
1 

 

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2015. január 30.  

 

napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Határozat szám Megnevezése 

 

23/2015.(I.30.) Napirendi pont elfogadásáról 
 

24/2015.(I.30.) Stereotip Bt. video felvételeinek kifizetéséről 
(2014. év, 7 db video felvétel)  

25/2015.(I.30.) A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására létrejött 
intézményfenntartói társulási megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 

26/2015.(I.30.) Személyes érintettség bejelentéséről 
(dr. Szilva István polgármester) 

27/2015.(I.30.) A polgármester illetményéről, költségtérítéséről 
 

28/2015.(I.30.) Keretösszeg megállapítása fák csonkolására 
(1.000.000,- Ft 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült:  2015. január 30. 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 
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 
 

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 7 fő jelen van,  
ülést ezzel megnyitom. A mai ülést telefonon hívtam össze, akkor elmondtam a napirendi 
pontokat, most szóban ismertetem a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot. 
 

1. Stereotip Bt. megbízásának megtárgyalása 
2. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására létrejött 

intézményfenntartói társulási megállapodások közös megegyezéssel történő 
megszüntetésének megtárgyalásához 

3. Előterjesztés a polgármester illetményéről, költségtérítésére 
4. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztásra beérkezett 

pályázat elbírálása  
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Más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért a napirendi pontok 
megtárgyalásával, annak sorrendiségével, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2015. (I.30.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pont elfogadásáról 

 

1. Stereotip Bt. megbízásának megtárgyalása 
2. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására létrejött 

intézményfenntartói társulási megállapodások közös megegyezéssel történő 
megszüntetésének megtárgyalásához 

3. Előterjesztés a polgármester illetményéről, költségtérítésére 
4. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztásra beérkezett 

pályázat elbírálása  
 

1. napirendi pont: Stereotip Bt. megbízásának megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: Stereotip Bt. által  elvégzett munkájáról kell döntenünk. 
Stereotip Bt. szerződés alapján havi 1 szerkesztett adást vállalt. Ezt a nyáron már bőven 
meghaladta, az elkészített műsorokkal. A korábbi testület is határozott már róla, hogy a 
többlet felvételek egy részét kifizesse. A 2014. évi rendezvényeken készült felvételekről van 
szó, szám szerint 7 darab felvétel nem került kifizetésre. 
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Ha igényli a képviselő-testület megnézheti, ezek a felvételek 
mennyibe kerülnek az önkormányzatnak. A költségvetés tervezésénél fontos lehet. 
 

dr. Szilva István polgármester: Korábban is szó esett arról, hogy felül fogjuk vizsgálnia 
Stereotip Bt.-vel kötött szerződést. El kell döntenünk, hogy melyik az az esemény, amiről 
feltétlen készüljön felvétel. A felmerülő eseményről eseti megbízás keretében dönthetünk,  
felvételenként 50 000,- Ft + Áfa munkadíjért. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, a 
napirendi pontot szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, az 
Önkormányzat részére a Stereotip Bt. által 2014. évben elkészített 7 darab video felvételért 
50.000,- Ft + Áfa / video felvétel árat fizet, azaz összesen 350.000 Ft + Áfa árat fizet a 2015. 
évi költségvetés terhére, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem,  és 2  tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (I.30.) önkormányzati határozata 

 

Stereotip Bt. video felvételeinek kifizetéséről 

(2014. év, 7 db video felvétel)  
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Képviselő-testület, úgy dönt, az Önkormányzat részére a Stereotip Bt. által 2014. évben 
elkészített 7 darab video felvételért 50.000,- Ft + Áfa / video felvétel árat fizet, azaz összesen 
350.000 Ft + Áfa árat fizet a 2015 évi költségvetés terhére. 
 
