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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  2015. március 31. 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:  

 
Király Gáborné aljegyző 
Dr. Bogyai Ferenc rendőrezredes 
Hudák Zsolt őrsparancsnok 

 
Távol maradt:   
 
 Likai-Tóth Adél jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
dr. Szilva István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, a kedves tévénézőket. Külön 
szeretném köszönteni Rendőrkapitány Urat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése 
határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az 
ülést megnyitom. A következőkben az ülés napirendi pontjainak meghatározására kerül sor. 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat:  
 

1. Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról. 
2. Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
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3. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 7/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet módosításához  
 

4. Előterjesztés a mezei őrszolgálat létesítéséről, működtetéséről és a mezőőri járulékról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához, döntés a mezőőri pályázat kiírásáról 

5. Előterjesztés a mezőőri feladatok ellátására vonatkozó feladat átadás- átvételi 
szerződés megkötésének megtárgyalásához 

6. Előterjesztés az önkormányzat saját halottá nyilvánítás szabályairól szóló rendelet 
megalkotásához 

7. Előterjesztés  a 2015. évi Közbeszerzési Terv megtárgyalására, jóváhagyására 
8. Indítványok, bejelentések 
9. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztásra beérkezett 

pályázatok elbírálása 
10. Szociális ügyek, személyi ügyek 

 
 

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 
58/2015. (III. 31.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pont elfogadásáról 

 

 

1. Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról. 
2. Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
3. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 7/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet módosításához  
4. Előterjesztés a mezei őrszolgálat létesítéséről, működtetéséről és a mezőőri járulékról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásához, döntés a mezőőri pályázat kiírásáról 
5. Előterjesztés a mezőőri feladatok ellátására vonatkozó feladat átadás- átvételi 

szerződés megkötésének megtárgyalásához 

6. Előterjesztés az önkormányzat saját halottá nyilvánítás szabályairól szóló rendelet 
megalkotásához 

7. Előterjesztés a 2015. évi Közbeszerzési Terv megtárgyalására, jóváhagyására 
8. Indítványok, bejelentések 
9. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztásra beérkezett 

pályázatok elbírálása 
10. Szociális ügyek, személyi ügyek 
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1. napirendi pont: Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 
rendőrőrs munkájáról. 

 
 

dr. Szilva István polgármester: Megköszönöm Rendőrkapitány Úrnak, hogy jelenlétével 
megtisztelt minket és ismerteteti a beszámoló lényegét. A bizottsági ülésen Hudák Zsolt 
Őrsparancsnok Úrral részletesen megbeszéltük a beszámolót. Rendőrkapitány Úr szeretné 
összefoglalni a beszámolóban foglaltakat. 
 
Dr. Bogyai Ferenc rendőrezredes: Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr, 
Jegyzőasszony! A korábbi években bővebb beszámolót készítettünk. Szélesebb körben 
tájékozattuk a képviselő-testületet. Mindenkép szeretnék egy rövid kiegészítést adni a 
kapitányságtevékenységéről. A korábbi évekhez képest nem csak azt vizsgáltuk, hogy milyen 
változás következett be 1 év alatt, hanem hosszabb intervallumot vettünk alapul. 2015. év óta 
egy 10 éves adatsort vizsgáltunk. A képviselő-testület megkapta az adattáblát. 2014. évben 
közel 20 %-kal csökkentek a bűncselekmények. A kiemelt bűncselekmények, amelyek az 
emberek szubjektív biztonságérzetét befolyásolják, nagyobb jelentőséggel bírnak. Ebben a 14 
kiemelt bűncselekményben csökkenő esetszámmal rendelkezünk, viszont a felderített 
bűncselekmények eredményessége nőtt. Fontos terület a közterületen elkövetett 
bűncselekmények. Demonstratív rendőri jelenlét, ezekre a bűncselekményekre hatással 
vannak. Az elmúlt 10 év legeredményesebb része a nyomozati eredményesség. A személyi 
balesetek a 2005. évi adatokhoz képest felére csökkentek. A halálos baleset 2014. évben 6 db 
volt. Ezek az adatok igazolják a jogalkotók és a rendőrségi erőfeszítéseket, ami nem mindig 
aratott osztatlan sikert. Különbséget kell tenni a hibázók és a tudatos jogsértő között. A 
sebesség mérésnek nem a pénzbehajtás a célja, hanem a megelőzés. Ennek ellenére vannak, 
akik sérelmezik. Én azt gondolom, hogy a csökkenő halálesetek száma megérte a 
kellemetlenséget. Arra kérek, mindenkit tartsa be a sebességkorlátokat. Én ennyit szerettem 
volna elmondani.  Amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 
 

dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót. Kérdezem, a képviselő-
testületet van valakinek kérdése, hozzászólása? Megadom a szót Jelcs Sándor képviselő 
úrnak. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Nekem egy kérésem lenne. A lakossági igényt szeretném 
tolmácsolni, nagyobb rendőrjelenlétet szeretnénk. Gratulálunk a statisztikához, de nekünk a 
lakosság biztonságérzete a legfontosabb. Még mindig nagyon sok a kábelégetés, a jogosítvány 
nélküli vezetés. Több gyalogos rendőrt szeretnénk. 
 
