervezett az előző 
képviselő-testület, amiből 1 000 000 – 1 000 000,- Ft-ot használtak fel. Megkérem a bizottsági 
elnököket, hogy ismertessék a bizottság véleményét. 

Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a 
képviselő-testület felé következő módosításokkal: 
 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok 
pályázat (lift, tető kialakítása, III. épület nyílászárócsere, 
szigetelés) keretében kapott támogatás való kiegészítése 

16.000.000 Ft 

 
Sporttelep belső felújítására nyert Tao-s pályázat önerő összege 

           
      Külső felújítására  

 
2.000.000,- Ft 

 
6.000.000,- Ft 

Gépjárművásárlás 6.000.000,- Ft 
Garázsszövetkezet költségeire 2.000.000,- Ft 
Térfigyelő kamera létesítésére 5.000.000,- Ft 
Járda  mellé fatelepítésre   5.000.000,- Ft 
Web fejlesztésre   2.000.000,- Ft 
Rendőrőrs kialakítására  50.000.000,- Ft 
Civilszervezetek támogatása 13.540.000,- Ft 

 
 
Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: A bizottságunk is alaposan az előterjesztést, és 5 igen, egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 
 
Csóka Károly Művelődési , Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottságunk is alaposan 
az előterjesztést,  az alábbi javaslattal kiegészítve  5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé. 
 

 
Komposztáló  

 
1.000.000,- Ft 

Macont és a beruházási épületeinek tetőszigetelésére  1.000.000,-Ft 
Kerítésjavítás 1.500.000,- Ft 
Kemence felé filagóriakészítés 1.000.000,- Ft 

 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek még valamilyen javaslata? Szavazásra 
teszem. Aki egyetért azzal, hogy  
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A képviselő-testület 
 
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala című 
előterjesztés megtárgyalta és elfogadja, a tervezett bevételeket az 1. melléklet szerint, a 
tervezett kiadásokat a 2. melléklet szerint, a tervezett támogatásokat a 3. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
2. Felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat figyelembe vételével a 2015. évi költségvetési 
rendelet-tervezetet készítse el. 
 
3. Felkéri polgármesterét, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletet az ágazati 
jogszabályok által meghatározott határidőket betartva terjessze a képviselő-testület elé, 

 
aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az 
alábbi határozatot hozta  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (I.27.) önkormányzati határozata 
 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatalához 
 

A képviselő-testület 
 
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala című 
előterjesztés megtárgyalta és elfogadja, a tervezett bevételeket az 1. melléklet szerint, a 
tervezett kiadásokat a 2. melléklet szerint, a tervezett támogatásokat a 3. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
2. Felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat figyelembe vételével a 2015. évi költségvetési 
rendelet-tervezetet készítse el. 
 
3. Felkéri polgármesterét, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletet az ágazati jogszabályok 
által meghatározott határidőket betartva terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős:  1. 3. pont: dr. Szilva István polgármester 
   2. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő:   1. pont: azonnal 
               2-3. pont: 2015. február 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 

1. sz. melléklet 

 

2015. évi tervezett bevételek 

Megnevezés 2015. évi tervezett bevétel 
Köznevelés támogatása 45.550 
Szoc.étkeztetés 2.214 
Gyermekétkeztetés 8.434 
Dolgozók bértámogatása 10.624 
Önkormányzati hivatal működési tám. 64.853 
Település üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatellátás támogatása 

10.310 

Egyéb feladatok támogatása 7.844 
Lakott külterület tám. 8 
Beszámítás miatt -36.526 
Szociális étkeztető 10.000 
Déryné Szabadidőközpont  800 
Kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, első lakáshoz 
jutók) 

2.500 

Kölcsön visszafizetése 15.000 
Támogatásértékű működési bevétel 45.000 
OEP-től átvett pénzeszköz 3.686 
EU-s fejlesztés támogatása 120.000 
Építményadó 70.000 
Kommunális adó 10.000 
Iparűzési adó 210.000 
Gépjárműadó 5.000 
Felhasználási kötöttséggel járó bevétel 6.600 
Előző évi pénzmaradvány 165.876 
Összes tervezett bevétel: 777.773 
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Sajóbábony Város Önkormányzat  
2015. évi tervezett kiadások (e Ft) 

 
Szakfeladat létszám 2015. évi  

tervezett 
kiadás 

Kiadásból: 
személyi 

jell. 

Járulékok Dologi 
kiadás 

Szociális 
juttatás 

Pénzeszköz 
átadás 

Felhalm. 
kiadás 

Kölcsön 
nyújtása 

Tartalék 

Óvodai ellátás 12 63.947 42.873 10.483 10.591 - - - - - 
Déryné Szabadidő Központ 4  39.036 10.319 2.716 26.001 - - - - - 
Polgármesteri Hivatal 14 108.039 60.030 16.208 25.201 6.600 - - - - 
Önkormányzat           
Önkormányzati jogalkotás „K”  1  30.334 16.870 4.138 9.326 - - - - - 
Szociális étkeztető „K”  7+1 70.738 18.923 5.459 46.356 - - - - - 
Védőnői Szolgálat „K”  1 4.854 1.573 425 2.865 - - - - - 
Fogorvosi Szolgálat „K”   1.234 - - 1.234 - - - - - 
Város és községgazdálkodás „Ö”  8+1 58.605 24.452 6.009 28.144 - - - - - 
Egyéb járó-beteg ellátás „Ö”   4.137 - - 4.134 -  - - - 
Önkormányzat által folyósított segély 
„Ö”  