Felelős: dr. Szilva István 
Határidő: azonnal 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására 

létrejött intézményfenntartói társulási megállapodások közös megegyezéssel történő 

megszüntetésének megtárgyalásához 
 

dr. Szilva István polgármester: Az 1. napirendi pont megtárgyalásához kérem a jegyző 
asszonyt, hogy ismertesse a tudnivalókat. 
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Ez egy régi történet. Miskolc Város Önkormányzata 22 településsel 
2013. július 1. napjától létrehozta a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulást. Az 
önkormányzat ezen időponttól a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Intézmény- Módszertani Központ intézménynek fenntartói jogát a Miskolc 
Környéki Önkormányzati Társulásnak adta át. Az elmondottakra tekintettel szükséges a 
társulási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése. 
 
dr. Szilva István polgármester: Tulajdonképpen ez egy formalitás. Amennyiben kérdés, 
hozzászólás nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt 
hozzájárul a családsegítés feladatainak ellátására megkötött intézményfenntartói 
megállapodás 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A 
családsegítés feladatainak ellátására megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás a 
határozat 1. melléklete. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletét képező 
intézményfenntartói társulási megállapodás megszüntető okiratát aláírja, 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 

25/2015. (I. 30.) önkormányzati határozata 
 
A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására létrejött intézményfenntartói társulási 

megállapodás  közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
A képviselő-testület  
 

1. Hozzájárul a családsegítés feladatainak ellátására megkötött intézményfenntartói 
megállapodás 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
A családsegítés feladatainak ellátására megkötött intézményfenntartói társulási 
megállapodás jelen határozat 1. melléklete. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletét képező 
intézményfenntartói társulási megállapodás megszüntető okiratát aláírja. 

 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Előterjesztés a polgármester illetményéről, költségtérítésére 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az előterjesztés lényege, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 141. § bekezdéseinek megfelelő alkalmazása szerint az alanyi 
jogon járó nyelvvizsgapótléknak megfelelő összeget is be kell számítani abba a helyettes 
államtitkári illetménybe, amely a polgármesteri illetmény kiszámításául szolgál. Azt is tudni 
kell, hogy az alanyi jogon járó C típusú német és angol nyelvvizsgapótlék 38.600,- Ft az 
illetmény alap 100 %-a, csak azért nem ezt az összeget kapja polgármester úr, mert 
polgármester.  
 

dr. Szilva István polgármester: A szavazásban nem kívánok részt venni bejelentem az 
érintettségemet. Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület tudomásul 
veszi dr. Szilva István polgármester érintettségének bejelentését, mely szerint a polgármester 
illetménye, költségtérítése megállapításának az ügyében személyesen érintett, és úgy dönt, a 
döntéshozatalból kizárja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntésben részt vett 7 fő 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az, 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2015. (I.30.) önkormányzati határozata 

 
Személyes érintettség bejelentéséről 

(dr. Szilva István polgármester) 

A képviselő-testület 
 

1. Tudomásul veszi dr. Szilva István személyes érintettségre vonatkozó bejelentését a 
polgármester illetménye, költségtérítése megállapításának tárgyában 
 

2.  A 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére figyelemmel dr. Szilva István 
polgármestert a döntéshozatalból kizárja. 

 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-
testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) 
bekezdés c) pontjának megfelelően, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 141. § (5) bekezdését dr. Szilva István főállású polgármester 
illetményét 2014. október 12. napjától 476.600 Ft / hónap összegben állapítja meg, továbbá 
egyetért azzal, hogy a polgármester költségtérítését figyelemmel a Mötv. 71. § (6) 
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bekezdésére, illetményének 15 %-ában, azaz 71.490 Ft / hónap összegben állapítja meg, a 
149/2014.(X.27.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntésben részt vett 6 fő 

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

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2015. (I.30.) önkormányzati határozata 

 

A polgármester illetményéről, költségtérítéséről 

Képviselő-testület 
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően, figyelembe véve a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (5) bekezdését dr. 
Szilva István főállású polgármester illetményét 2014. október 12. napjától 476.600 Ft / 
hónap összegben állapítja meg. 