Dr. Bogyai Ferenc rendőrezredes: Próbálok röviden reagálni. Van a közigazgatásban 
változás a bíróságok tekintetében járásokhoz igazítják a rendőrségi illetékességi területeket. 
Döntés nincsen, tervezetek vannak. A Pittypalaty-völgy a Miskolci járáshoz tartozik. Terveim 
szerint a Pittypalaty- völgy Sajóbábonyi őrshöz fog tartozni. Jelenleg alosztályú rendőrőrs, 
egy osztályállású őrssé kívánom alakítani. Ez megegyezik a Rendőrkapitányság szakmai 
elképzeléseivel. Létszámba ez többet jelentene. A másik oldalról csak lehetőségként 
említeném meg azt, hogy Miskolcon pozitív visszhangja volt a demonstratív gyalogos rendőri 
jelenlétnek, amely úgy valósulhatott meg, hogy megállapodtunk az önkormányzattal. Egyedül 
az, akitől elfogadhatunk anyagi támogatást túlóra kifizetés céljából. A kollégáink ily módon, 
Miskolcon rendészetet alapítottak. Járőrpárossal egy gyalogos rendőrt tudunk biztosítani. 
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Igyekszünk megoldani a jelenlegi rendőrlétszámmal is. Ha Sajóbábony Város Önkormányzata 
is el tud valamilyen összeget erre elkülöníteni, akkor itt is tudunk megállapodás szerint 
demonstratív rendőrjelenlétet biztosítani. Hangsúlyozom, hogy ez csak egy lehetőség, a 
meglévő állománnyal is, bátran merem mondani, országos átlagnak megfelelő lefedettséget és 
létszámot tudunk biztosítani. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönjük szépen. Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy 
minden egyes alaklommal jelezni szokta, ha bejelentés érkezik, egyeztetünk az 
Őrsparancsnok úrral. Én úgy gondolom, ami kérést eljutattunk, azt igyekeznek az erejükhöz 
mérten teljesíteni. Valóban van egy nagyobb fokú igény a rendszeres rendőrjelenlét iránt. 
 
Dr. Bogyai Ferenc rendőrezredes: Annyit elmondanék a lakosságnak, hogy az országos 
átlagnak bőven alatta van a sajóbábonyi esetszám. Tudom a lakosságnak az a legfontosabb, 
hogy érzi magát. Ezek a számok arra jók, hogy szakmailag elemezni tudjuk, hogy az az irány, 
jó vagy sem, amerre haladunk.  
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs szavazásra 
teszem. Aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete 
elfogadja a település közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, 
valamint a Rendőrőrs munkájáról 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 
59/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

A település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrőrs munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a település 
közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a Rendőrőrs 
munkájáról szóló beszámolót. Az önkormányzat megköszöni a Sajóbábonyi Rendőrőrs 
hatékony munkáját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönjük szépen a beszámolót! 
 
Dr. Bogyai Ferenc rendőrezredes és Hudák Zsolt őrsparancsnok távozott a teremből. 
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2. napirendi pont: Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 
intézkedésekről 

 
dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pontunk a „Tájékoztató lejárt 

határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről”. A külterületi utak 
rendbetételéről, már többször esett szó. Az Ipari Park területén az Eurofoam Kft., sokan 
Porán Kft.-ként ismerik, használhatatlan épületeiket elbontott, az ott keletkezett törmeléket 
bevizsgáltatta. Ezeket felajánlotta az önkormányzatunk részére, amit a külterületi utakba fel 
tudtunk használni. Ez nem minősül veszélyes hulladéknak. Felmértük azokat a kritikus 
pontokat, ahol igényelték a kerttulajdonosok, hogy rendbe tegyük. Én azt gondolom, hogy 
egészen jól sikerült az utak rendbetétele. Ezt szeretnénk folytatni, az önkormányzatra komoly 
anyagi terhet ró, hisz meg kell oldani a felpakolását, kiszállítását, annak az útba történő 
bedolgozását. A csapadékvíz elvezető árkok kitakarítása megtörtént. A tanya mellett az árkot 
újra ki kellett ásni. Megjelent az első száma az új önkormányzati újságnak, a Bábonyinfo 
sokak örömére. Egy új köntösben, ez már színes verzióba került kiadásra. Bízom benne, hogy 
havi rendszerességgel meg tudjuk jelentetni. 
A február 17-ei ülést követően egy rendkívüli ülést tartott az önkormányzat március 9. 
napján, az alábbi napirendi pontokról határoztunk. A testület határozott gépjárművásárlásról. 
Szeretném elmondani, hogy miért volt ez indokolt. Korábban volt a tulajdonunkba egy 
Volkswagen Transporter gépjármű, amely közel 15 éves volt. A műszaki vizsgája április 26-
án lejárt volna. Ennek a javítása valamint, annak a megfelelő műszaki állapotba hozása 
többszörösen többe került volna, mint az autó értéke. Úgy szeretnénk bővíteni a 
gépjárműparkunkat, hogy az minél többfunkciós legyen, ha kell áruszállításra is, akár 
személyszállításra is használható legyen. Ezt a megoldást választottuk. Új gépjárművet 
vásároltunk, amely szintén 9 személyes, mint az, amit a hivatal előzőleg használt. Hasonló 
kaliberű, mint az előző, csak a belmagassága kisebb. Egy nagyon jó konstrukciót kaptunk a 
Ford-tól. Ami miatt sürgető volt, készletről tudtunk megvásárolni és nem kellett várni 20-25 
hetet. A régi autót beszámították. A korábbi gépjárművet, amit a hivatal használt megkapta a 
MESZ. Ott ki lett jelölve 2 személy, aki vezetheti, annak az érdekében, hogy továbbra is 
megőrizze a kifogástalan állapotát. Két olyan mikrobusszal rendelkezzünk, amivel közel 20 
fő szállítását tudjuk megoldani. Ha olyan igény merül fel az önkormányzat rendelkezésre 
szokta bocsájtani. a Ford olyan alapfelszereltséget nyújtott, hogy 10 árajánlat közül egy 
autószalon sem tudott  ajánlani valamint 5 év garanciát is adott rá. További célunk, hogy a 
járműparkunkat egységessé tegyük. 
A rendkívüli ülésen a testület döntött a fa telepítéséről is. Ezzel szintén találkozhatott a 
lakosság. A kivitelező nagyon gyorsan és szakszerűen elvégezte a munkát, azért kellett a 
rendkívüli ülésen dönteni róla, mert a fatelepítésre két időszak alkalmas, a kora tavaszi és a 
késő őszi időszak. Elfogadtuk az árajánlatot a vállalkozó tekintetében. Hozzá kell tennem, 
hogy a kivitelezés sokkal olcsóbb lett, mint az árajánlatban szereplő összeg, végül bruttó 
1 300 000 Ft-ra tehető. Az előzetes árajánlatban 400 db fa szerepelt, de végül sokkal 
kevesebb fára lett szükség. Miért esett erre a vállalkozóra a választás? Ez a vállalkozó kiváló 
referenciákkal rendelkezik, ennél nagyobb munkákat is készített. Rövid idő alatt el tudták 
végezni, hisz rendelkeznek megfelelő gépparkkal, amelyek a munka elvégzéshez 
szükségesek. Ezen felül két év garanciát adott a vállalkozó. Ez volt a legnagyobb érv. Ha 
kiszárad egy fa a telepítéséből adódóan a vállalkozó pótolni fogja. Azért van így ültetve, 
nehezített a dogunkat, az hogy a közművek nem egy oldalon helyezkednek el, itt gondolok, 
az optikai kábelre, gázra az ipari- és az ivóvízre. A közmű társaságokkal egyeztetve találtuk 
ezt a megoldást, hogy a későbben felmerülő munkákat ne zavarják a fák.  A villanyoszlop 
2/3-ig fognak érni. ezek díszfák, vörös levelűk van, rózsaszín virág. Ha beállnak nagyon 
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gyönyörűen fognak mutatni. Felvetődött az is, hogy miért nem közmunkások ültetik. Ilyen 
rövid idő alatt nem lett volna lehetséges, a garanciás feltételeket sem tudtuk volna 
érvényesíteni. Másrészt a talaj nagyon köves, ezt kézi erővel nagyon nagy munka lett volna 
elvégezni és hosszú ideig elhúzódott volna. Nekünk figyelembe kellett vennünk az időjárást 
is. Ez az időszak volt a legmegfelelőbb a fa telepítésére. Én arra kérem a lakosságot, aki arra 
jár és látja, hogy valaki rongálja a fákat, mindenkép tegyen bejelentést. Szerencsére én azt 
láttam, hogy minden fa érintetlen és minden karó hiánytalanul meg van. 

A rendkívüli ülésen a testület határozott a Szakértői bizottság megválasztásáról. Ez a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázathoz kötődik. Az előző 
pályázat eredménytelen lett, ezért új pályázatot kellett kiírni. A beérkezett pályázat 
elbírálására Szakértői Bizottságot kellett létrehozni. A Szakértői Bizottságba újfent delegáltak 
egy szakértőt Nébliné Babik Katalin személyében, tagjai Bencs Gábor és Rontó András volt. 
A pályázatot megtárgyalták. A rendkívüli ülésen esett szó a Sportépület felújításáról. A 
tavalyi év során az SVSE közel 8 milliós TAO-s pályázatot nyert el, a sportépület belső 
felújítására. A pályázat részletesen meghatározza, hogy ez az összeget mire lehet elkölteni. A 
bizottsági ülésen az egyesület elnökével részletesen megtárgyaltuk, majd később a testületi 
ülésen is. A testület úgy gondolta, ha hozzáfogunk, egy ekkora munkához célszerű lenne egy 
komplex felújítást végezni, így a testület úgy döntött, hogy a sportépületet kívülről is 
felújítatja. Ezen kívül olyan munkák is el lesznek végezve, amelyek statikailag is biztosítja az 
épület stabilitását hosszú évekig, hisz az épület egyik oldala süllyed. Nyílászárók cseréje is 
lesz. Ez az épület megérett a felújításra. Ha ez a pályázati pénz, rendelkezésünkre áll, nem 
hagyjuk elveszni, hisz záros határideje van, hogy elkészüljön. A munkálatok már elkezdődtek 
a nyár közepe felé fog az egész elkészülni. Én arra kérek minden használót illetve a lakosokat, 
az ezzel járó kellemetlenségeket kérem eltűrni, hisz az ő érdeküket is szolgálja, hogy a 
rendezvényeink egy kulturált környezetbe kerüljenek megrendezésre. A Március 15-ei 
ünnepségen egy új kezdeményezés szerettük volna meghonosítani. Örömömre szolgált, hogy 
ilyen nagy érdeklődés volt az ünnepség iránt. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a 
temetőbe szánt szeméttárolók elkészültek, hamarosan kihelyezésre kerülnek. A Tájház 
udvarán elkezdődött a kemence építése. Március 21. napján megtartottuk a 18. Regionális 
borversenyünket. A jövőben szeretnénk színesebbé tenni a programokat. A lejárt határidejű 
határozatokról és a két ülés közt tett intézkedésekről ennyit szerettem volna elmondani. 
Kérdezem, a képviselőtársaim van valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-
testülete megismerte és elfogadja a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett 
intézkedéseiről szóló tájékoztatót, 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 
60/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