 12.916 - - - 12.916 - - - - 

Települési hulladék „K”   31.750 - -      31.750 - - - - - 
Közfoglalkoztatás „K”  50 54.480 48.000 6480  - - - - - 
Közvilágítás „K”   10.973 - - 10.973 - - - - - 
Lakóingatlan bérbeadás               - - - - - - - - - 
Nem lakóingatlan bérbeadás               - - - - - - - - - 
Közutak fenntartása „K”    37.500 - - 37.500 - - - - - 
Zöld terület gazd-al kapcs feladat „Ö”             4.115 - - 4.115 - - - - - 
Önkormányzati vagyonnal kapcsf „Ö”              9.525 - - 9.525 - - - - - 
Állategészségügyi szolg. „Ö”              1.000   1000 - - - - - 
Felhalmozási kiadás  125.000      120.000 5.000  
           
Kiadások összesen:  668.183 223.040 51.918 248.715 19.516  120.000 5.000 - 
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  3.sz. melléklet 

 

2015. évi tervezett támogatások 

 

Szervezet 
megnevezése 

Tervezett 
össze 

Kifizetett 
összeg 

Összeg 

Harmónia Életmód 
Egyesület 

500.000 500.000 800.000 

Sakk Egyesület 500.000 500.000 586.000 
SVSE 6.000.000 6.000.000 7.146.000 
Teke 1.300.000 1.050.000 1.500.000 
Sportéletért 
Alapítvány 

450.000 450.000 950.000 

Általános Iskola 
Tanulóiért Alap. 

400.000 400.000 - 

Katolikus-Református 
Egyház, nyelvi tábor 

1.000.000 1.200.000 - 

Virágos Bábonyért 300.000 247.101 - 
Polgárőr Egyesület 
(1) 

1.500.000 1.000.000 - 

Polgárőr Egyesület 
(2) 

1.500.000 1.000.000 1.650.000 

Összesen: 13.450.000 12.347.101  

 

6. napirendi pont: Előterjesztés az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 

dr. Szilva István polgármester: Erre minden évben sor kerül. Az intézményvezető tesz 
javaslatot, hogy az étkezési normát szükséges emelni vagy nem. Idén egyelőre nem kíván 
emelni ezen az étkezési normán. Ami miatt a rendeletmódosításra sor kerül az, hogy jelentős 
támogatja az önkormányzat mind az óvodába járók, mind pedig az iskolába járók étkeztetését. 
Vannak olyan gyermekek, akiknek fizetni kell az étkeztetésért. Ezt az intézményvezető 
pontosan felmérte. A Szociális étkeztető vezetője által készített kimutatás alapján 
megállapítható, hogy 2014. évben a gyermekétkeztetés keretében igénybe vett étkezésért 50 
%-os mértékű díjat az óvodában 7 fő, az iskolában 9 fő után fizettek, míg 100 %-os mértékű 
díjat az óvodában 8 fő, az iskolában 13 fő gyermek után fizettek, összesen 42 főt érintett a 
fizetési kötelezettség, mely 951.995.-Ft kiadás eredményez az önkormányzatnak, amennyiben 
a képviselő-testület támogatja a javaslatot. Mi ennek az oka? Minden képviselőnek eltökélt 
célja, hogy a sajóbábonyi gyerekeket itt tartsuk. Ha abban belegondolunk egy két-három 
gyerekes családnak milyen megtakarítást jelent számukra, bizony, jelentős. Jelen helyzet 
szerint csak ebben az évben terheli az önkormányzatot a támogatás finanszírozása, hisz 2016-
tól a Kormány ingyenessé teszi a gyermekétkeztetést. Én úgy gondolom, nem szabad, hogy 
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hátrányba kerüljenek a relatíve jobb anyagi körülmények közt élők, hisz lehet, hogy ép csak 
átlépik a küszöböt, ami után jár a támogatás. Én azt is gondolom, hogy ez az önkormányzat 
ennyit igenis megtehet. A gyerekek ingyenes étkeztetése 2015. február 1-től történik. Van 
valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? 

Csóka Károly képviselő: Azt szeretném javasolni a képviselő-társaknak, a döntésnél vegyék 
figyelembe, hogy ezeknek a gyerekeknek a szüleik dolgoznak. Csak azért ne büntessük őket, 
mert 500,- Ft-tal meghaladta a határt a jövedelmük. Az a célunk, hogy minél több gyereket 
járassanak a szülők ide Sajóbábonyba iskolába, óvodába. Mindent meg kell tennünk azért, 
hogy ez így is legyen. 

Sólyom Sándor képviselő: Csatlakozom a képviselőtársamhoz, hasonló gondolatok 
fogalmazódtak meg bennem is. Az a szülő, aki dolgozik, jövedelemmel rendelkezik, 
akkorával, hogy soha semmilyen kedvezményre nem jogosult. De korántsem akkorával, hogy 
ezt az ebéd díjat szülőnek ne essen nehezére a kifizetése. Ha nagy szavakat akarok használni, 
akkor elmondhatom, hogy ezeknek az embereknek a vállán nyugszik az egész társadalom, ők 
bele is adnak a közösbe. Örülök, hogy ezt a napirendi pontot itt látom az asztalon, én ezt 
maximálisan támogatom. 