 
2. A polgármester költségtérítését figyelemmel a Mötv. 71. § (6) bekezdésére, 

illetményének 15 %-ában, azaz 71.490 Ft / hónap összegben állapítja meg. 
 

3. A 149/2014.(X.27.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: Megkérem Rontó Andrást, ismertesse a fákról a felmérését. 
 
Rontó András képviselő: Két darab fához kellene mindenkép vállalkozói segítség. Az egyik 
az Ady úton, a másik Kossuth út 10. szám alatt. Azt ki is kell vágni, mert szét fogja nyomni a 
vízvezetékcsövet. Akkora nagy, hogy nem is tudom, hogy a vállalkozó is hogy fogja kivágni. 
Teljesen átfonta a vezetéket. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Ha az üléssel végzünk ki kell menni, megnézzük. 
 
Rontó András képviselő: Olyan sok rajta a fagyöngy, ha az leszakad, a súlyától szétszakítja a 
vezetékeket. Azért nem vállalom a felelősséget. Ki kell hívni a vállalkozót, mérje fel. Ha 
elvállalja ő a felelős érte. A többit meg tudjuk csinálni, de nagyon sok a fa, amit ki kell vágni. 
 
dr. Szilva István polgármester: Tervezzünk be havonta két utcát. Én azt mondtam, azzal 
kell kezdeni, ami közterületen van. 
 
Rontó András képviselő: A gépet bérelni kell. Én vágom, a közmunkás kihúzza alóla, 
felaprítja. Ez így is 2 hetes munka. Én azt szeretném mondani, hogy fel kell szólítani azokat a 
lakosokat, akiknek fája a vezetékhez ér, de a kerítésen belül van. 
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dr. Szilva István polgármester: Én azt mondom, hogy még ne szólítsuk fel őket, tegyük 
rendbe a közterületeket. Hívjuk ki az alpintechnikai vállalkozót, hogy mérje fel. 
Megpróbáljuk megszervezni, hogy elinduljon a dolog. 
 
Rontó András képviselő: Az emlékparkban van három fenyő, van két csenevész, amit 
elnyomnak a nagyok, és van egy, ami teljesen eléri a vezetéket. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Hozhat a képviselő-testület olyan döntést, mely szerint az 
önkormányzat elvégezteti a közterületi fák szükség szerinti csonkolását, a munkálatokra x Ft 
összeget biztosít a 2015 évi költségvetés terhére. 
 
dr. Szilva István polgármester: Ezt márciusnál hamarabb nem gondolnám. Szavazásra 
teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elvégeztesse a közterületen lévő fák 
csonkolását, a csonkolás költségeire 1.000.000,- Ft-ot, keretösszeget a 2015. évi költségvetés 
terhére biztosít. A munkák koordinálásával megbízza a MESZ-t. Felkéri a polgármestert a 
facsonkolási munkáját megrendelje, a fel nem használt összeget fák telepítésére használja, fel 
kézfeltartással jelezze. 
 

A döntésben részt vett 7 fő 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az, 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2015. (I.30.) önkormányzati határozata 

 
Keretösszeg megállapítása fák csonkolására 

(1.000.000,- Ft) 

Képviselő-testület úgy dönt 
 

1. Az önkormányzat elvégezteti a közterületi fák szükség szerinti csonkolását, a 
munkálatokra 1.000.000 Ft összeget biztosít a 2015 évi költségvetés terhére. 

2. A munkák koordinálásával megbízza a Műszaki Ellátó Szervezet munkacsoportot.  
3. Felkéri a polgármestert, a facsonkolási munka megrendelésére. 
4. Az 1.000.000 Ft öszeg fel nem használt részét az önkormányzat fák telepítésére 

fordítja. 
 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester:  A nyílt ülést bezárom 

 
K.m.f. 

          dr. Szilva István       Likai-Tóth Adél 

              polgármester                  jegyző 
 
 
 