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

elfogadásáról 

  
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és elfogadja a lejárt 
határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2013 (III.27.) önkormányzati 
rendelet módosításához  

 

 
dr. Szilva István polgármester: Ebben a napirendi pontban a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2013 (III.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására kerülne sor.  A módosítás szükségességét, egyrészt 
indokolja az, hogy minden rendeletünket felül kell vizsgálnunk, esetleges jogszabályváltozás 
miatt, másrészt a felmerült igények miatt vált indokolttá. A testület beépített olyan elemeket, 
amit szankcionálni kíván. Ezt alaposan megtárgyaltuk a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság ülésén. Aljegyzőasszony van szóbeli 
kiegészítése? 
 
Király Gáborné aljegyző: A közösségi együttélés szabályait a Képviselő-testület 2013. 
évben megalkotta, most ennek a köreit kibővíti, a szabályokat megsértő magatartásokat 
szélesítette ki a testület. Ezzel lehetőség nyílik a több sértő magatartás szankcionálására. A 
közterület-felügyelők közigazgatási bírság kereteiben eljárhatnak a szabályok megsértőivel 
szemben. 
 

dr. Szilva István polgármester: Nem az a  fő célja az önkormányzatnak, hogy bírságot 
szabjon ki, de aki nem tudja ezeket a szabályokat betartani, szankcionálni fogjuk. A 
közterület-felügyelők illetve az illetékes emberek aktívan fogják használni ezt a rendeletet. 
Bízom benne, hogy sikerül valamilyen változást elérni, mert vannak olyan időszakok, amikor 
tarthatatlan a helyzet. Kérdezem, a képviselőtársaim van valakinek kérdése, hozzáfűzni 
valója? Amennyiben nincs, megkérem a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta a rendelet módosítását és az 
előterjesztésnek megfelelően 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testület felé. 
 

dr. Szilva István polgármester:  Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, 
hogy szavazzunk, aki egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
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elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosításával az előterjesztés szerint, 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 
7/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelete 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 7/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el: 
 
1. §   Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi  
  együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának   
  jogkövetkezményeiről szóló 7/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet (a  
  továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
  rendelkezés lép: 
  „4. § (1) a) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a 
  zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon 
  szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul rongálja, károsítja vagy elpusztítja,  
  közterületen  engedély nélkül fát kivág vagy fát ültet,” 
 
2. §  (1)  A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

  „5. § (1) e) nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség takarításáról 
  és fertőtlenítéséről, az állattartó épületben és környezetükben a rovarok és 
  rágcsálók rendszeres irtásáról,” 
 (2)  A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
  „5. § (1) f) zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt 
  szivárgásmentes gyűjtéséről,” 
 

3. §   A Rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki: 
  „A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos szabályok  
  7/A. § (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
  el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós 
  használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos),  
  másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán 
  tartása tekintetében pedig a  használó, illetőleg –a bérleti jogviszonyból  
  származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a  továbbiakban együtt: használó), 
  aki nem gondoskodik: 
  a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, 
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  b) a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú 
  részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, mosókonyha, szárító, pince- és 
  padlásrész és hulladékgyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, 
  rovar és rágcsálómentesítéséről,  
  c) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás 
  céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, 
  rendszeres takarításáról, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről, 
  d) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, 
  illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán 
  tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, 
  e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 
  fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, 
  f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos   
  megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a  
  csapadékvíz zavartalan  lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
  eltávolításáról, 
  g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 
  méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
  terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a 
  fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő 
  növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról,  
  összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett 
  járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas 
  legyen, 
  h) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról, 
  i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, 
  a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a   
  rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát ne akadályozza, és 
  ne veszélyeztesse. 
  (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a 
  köztisztaság fenntartása körében, aki a szokásos mennyiségű hulladéknál  
  nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék összegyűjtéséről - amennyiben 
  az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltakon 
  kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék -
  annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik.  
  (3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a 
  köztisztaság fenntartása körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó 
  egység, intézmény, szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, 
  intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétgyűjtőt, csikktartót 
  nem helyez el és azoknak a szemétszállításra rendszeresített edénybe való 
  ürítéséről nem gondoskodik. 
  (4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a 
  köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:  
  a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák,  
  járdaszakaszok, járda hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság 
  mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik, 
  b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a 
  gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését 
  akadályozza,  
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  c) hórakást  
  ca) útkereszteződésben, 
  cb) útburkolati jeleken, 
  cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, 
  cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré, 
  ce) kapubejárat elé, annak szélességében  
  helyez el. 
  d) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén 
  konyhasót használ. 
  