Mogyorósi Gábor élelmezésvezető: Arra szeretném kérni a szülőket, hogy ha februártól az 
étkeztetés ingyenes lesz a gyerekek számára, hogy akinek van fennálló januári tartozása, azok 
rendezzék mielőbb. Örülnék, ha ezt még a hónapban le lenne rendezve, ne kelljen felszólítást 
küldeni. 

dr. Szilva István polgármester: Kérem, a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
véleményét. 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az étkezési térítési díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztésnek megfelelően, 3 igen, egyhangú szavazattal, elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal az étkezési térítési 
díjról szóló 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításával az előterjesztésnek 
megfelelően, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az 
alábbi rendeletet alkotta  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete 

 

Az étkezési térítési díjról szóló 4/2014. (II.19.) és az 1/2014. (I.29.) rendelettel módosított 
10/2013. (IX.11.) rendelet módosításáról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a 
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gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
bekezdésében, és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§  A rendelet 4.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A fizetendő gyermekétkeztetés térítési díjból az önkormányzat 100 %-os kedvezményt 
biztosít.  

 
2.§  A rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
  
      Likai-Tóth Adél             Dr. Szilva István  
                      jegyző                polgármester 

 

dr. Szilva István polgármester: Egy  döntést kell hoznunk, nem is tudom, hogy nevezem 
egy kellemetlen affér, ezt a bizottsági ülésen részletesebben kifejtettük. A korábbi testület 
hozott róla határozatot, egy olyan lehetőséget biztosított az önkormányzati illetve a volt 
önkormányzati dolgozók számára, hogy kedvezményesen étkezhessenek, ez 50 %-os 
kedvezményt jelent. Volt, aki élt ezzel a lehetőséggel, volt, aki nem. Egyesek találtak kiskaput 
és megkeresték ezeket az embereket, akik nem veszik igénybe, és ők használták ki a 
kedvezményt. Én úgy gondolom, ha az önkormányzat biztosít egy kedvezményt, az meg van 
határozva pontosan, kire terjed a személyi hatálya. Ez ennek a szabálynak a kijátszása, ezt 
mélységesen elítélem. Erre azt a megoldást javasoltuk, hogy a kedvezményezettnek 
nyilatkozatot kell tenni, hogy ő maga veszi igénybe a kedvezményes étkezést. Amennyiben 
nem így történik, annak állnia kell a következményeit. Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, 
hogy Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzatnál 
foglalkoztatott munkavállalók, valamint az önkormányzattól nyugdíjba ment dolgozók 
számára biztosított kedvezményes étkezésre csak a személyes igénybevétel esetén nyújt 
lehetőséget, kézfeltartással jelezze. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

 
A kedvezményesen biztosított alkalmazotti étkezés igénybevételéről  

 
Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzatnál foglalkoztatott 
munkavállalók, valamint az önkormányzattól nyugdíjba ment dolgozók számára biztosított 
kedvezményes étkezésre csak a személyes igénybevétel esetén nyújt lehetőséget. 
 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
  Mogyorósi Gábor élelmezésvezető 
Határidő: azonnal és folyamatos 
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dr. Szilva István polgármester: Még egy határozatot kell hoznunk a közfoglalkoztatottakkal 
kapcsolatban. A Szociális étkezdében 2-3 fő dolgozik, attól függ, hogy hány főt kapunk. 
Valljuk be, a közfoglalkoztatottak között sem ugyanúgy dolgoznak. A konyhai 
közfoglalkoztatottak maximálisan igénybe vannak véve, letudja a munkaidejét, sőt még azon 
túl is. Régen ez szóbeli megállapodáson alapult, de most azt gondolom, hogy öntsünk tiszta 
vizet a pohárba. Legyen ez is döntés tárgya. Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy 
Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete kedvezményes étkezési lehetőséget 
biztosít a Szociális Étkeztetőnél közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállaló számára. A 
térítési díj megegyezik az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók által fizetett díjjal, 
kézfeltartással jelezze. 

 

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

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

 

Szociális Étkeztetőben dolgozó közfoglalkoztatottak kedvezményes étkezése  

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete kedvezményes étkezési lehetőséget 
biztosít a Szociális Étkeztetőnél közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállaló számára. A 
térítési díj megegyezik az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók által fizetett díjjal. 

 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
  Mogyorósi Gábor élelmezésvezető 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
dr. Szilva István polgármester: Még döntenünk kell a szociális konyha felé fennálló 
tartozásról, melynek összege 42.865 Ft. A tartozás elhalálozás miatt jött létre, és kisebb része 
abból adódott, hogy a lejárt rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményt késéssel igényelték 
újra. Javaslom a testület felé, hogy a tartozás törlésére adjon engedélyt. Szavazásra teszem, 
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület, mint fenntartó a szociális étkezde költségvetése 
terhére hozzájárul 42.865 Ft összegű étkezési térítési díj hátralék törléséhez, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015. (I.27.) önkormányzati határozata 

 
Étkezési díjhátralék törléséről 
(Szociális étkezde, 42.865 Ft) 
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Képviselő-testület, mint fenntartó, a szociális étkezde terhére hozzájárul 42.865 Ft összegű 
étkezési térítési díj hátralék törléséhez. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
   Mogyorósi Gábor élelmezési vezető 
Határidő: azonnal 
 
7. napirendi pont: Beszámoló a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. 