  (5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 
  a hulladékgyűjtő udvaron, hulladékgyűjtő szigeten, hulladéklerakóban,  
  hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett 
  szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál. 
  (6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
  a) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében  - a közegészségügyi 
  és építésügyi szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával  
  - olyan szennyezőforrást létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a 
  talajvizet szennyezheti,  
  b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, 
  más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes  
  engedélyével, 
  c) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.” 
  (7) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület- 
  felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot 
  szabhat ki.” 
 
4. §   A Rendelet a következő 7/B. §-sal egészül ki: 
  „Házszámtábla elhelyezése 
  7/B § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el 
  az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a  
  házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, 
  szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 
  a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 
5. §   A Rendelet a következő a 7/C. §-sal egészül ki: 
  „Sajóbábony Város Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények 
  7/C. §  (1)A közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 
  Sajóbábony város címerét vagy zászlaját Sajóbábony Város Önkormányzata 
  Képviselő-testülete által kiadott engedély nélkül, vagy az abban   
  meghatározottaktól eltérő módon használja.  
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 
  a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
6. §   Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
       Likai-Tóth Adél                                                                                  dr. Szilva István 
             jegyző                                                                                              polgármester 
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4.  napirendi pont: Előterjesztés a mezei őrszolgálat létesítéséről, működtetéséről és a 
mezőőri járulékról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához, döntés a mezőőri 
pályázat kiírásáról 

 

dr. Szilva István polgármester: A mezőőri szolgálat elindításához jogszabályi előírás a 
rendeletalkotás. Ebben a napirendi pontban határoznunk kell még arról is, hogy a mezőőri 
járulékot kívánjuk-e beszedni az érintett területtulajdonosoktól. Az önkormányzat értük és 
nem belőlük kíván élni. A testület nem fog járulékot beszedni az érintett 
területtulajdonosoktól, viszont szeretné a szolgálatot az ő javukra felállítani, a visszaélések 
visszaszorítása érdekében. Döntenünk kell továbbá a mezőőri pályázat kiírásáról, melyben 
szerepel a pályázat részletes feltétele. Ezt két bizottság is tárgyalta, megkérem a Pénzügy – és 
Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 
megtárgyalta az előterjesztést. Én úgy gondolom, hogy a képviselő-testület elkötelezett a 
belterületi és a külterületi rendfenntartása iránt. Ennek érdekében a testület a mezőőri 
szolgálat felállítását szorgalmazza. A Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 
egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 
Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
dr. Szilva István polgármester: A  mezőőri szolgálat felállítása nem teljesen önerőből 
valósul meg, pályázat keretében 50 %-ban tudjuk finanszírozni a bérjellegű kiadásokat illetve 
egyszeri 500 000 Ft összeg felállításhoz hívható le. Van valakinek kérdése, észrevétele 
javaslata? Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki 
egyetért a mezei őrszolgálat létesítéséről, működtetéséről és a mezőőri járulékról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával az előterjesztés szerint, 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 

8/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelete 
 

A mezei őrszolgálat létesítéséről, működtetéséről és a mezőőri járulékról 

 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében, és a fegyveres biztonsági 
őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a 19. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
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A rendelet hatálya  
 
1. §  (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Sajóbábony Város közigazgatási területéhez
 tartozó mezőgazdasági ingatlanokra, ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett 
 természeti területet és értékeit.  
 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésében jelölt földterületek
 földhasználóira és tulajdonosaira, akár természetes személyek, akár jogi 
 személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek.  
 
A mezei őrszolgálat  
 
2. §  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó 
 termőföldek,  zártkertek, mezőgazdasági ingatlanok őrzésére mezei őrszolgálatot 
 létesít.  
 (2) Az Önkormányzat a mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1 főben
 állapítja meg. 
 (3) A mezőőr foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony alapján történik, a 
 munkáltatói  jogokat a polgármester gyakorolja.  
 (4) A mezőőr feladatát a polgármester utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a 
 megyei földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el, szoros 
 együttműködésben a helyi polgárőrséggel és a környékbeli mezőőri szolgáltatást 
 nyújtókkal. 
 (4) A mezőőr a munkája során a működési területén lévő vadásztársaságokkal, a 
 polgárokkal és az egyéb civil szervezetekkel jó viszonyt alakít ki. 
 (5) A mezőőr gáz- és riasztófegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített 
 könnygázszóró palackkal, valamint szolgálati jelvénnyel ellátott formaruhában  látja 
 el szolgálatát.  
 
A mezőőr feladatai 
 
3. §  (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles a fegyveres biztonsági őrzésről, 
 a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. § (1)
 bekezdésében szabályozott feladatok ellátásán felül: 
  a) a működési területén észlelt környezetszennyezés ellen fellépni, a természet 
  védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni, 
  b) a szolgálati naplót naponta vezetni. 
 (2) A mezőőr egyéb, nem feladatkörébe tartozó feladattal is megbízható a munkáltató 
 utasítása alapján. 
 
A mezőőri járulék 
 
4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az 
 Önkormányzat költségvetéséből, a központi költségvetés által biztosított 
 hozzájárulásból fedezi, így a  Képviselő-testület a mezőőri járulék mértékét 0,- 
 forintban állapítja meg. 
 (2) Az Önkormányzat a mezei őrszolgálat működtetése közcélú felajánlást elfogad. 
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Záró rendelkezések 
 
5. § (1) A Képviselő-testület a mezőőri járulék mértékét a költségvetés megalkotása során 
 évente felülvizsgálja, figyelembe véve az előző évi egyenlegét. 
 (2) A mezőőri szolgálat tevékenységét évente értékelni kell, melynek során a 
 gazdálkodók véleményét ki kell kérni. 
 (3) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

Likai-Tóth Adél                                                                                   dr. Szilva István 
               jegyző                                                                                              polgármester 
 
 
 
dr. Szilva István polgármester: Határoznunk kell a mezőőri pályázat kiírásáról. Felolvasom 
a pályázati kiírás tartalmára vonatkozó javaslatot. 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
mezőőr munkakör betöltésére. 

 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út. 2.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajóbábony 
közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése.  
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 8 általános, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: A fegyveres biztonságőrségről, a természetvédelmi és 
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 22. § (1) bekezdésében előírt vizsga 
megléte. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
okiratok másolata,  amennyiben rendelkezik vele, fegyvertartási engedély,  amennyiben 
rendelkezik vele, tanúsítvány a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a személy- és 
vagyonőrök képzéséről,  gépjárművezetői jogosítvány másolata. 
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A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától 
tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 22. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábony Város 
Önkormányzata címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: mezőőr, vagy  személyesen: dr. Szilva István polgármester, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 28.  
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajobabony.hu honlapon 
szerezhető. 
 

A polgármester a javaslatot felolvasás után szavazásra teszi. 

 
dr. Szilva István polgármester: Kérem, aki a felolvasott javaslattal egyetért, 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 
61/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

A mezőőri munkakör pályázati kiírásáráról 

 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata megtárgyalta és jóváhagyja a mezőőri munkakör 
betöltésére kiírt pályázatot a 1. melléklet szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. dr. Szilva István 
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1. melléklet 61/2015. (III.31.) önkormányzati határozathoz 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
mezőőr munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út. 2.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajóbábony 
közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése.  
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 8 általános, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: A fegyveres biztonságőrségről, a természetvédelmi és 
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 22. § (1) bekezdésében előírt vizsga 
megléte. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz,  3 hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
okiratok másolata,  amennyiben rendelkezik vele, fegyvertartási engedély,  amennyiben 
rendelkezik vele, tanúsítvány a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a személy- és 
vagyonőrök képzéséről,  gépjárművezetői jogosítvány másolata. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától 
tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 22. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábony Város 
Önkormányzata címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: mezőőr, vagy  személyesen: dr. Szilva István polgármester, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 28.  
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajobabony.hu honlapon 
szerezhető. 
 



17 

 

 
5. napirendi pont: Előterjesztés a mezőőri feladatok ellátására vonatkozó feladat 

átadás- átvételi szerződés megkötésének megtárgyalásához 
 

dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont szintén a mezőőri szolgálat 
felállításával függ össze. Dr. Faragó Péter Sajószentpéter Város polgármestere megküldte azt 
a határozatot, amivel Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a mezőőri szolgálatot azokon a területeken is tudjuk működtetni, 
amely nem Sajóbábony közigazgatási területéhez tartozik. A kertek többsége a 
Sajószentpéteri közigazgatási területhez tartozik. A szolgálatot 2015. június 1. napjától 
kezdődően ezeken a területeken is tudjuk működtetni egy megállapodás keretében. 
Ezt két bizottság is tárgyalta, megkérem a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság 
elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 
megtárgyalta az előterjesztést.A Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 
Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, a képviselőtársaim van valakinek kérdése, 
hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy képviselő-
testület a mezőőri feladatok ellátására Sajószentpéter Város Önkormányzatával feladat átadás-
átvételi szerződést köt. A mezőőri feladatok ellátására vonatkozó feladat átadás-átvételi 
szerződést megtárgyalta, 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 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 

62/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 
 

Feladat átadás-átvételi szerződés megkötéséről 

(mezőőri feladatok ellátására) 

 

A képviselő-testület úgy dönt 
1. A mezőőri feladatok ellátására Sajószentpéter Város Önkormányzatával feladat átadás-
átvételi szerződést köt. 
2. A mezőőri feladatok ellátására vonatkozó feladat átadás-átvételi szerződést megtárgyalta, e 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős. dr. Szilva István 
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1. melléklet 62/2015. (III.31.) önkormányzati határozathoz 
 
 
 

Feladat átadás-átvételi szerződés  T E R V E Z E T 
Mezőőri feladatok ellátásáról 

 
 
amely létre jött egyrészről Sajóbábony Város Önkormányzata, székhelye: 3792 
Sajóbábony, Bocskai u. 2., képviseli: dr. Szilva István polgármester, 
mint megbízott önkormányzat, 
másrészről Sajószentpéter Város Önkormányzata, székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin 
tér 4., képviseli: dr. Faragó Péter polgármester 
mint megbízó önkormányzat  (továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételek 
szerint. 
 

1. A Felek kijelentik, hogy Sajóbábony város közigazgatási területével határos, 
Sajószentpéter város közigazgatási területéhez tartozó, jelen szerződés mellékletében 
szereplő termőföldek őrzését 2015. június 01. napjától együttműködve, jelen 
szerződésben foglaltak szerint kívánják ellátni. 