évi munkájáról 
 

dr. Szilva István polgármester: Aki részletesen követi a testületi üléseket annak feltűnhet, 
hogy novemberi ülésen volt egy tájékoztató, de az nem volt teljes körű, hisz még jelentős 
rendezvény hátra volt. Ezért szükségessé vált, hogy az intézmény vezetője a januári ülésen 
beszámoljon. Felsorolta, hogy milyen rendezvények voltak 2014. évben, de a lakosság nem 
igazán tudott róla. A 2014 évi költségvetéséről számot adott, ami magában foglalta a 
művelődési ház, a könyvtár illetőleg a Sportteleppel kapcsolatos kiadásokat. Kérem, a 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolóját, és 3 nem szavazat mellett, elfogadását nem javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérem, a Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság elnökét 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolóját, és 1 igen, 3 nem és 1 tartózkodik, szavazat mellett elfogadását nem javasolja a 
Képviselő-testület felé. 

 

dr. Szilva István polgármester: Amint hallották két bizottság tárgyalta a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját és mindkét 
bizottság nem fogadta el a beszámolót. Ennek több oka is volt. A vezetői megbízatás 
visszavonásából is látszik voltak problémák, amit jeleztük az intézményvezetője felé. Voltak 
olyan rendezvények, ami rendezvények megrendezésre kerültek, de nem lettek kellőképpen 
meghirdetve. Voltak olyanok, ami jól sikerültek. Problémák is akadtak, ezt a bizottsági ülésen 
megtárgyaltuk, ezek alapján hozták meg a döntésüket. Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, 
hogy elfogadja a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolóját, kézfeltartással jelezze. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
Szavazatok számszerűsítve: 1 igen, 5 nem és 1 tartózkodik. 
 
Dr. Szilva István polgármester: A határozati javaslat elfogadásához a szavazatok több mint 
fele, azaz 4 igen szavazatra lett volna szükség, a testület határozatot nem hozott. 
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8. napirendi pont: Előterjesztés a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. 
évi rendezvénytervének megtárgyalására 

 
dr. Szilva István polgármester: Szorosan kapcsolódik az előző napirendi ponthoz. Január 
hónapban az intézményvezető összeállítja, hogy az évben milyen rendezvény várható. 
Átadom a szót Sólyom Sándor intézményvezetőnek, kívánja az írásos rendezvény tervét 
kiegészíteni? 
 
Sólyom Sándor képviselő, DSZK igazgató: Lényegében a tervnek van egy váza. A 
programok több évvel visszamenő hagyománnyal rendelkezik. Jól bevált programok, mint 
például pálinkaverseny, városnap, gyereknap, mikulásest, advent és még sorolhatnám. 
Vannak kisebb programok, legyen az egy kiállítás, egy játszóház. Az ember igyekszik 
kitalálni új dolgokat. Így áll össze a rendezvényterv. Ez nem azt jelenti, hogy kőbe van vésve. 
Elképzelhető, hogy lesz olyan, ami elmarad, és lesznek olyanok dolgok, amit vétek lenne 
kihagyni. Az intézmény a rendezvényterv mentén végzi a munkáját. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban van valakinek hozzászólása, egyéni véleménye? Amennyiben nincs, megkérem 
a bizottságokat, ismertessék a véleményüket. Először a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási 
Bizottság elnökét kérem. 
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi rendezvénytervét, 3 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
Csóka Károly Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 
Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi rendezvénytervét, és azt 4 igen, 1 
tartózkodik, szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-
testület megtárgyalta és elfogadja a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 
rendezvénytervét, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

 
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi rendezvénytervének elfogadásáról 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Déryné Szabadidőközpont és Városi 
Könyvtár 2015. évi rendezvénytervét a melléklet szerint. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal  
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14/2015.(I.27.) önkormányzati határozata melléklete 
 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
2015. évi rendezvényterve és költségei 

 

Január: 

- rejtvényfejtő-műveltségi-szellemi vetélkedő a Kultúra Napja alkalmából  20.000.- 
- Egészség Nap          50.000.- 

Február: 

- farsangi játszóház        10.000.- 
- színházlátogatás        25.000.- 
- pálinkaverseny                 300.000.- 
- szavalóverseny         20.000.- 

Március:  

- borverseny                  300.000.- 
- március 15-i ünnepség                  20.000.-

  
- kiállítás         10.000.- 
- rajzverseny         20.000.- 

Április: 

- templomi koncert        50.000.- 
- húsvéti játszóház        10.000.- 
- író-olvasó találkozó        50.000.- 
- népzenei program a Tájház udvarán      60.000.- 

Május: 

- Majális         700.000.- 
- Gyermeknap         300.000.- 
- Anyák napi játszóház          10.000.- 
- Templomok éjszakája és Hősök napja     100.000.- 