 
2. A szerződés melléklete tartalmazza a megbízó önkormányzat közigazgatási területéhez 

tartozó, de a megbízott önkormányzat által őrzendő terület mértékét és a földrészletek 
helyrajzi számát. 

 
 
 

3. A megbízó önkormányzat a mellékletben szereplő termőföldek vonatkozásában a 
mezei őrszolgálati feladatok ellátását 2015. június 01. napjától Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés alapján 
látja el. 

 
4.  A Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás működési költségeit teljes 

egészében a megbízott önkormányzat viseli.  
 

5. A megbízott önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a mezei őrszolgálat 
költségeit, finanszírozását tételesen megtervezi saját költségvetésében. 

 
6. A megbízott önkormányzat a mezei őrszolgálat szakmai és törvényességi 

ellenőrzéséről belső ellenőrzés keretében intézkedik. Az ellenőrzés jegyzőkönyvét a 
megbízott önkormányzat a megbízó önkormányzat részére a vizsgálat befejezésétől 
számított 15 napon belül megküldi. 

 
7.  Az alkalmazott 1 fő mezőőr a megbízott önkormányzattal áll közalkalmazotti 

jogviszonyban, tekintetében a munkáltatói jogokat a Sajóbábony Város Polgármestere 
gyakorolja. 
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8. A mezőőrt a megbízó önkormányzat közigazgatási területén történő feladatellátása 
során az 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott jogosítványai illetik meg. 

 
9. A megbízott önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságánál nyilvántartásba vételét 
kezdeményezi. 

 
10. A megbízott önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Rendőr-főkapitánysággal a rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenőrzése 
és törvényben meghatározott tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás 
összehangolása érdekében írásbeli együttműködési megállapodást köt. 

 
11. Jelen szerződés módosítását, megszüntetését bármelyik fél kezdeményezheti. A 

módosításra vonatkozó szándékot a kezdeményező fél 60 nappal korábban köteles 
írásban jelezni. 

 
12. Jelen szerződést a Felek bármelyike 3 hónapos felmondási idő mellett, a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel.  
 

13. Jelen szerződés 2015. június 01. napjával határozatlan időre jön létre. 
 

14.  A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk, a 
fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény, és a mezei őrszolgálatra vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
Jelen feladatellátási szerződést Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
61/2015.(III. 31.) önkormányzati határozatával, 
 
Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2015.(III.19.) önkormányzati 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Sajóbábony, 2015. …………… 

 

 

 

........................................................  ........................................................  
Sajóbábony Város Önkormányzata Sajószentpéter Város Önkormányzata 
 dr. Szilva István dr. Faragó Péter 
 polgármester polgármester 
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6. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat saját halottá nyilvánítás szabályairól 
szóló rendelet megalkotásához 

 
dr. Szilva István polgármester: A közelmúltban történt egy sajnálatos eset, amely felvetette 
a rendeletalkotás szükségességét. Felkértük a jegyzőasszonyt a rendelet elkészítésére, arra az 
esetre, hogy ha ismét előfordul ilyen sajnálatos eset legyen megfelelő szabály erre 
vonatkozóan. Ez a rendelet maximálisan leszabályozza, hogy mi ilyenkor a teendő. Ez egy 
szakszerűen elkészített rendelet. Reméljük, hogy ez a rendelet ritkán és minél később kerül 
alkalmazásra. Kérdezem, a képviselőtársaim van valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? 
Amennyiben nincs, megkérem, a bizottságok elnökeit ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 
megtárgyalta az előterjesztést 3 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testület felé. A személyes véleményemként szeretném elmondani, hogy eddig nem kellett 
alkalmaznunk. Sajnos eljön az az idő, hogy gondolnunk kell arra, hogy ilyen sajnálatos eset 
történni fog. Ez a rendelet olyan szakszerűen van elkészítve, hogy ezt csak elfogadni lehet. 
 
Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan 
megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben 
nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért az 
önkormányzat saját halottá nyilvánítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával az előterjesztés szerint, 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 

9/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelete 
 

Az önkormányzat saját halottá nyilvánítás szabályairól 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Sajóbábony Város Önkormányzata - ha az elhunyt végakaratával nem ellentétes - 
 az  önkormányzat saját halottjának tekinti:  
  a) a város díszpolgárát, 
  b) halálakor a képviselő-testület tagját,  
  c) az önkormányzat által fenntartott intézmény, vagy Polgármesteri Hivatal 
  kinevezett vezetőjét. 
 (2) Sajóbábony Város Önkormányzata az önkormányzat saját halottjává
 nyilváníthatja azt, aki: 
  a) Sajóbábony Város Önkormányzatának tisztségviselője volt, 
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  b) kimagasló szakmai, hivatásbeli, közéleti érdemeire, teljesítményére 
  tekintettel az önkormányzat által alapított kitüntetések közül „Sajóbábony 
  érdemérem”, „Aranygyűrű a város címerével” kitüntetésben részesült.  
  c) az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, munkavállalói 
  közül, aki munkabaleset következtében hunyt el. 
 
2. § (1) Sajóbábony Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítást kezdeményezheti: 
  - a polgármester, 
  - a képviselő-testület tagja, 
  - a jegyző. 
 (2) A saját halottá nyilvánításról a képviselő-testület dönt. 
 