Június: 

- Ünnepi Könyvhét          50.000.- 
- Trianon megemlékezés         50.000.- 
- búcsú          600.000.- 
- Múzeumok éjszakája        100.000.- 
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Július: 

- nyári vakációs programok         50.000.- 
- Stolica-túra         100.000.- 
- folklór csoportok fellépése       200.000.- 
- I. Sajóbábonyi Pincenap       100.000.- 

Augusztus: 

- Városnap                  2.000.000.- 
- nyári vakációs programok          50.000.- 
- „Járjuk körbe Sajóbábonyt!”        100.000.- 

Szeptember: 

- templomi koncert          50.000.- 
- kiállítás           10.000.- 
- színházi előadás a SVIP kultúrtermében     200.000.- 
- népzenei program a Tájház udvarán        60.000.- 

Október: 

- október 23-i ünnepség         20.000.- 
- Idősek Napja         500.000.- 
- népdalkör találkozó        300.000.- 

November: 

- mezőgazdasági-kertbarátkör kiállítás       10.000.- 
- író-olvasó találkozó         50.000.- 
- Egészség Nap                   100.000.- 
- színházlátogatás         25.000.- 

December: 

- adventi ünnepség sorozat       350.000.- 
- Mikulás-est         400.000.- 
- karácsonyi játszóház                     10.000.- 

 

Összesen: 7.540.000.- 
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9. napirendi pont: A Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása 
idejének meghatározása 

 

dr. Szilva István polgármester: Az előterjesztés előadója az óvodavezetője. Előtte 
szeretném elmondani, hogy erre azért van szükség, mert ilyenkor tudják elvégezni, ami az év 
során felmerülnek, gondolok itt a festésre, a karbantartására, másrészt azért van, mert ilyenkor 
tudják kivenni a dolgozók a szabadságuk nagy részét. Erről időben kell határozni, hogy a 
szülők idejében megkapják a tájékoztatást, annak érdekében, hogy a gyerekek elhelyezéséről 
gondoskodni tudjanak. 

Juhász Judit óvodavezető: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Én azt gondolom, hogy a 
polgármester úr teljes körűen elmondta az okokat, amiért ezt a döntést most kell meghoznia a 
képviselő-testületnek. Talán egy mondat, hogy a Szociális étkeztető vezetőjével egyeztetve, 
jelöltük ki ezt az időszakot. Ebben az időszakban a konyha is zárva lesz. Ebben az időszakban 
nem biztosított a gyerekek részére az étkeztetés. Ezen kívül plusz 1 hetet kértünk. Mi a 2015. 
június 29- 2015. július 17. időpontot határoztuk meg. Kérem a képviselő-testületet, fogadja el 
az általunk megjelölt időpontot. 

dr. Szilva István polgármester: Kérem a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét 
ismertesse a bizottság véleményét. 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartására tett javaslatot 5 igen, egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. 

dr. Szilva István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Sajóbábonyi 
Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartását  2015. június 29. - július 17-ig határozza meg, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta  

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

 
Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartás időpontjának a meghatározásáról 
 
A Képviselő-testület 
 

1. Úgy döntött, hogy Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartását 2015. 
június 29. napjától 2015. július 17. napjáig határozza meg. 
 

2. Felkéri az óvodavezetőt, hogy a kihirdetéshez szükséges intézkedést tegye meg. 
 

Felelős: Juhász Judit óvodavezető 
Határidő: azonnal  
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10. napi rendi pont: Előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozásához 
 
dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont a mezei őrszolgálat 
létrehozásáról szóló előterjesztés. Attól függetlenül, hogy Sajóbábony közigazgatási területe 
kicsi, főleg a külterület, erre a lakosságnak igénye van. A korábbi ülésen felkértük jegyző 
asszonyt, hogy járjon utána, hogy mi ennek a folyamata, aki ezt meg is tette. Így teljes képet 
kaptunk, hogy ennek a létrehozása mivel jár. Tudni a kell a lakosságnak, hogy erre van egy 
pályázat. Az állam támogatja a bérjellegű kiadás 50 %-át, illetve egyszeri támogatásként 
500 000 Ft-ot ad a létrehozására. Erről azért kell most döntenünk, mert ezt be kell tervezni a 
költségvetésbe, hisz ez egy plusz egy főt jelent, ami költséget ró az önkormányzatra. Ez egy 
hosszú folyamat, pályáztatni kell. Legkorábban is tavasszal tudjuk létrehozni. Azt várjuk ettől, 
hogy nagyobb biztonságba legyenek a külterületeink. Én azt javaslom, hogy vágjunk bele, és 
nézzük meg milyen eredményeket hoz. Kérdezem, a képviselőtársakat van valakinek 
hozzáfűzni valója. 
 
Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Egy olyan 
státuszt hozunk létre, amivel a lakosság maximálisan meg lesz elégedve, a település hasznát 
fogja szolgálni. A bizottságunk a mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló előterjesztést, és 5 
igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. 
 
Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke: A bizottság is fontosnak tart minden olyan 
kezdeményezést, ami a lakosság biztonságát szolgálja, maximálisan támogatja és 5 igen, 
egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Bízom benne, hogy visszatartó ereje lesz  a fegyveres 
szolgálatnak, azokkal szemben, akik a törvényt megkerülve akarnak érvényre jutni.  
Szavazásra teszem, ki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
 

1. A mezőőri feladatok ellátására 2015. május 1. napjától mezei őrszolgálatot hozzon 
létre. 

2. A mezei őrszolgálati feladatok ellátását 1 fő mezőőr foglalkoztatásával biztosítsa 
3. Az önkormányzat a mezőőri szolgálat működtetéséhez nem kíván az 

ingatlanhasználóktól (tulajdonosoktól) mezőőri járulékot szedni. 
4. Felhívja a jegyzőt, hogy a mezőőri szolgálat megalakításával és működtetésével járó 

költségeket vegye figyelembe az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
elkészítése során. 

5. Felhívja a jegyzőt, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet készítse el. 

 
 kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta  
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

 
A mezei őrszolgálat létrehozásáról 

A képviselő-testület úgy dönt 
 

1. A mezőőri feladatok ellátására 2015. május 1. napjától mezei őrszolgálatot hoz létre. 
2. A mezei őrszolgálati feladatok ellátását 1 fő mezőőr foglalkoztatásával kívánja 

biztosítani. 
3. Az önkormányzat a mezőőri szolgálat működtetéséhez nem kíván az 

ingatlanhasználóktól (tulajdonosoktól) mezőőri járulékot szedni. 
4. Felhívja a jegyzőt, hogy a mezőőri szolgálat megalakításával és működtetésével járó 

költségeket vegye figyelembe az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
elkészítése során. 

5. Felhívja a jegyzőt, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet készítse el. 

 
Felelős:   1-3. pont: dr. Szilva István polgármester 
                4-5. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: 1-3. pont: azonnal 
                   4. pont:  2015. február 15. 
                   5. pont:  2015. március 31. 
 

11. napirendi pont: Előterjesztés Sajóbábony 076/10 hrsz-ú ingatlanhasznosítására 
vonatkozó szándék megtárgyalásához 

 

dr. Szilva István polgármester: Ezt úgy tudnám behatárolni, hogy a felső Erzsébet királyné 
út végétől a református temető sarkáig. Ott felvezetne egy két sávos út. Ezt meg is kell 
terveztetni. Ez jelenleg még a Magyar Állam tulajdonában van. Meg kell határoznunk, hogyan 
szeretnénk hasznosítani. A Magyar Állam tulajdonában lévő Sajóbábony külterület 076/10 
helyrajzi számon felvett, legelő művelési ágú 1, 1429, ha területű ingatlan egy részét az 
önkormányzat temetőhöz felvezető út kialakításához, a fennmaradó részét pedig 
növénytermesztés céljából használná, illetve e földterület egészét majd a későbbiekben 
belterülethez csatolná.    Ez lenne a lényege az előterjesztésnek. Megkérem Jelcs Sándor 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 

Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a Sajóbábony 076/10 hrsz-ú 
ingatlanhasznosítására vonatkozó szándékról szóló előterjesztést, és 5 igen, egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. 

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, ki egyetért azzal, hogy a képviselő-
testület úgy dönt,  
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1. A 166/2013. (VII.8.) önkormányzati határozatra tekintettel úgy dönt, a Sajóbábony 
076/10. hrsz.-ú ingatlan egy részén a temetőhöz vezető utat kívánja kialakítani, az 
ingatlan úttal nem érintett területrészén növénytermesztést kíván folytatni. 

2. A geodéziai munkálatok elvégzésével Kelemen János földmérőt bízza meg, a 
megbízásai szerződés megkötésére, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

3. Tudomásul veszi, hogy Sajóbábony 076/8 helyrajzi számú kivett temető megnevezésű 
ingatlan nem tartozik a Nemzeti Földalapba. 

4. Felhívja a jegyzőt, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet a döntésről írásban 
tájékoztassa. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

A Sajóbábony 076/10. hrsz.-ú ingatlan tervezett hasznosításáról 
Kelemen János földmérő megbízásáról 

 
A képviselő-testület  
 

1. A 166/2013. (VII.8.) önkormányzati határozatra tekintettel úgy dönt, a Sajóbábony 
076/10. hrsz.-ú ingatlan egy részén a temetőhöz vezető utat kívánja kialakítani, az 
ingatlan úttal nem érintett területrészén növénytermesztést kíván folytatni. 

2. A geodéziai munkálatok elvégzésével Kelemen János földmérőt bízza meg, a 
megbízásai szerződés megkötésére, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

3. Tudomásul veszi, hogy Sajóbábony 076/8 helyrajzi számú kivett temető megnevezésű 
ingatlan nem tartozik a Nemzeti Földalapba. 

4. Felhívja a jegyzőt, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet a döntésről írásban 
tájékoztassa. 

 
Felelős: 1-3. pont: dr. Szilva István polgármester 
                 4. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont: Előterjesztés Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntések 
megtárgyalásához 

 

dr. Szilva István polgármester: Az írásos anyagot a testület megkapta. Még egyszer el 
szeretném mondani azok kedvéért, aki esetleg még nem tudja, a hulladékgazdálkodás 
átalakult. A társulásnak 125 önkormányzat tagja. Korábbi években pályázatot nyújtottak be, 
ami kedvezően lett elbírálva. Mivel mi tagok vagyunk, minden egyes önkormányzatnak 
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határoznia kell, hogy ezt a pályázatot támogatjuk. Ezt a pályázatot a társulás módosítani 
kívánja. Voltak olyan eszközök, amiket kivettek a pályázatból. A társulás nagy hangsúlyt 
fektet az újrahasznosításra. Új szeméttároló edényeket kívánnak beszerezni. Azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy ebből a pályázatból a társulásban résztvevő önkormányzatok 
kukájának teljes körűen megvalósul törvényi előírásnak megfelelően. A kukák űrtartalma nem 
változik, továbbra is 120 literes lesz. Anyagi hozzájárulásunk nem keletkezik. Kérem, a 
testületet támogassuk. Van valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Szavazásra teszem, ki 
egyetért azzal, hogy képviselő-testület úgy dönt, az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0002 pályázatot megvalósítását támogatja. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció 
részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 
24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. 
Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási Tanács 
Munkaszervezetének, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

Döntés Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 
pályázat vonatkozásában 

 
 
A Képviselő-testület, úgy döntött 
 

1. Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatot megvalósítását támogatja. 
A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági 
Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, 
hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-
ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.  
 

2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási 
Tanács Munkaszervezetének.   

 
1. pont: 

Felelős: Dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. pont: 
Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 
Határidő: azonnal 
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13. napirendi pont: Előterjesztés Szakértői bizottság megválasztására 
               (DSZK intézményvezetői pályázat) 
 

 

dr. Szilva István polgármester: Előterjesztés Szakértői bizottság megválasztására Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat vonatkozásában. A törvény 
előírja a szakértői bizottság létrehozását. Egyik tagja delegált tag, akit a Magyar Népművelők 
Egyesülete delegált, ő Csorba Csaba úr, ő kötelező tagja a bizottságnak. A szakértői bizottság 
további két további két tagjának javaslom Csóka Károly képviselőt, a Művelődési, Ifjúsági és 
Sportbizottság elnökét, Jelcs Sándor képviselőt, a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 
tagját. Ennek a bizottságnak van javaslattételi joga, úgymond a pályázatokat fogják elbírálni, 
ennek a figyelembe vételével hozza meg. Van valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? 
Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva úgy dönt, a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár magasabb vezetői 
beosztására pályázót (pályázókat) szakértői bizottság hallgatja meg, melynek tagjai. Csóka 
Károly képviselő, Jelcs Sándor képviselő, Csorba Csaba szakértő, az kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodik szavazattal l az alábbi határozatot hozta  
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

Szakértői bizottság megválasztásáról 
(DSZK intézményvezetői pályázat) 

 
A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
(6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, a Déryné Szabadidőközpont és 
Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztására pályázót (pályázókat) szakértői bizottság 
hallgatja meg, melynek tagjai: 
 
1. Csóka Károly képviselő 
2. Jelcs Sándor képviselő 
3. Csorba Csaba szakértő 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

14.  napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 

dr. Szilva István polgármester: Az indítványok bejelentések két indítvánnyal kívánok élni, 
az egyik a napokban érkezett egy megkeresés az iskola intézményi tanácsba történő delegálás 
kapcsán. 2014. október 12-ig hivatalba lévő Nagy Imre polgármester úr volt eddig az 
önkormányzat részéről delegálva. A 2014. évi önkormányzati választáson változást történt a 
polgármester személyében, ezért szükségessé vált az új tag kijelölése, aki a település 
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önkormányzatát képviseli az intézményi tanácsban. Erről kellene határoznunk. Javaslatom az, 
hogy a mindenkori polgármester kerüljön ebbe az intézménytanácsba. Csütörtökön lesz egy 
értekezlet, amelyen rész kellene vennünk. Kérdezem a képviselő-társakat valakinek más 
javaslata. Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése értelmében a 
Sajóbábonyban működő Deák Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába az 
Önkormányzat képviseletében dr. Szilva István polgármester delegálja. Megbízatása 
Képviselő-testület általi történő visszavonásig tartson, kézfeltartással jelezze. 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

 
Iskolai intézményi tanácsba történő delegálásról 

 

A képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése 
értelmében a Sajóbábonyban működő Deák Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába az 
Önkormányzat képviseletében dr. Szilva István polgármester delegálja. Megbízatása 
Képviselő-testület általi történő visszavonásig tart.  

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: A  másik indítványom  Sajószentpéter Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának a jóváhagyásáról kell 
döntenünk. A Társulási Tanács 2014. december 18.-ai döntését kell jóváhagynunk. Erre azért 
van szükség, mert a Tárulás Szervezeti és Működési Szabályzatát, az intézmények elnevezését 
érintő korábbi döntések, az államháztartási működési rendjére vonatkozó rendelkezésnek való 
megfeleltetés miatt és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi október 
12-i választását követően szükséges volt a társulási megállapodás felülvizsgálata. A 
megállapodás szabályainak magasabb szintű megfeleltetése érdekében indokolt a módosításra 
vonatkozó törzskönyvi bejegyzés kérelmezése. Ennek feltétele a társult önkormányzatok 
képviselő-testületi döntéseinek meghozatala. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy 

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú 
módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást 
Egységes szerkezetben jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 1. számú módosításának es az egységes szerkezetű módosított 
Társulási Megállapodás aláírására 

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

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2015.(I.27.) önkormányzati határozata 

 
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

1. számú módosításáról 

 

Képviselő-testület 

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú 
módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást 
Egységes szerkezetben jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 1. számú módosításának es az egységes szerkezetű módosított 
Társulási Megállapodás aláírására 

  
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

dr. Szilva István polgármester: Az indítványok bejelentések napirendi pont keretében 
képviselőtársaim közül tesz valaki bejelentést? Megadom a szót Hubai Krisztián 
alpolgármester úrnak. 

Hubai Krisztián alpolgármester: A polgármester úr kérte, hogy szeretné, ha minden 
képviselő tartana fogadóórát. Most bejelentem a nyilvánosság előtt, hogy minden hónap első 
hétfőjén 16 órától fogadónapot tartok, a könyvtárban. Az első fogadó napom 2015. február 2.  
16 órától. 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a jegyző asszonyt, hogy kell-e rögzíteni ezt az 
SZMSZ-ben. 

Likai-Tóth Adél jegyző: Ha rögzítjük a rendeletben, úgy kötelező érvényű. Ha a képviselő 
úgy dönt, fogadónapot tart, bejelenti, erről időben tájékoztatja a lakosságot, ez is járható út. 

Bencs Gábor képviselő: Megkérem a MESZ vezetőjét számoljon be az elmúlt időszak 
munkájáról. 

Horváth Péter MESZ csoportvezető: Az adventi koszorúkat és a betlehemet elbontottuk, 
elraktároztuk. Az óvodába volt egy csőtörés azt kijavítottuk. Pellet beszállítás a gyári 
raktárba, az óvodába beszállítása. Minden nap fel kell tölteni a napi pellettárolót az óvodában. 
Síktalaníts is volt az idén. Konyhai asztaljavítás. Ady utcán, az önkormányzati telken megy a 
bozótírtás. Szín egy részét mi festettük le. Gyárból szociális fa kiszállítás. A szerszámok 
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karbantartása. Az érintésvédelemi vizsgálat során felmerült hibák kijavítása. Önkormányzati 
pince kitakarítása, festése. Folyamatban van az irattár átköltöztetése.  

Bencs Gábor képviselő: A településünkön elszaporodott a csőtörés. Amikor az ÉRV ZRt. 
elhárítja a hibát, nem állítja vissza az eredeti állapotot. Azt szeretném kérni a MESZ vezetőjét 
ellenőrizze le a visszaállítást. 

dr. Szilva István polgármester: Még egy valamit el szeretnék mondani. A házszám 
rendelettel kapcsolatban. Ennek a türelmi ideje lejárt. Legutóbb felmérettem a közterület-
felügyelőkkel. Örömmel tapasztalom, hogy radikálisan csökken azoknak a házaknak a száma, 
ahol nincs kirakva a házszám, de sajnos még mindig van, ezek után szankcionálni fogjuk. 
Nem is értem, hogy miért olyan nehéz egy házszámot felírni a ház falára, akár egy spayvel is. 
Nem kért sem a korábbi, sem a jelenlegi képviselő-testület lehetetlen dolgot. Semmilyen 
megkötés nincs, csak az, hogy jól látható helyen legyen kihelyezve. Ez mindenki számára 
könnyítés, csak vegyük példának a mentőket vagy egy futárszolgálatot. Most is 
figyelmeztettem a lakástulajdonosokat, hogy ha nincs, kint a házszám azt pótolja. 

Jelcs Sándor képviselő: Szeretném jelezni, hogy a Vörösmarty út 29. szám előtt egy 
betonakna tető be van szakadva. 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek bejelentése? Megadom a szót Rátkai 
Gábornak. 

Rátkai Gábor: Én egy problémával jöttem. Szeretném, ha Sajóbábonyban egy 
gyermekorvosi rendelőt létesítsenek. Sok a kisgyerekes szülő, beleértve magamat is. Rá 
vagyunk kényszerítve, hogy a településen praktizáló orvosokhoz vigye. Sajnos gyermekemet 
már négy alakalommal félre kezelte az itteni orvosok. Számomra felháborító az eset, hogy két 
orvos is megvizsgálja, és nem veszi észre, hogy tüdőgyulladása van. Számunkra megnyugtató 
lenne, ha lenne gyerekorvos egy ilyen nagy városban. 

dr. Szilva István polgármester: Az ilyen jellegű igényét a képviselő-testülethez kell 
címezni. Nem is tudom, hogy van-e erre lehetőségünk. Felelőtlenül nem akarok ígéretet tenni. 
Én nem szeretnék ítéletet hozni egy orvos felett. Kérdezem, jelezték az orvosnak? 

Rátkai Gábor: Jeleztük, azt tudta erre mondani, hogy nagyon sajnálom. 

dr. Szilva István polgármester: Meg fogom nézni  dolgot. Nem tudom, hogy van-e 
lehetőségünk rá. Ezzel kapcsolatban van kérdése a képviselő társaimnak? Amennyiben több 
kérdés, hozzászólás nincs, a nyílt ülést bezárom. 

 

 
 
 

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