3. § (1) A közvetlen hozzátartozóval történő egyeztetés után, a kegyeleti feladatokkal 
 kapcsolatos tevékenységek ellátásáról a polgármester gondoskodik. 
 (2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladat-, és hatáskörében gondoskodik 
   - az önkormányzat saját halottja temetésének szervezéséről,  
  - a temetési beszéd, nekrológ, sajtóközlemény elkészítésről,  
  - a Polgármesteri Hivatalban a gyászlobogó elhelyezéséről, 
  - gondoskodik a temetési költségek viseléséről. 
 (3) Amennyiben az elhunytat több szervezet is saját halottjának tekinti, úgy a
 polgármester az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során felveszi a
 kapcsolatot a szervezettel egyeztetés céljából. 
 
4. §  (1) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét teljes mértékben, de maximum 
 a (2) bekezdésben meghatározott összegig,  illetve a közvetlen hozzátartozó kérésére 
 részben viseli. A temetés méltó színvonalát a hozzátartozóval egyeztetve a 
 polgármester határozza meg. 
 (2) A temetési költségeket, aminek maximális összege 300.000 Ft lehet, az
 Önkormányzat aktuális éves költségvetéséből az általános tartalék terhére 
 biztosítja. 
 (3) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában: 
  - halott-szállítás, 
  - sírhelyváltás, sírásás 
  - koporsó, vagy urna, 
  - ravatalozás, szertartás, 
  - egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő, stb.), 
  - az önkormányzat koszorúja. 
 (4) Amennyiben az elhunytat más szervezet is saját halottjának tekinti, az
 Önkormányzat a temetési költségeket az e szervvel történő megállapodás szerinti
 arányban viseli. 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 

Likai-Tóth Adél                                                                             dr. Szilva István 
jegyző                                                                                            polgármester 
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7. napirendi pont: Előterjesztés a 2015. évi Közbeszerzési Terv megtárgyalására, 
jóváhagyására 

 

dr. Szilva István polgármester: Ebben az előterjesztésben le van írva, hogy melyek azok az 
értékek, amely esetében a közbeszerzést kell lefolytatni, az értékhatártól függően pályázat 
útján  vagy meghívásos eljárást. A tervben azok a tételek lettek feltüntetve, amelyek ezt az 
értékhatárt elérik. Természetesen, ha év folyamán olyan beruházásról dönt a testület, 
értelemszerűen módosítanunk kell a közbeszerzési tervet. Kérdezem, a képviselőtársaim van 
valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, megkérem, a bizottságok elnökeit 
ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 
megtárgyalta  a 2015. évi Közbeszerzési Tervről szóló előterjesztést 3 egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  
 
Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan 
megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testület felé. 
 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben 
nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy 
Sajóbábony Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja az előterjesztés szerint, 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 
63/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
2015. évi közbeszerzési tervéről 

A Képviselő-testület 
 

1. Sajóbábony Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a közbeszerzési terv Sajóbábony Város honlapján 
történő megjelentetéséről. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István 
   Likai - Tóth Adél
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1. sz. melléklet 

63/2015. (III.31.) önkormányzati határozathoz 

Sajóbábony Város Önkormányzat  
2015. évi közbeszerzési terve 

 

Közbeszerzés 
tárgya 

A közbeszerzés 
becsült értéke 
ezer Ft-ban 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Az eljárás 
megindításának 
illetve a 
közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 
várható időpontja 
vagy a szerződés 
időtartama 

Sor került-e az 
adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 
előzetes 
összesített 
tájékoztató 
közzétételére 

Árubeszerzés       
Építési beruházás 
(rendőrőrs 
kialakítása) 

45.000 nemzeti meghívásos 2015.(II. félév) A szerződés 
aláírásától 

számított 6 hónap 

igen 

Felújítási 
beruházás  3. sz. 
épület nyílászáró 
csere, külső 
homlokzat 
hőszigetelése 
(energetikai 
korszerűsítés) 

15.000 nemzeti meghívásos 2015. (II. 
negyedév) 

A szerződés 
aláírásától 

számított 6 hónap 

igen 

Szolgáltatás 
megrendelés 

      

Építési koncesszió       
Szolgáltatási 
koncesszió 
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8. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 

 
dr. Szilva István polgármester: Én több bejelentéssel készültem, amit szeretném, ha 
támogatná a testület. Dr. Spak Miklós kérelemmel fordult az önkormányzatunkhoz, amelyben 
fogászati eszközök beszerzéséhez kér támogatást. A kérelmet minden képviselő 
megismerhette. Én javaslom a kérelem támogatását. A fogászati eszközök egy részét az 
önkormányzatnak kell biztosítani, ami a minőségi fogászati ellátáshoz szükségesek. A 
kérelembe szereplő eszközök értéke 158.000,- Ft. Ez az önkormányzatnak nem jelenthet 
gondot. Megkérem a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A fogorvos úr 
kérelmét a bizottságunk megtárgyalta. Ezen mértékű támogatás a sajóbábonyi lakosság 
érdekeit szolgálja, mivel minőségi változást jelent a fogászati eszközök cseréje. Arra biztatnék 
minden lakosunkat, hogy vegye igénybe a fogorvosi rendelő szolgáltatásait, mivel az 
önkormányzat is áldoz arra, hogy ne kelljen Miskolcra vagy a környező településekre utazni a 
fogászati ellátás érdekében. Sajóbábonyba a fogászati ellátás ingyenes. A bizottságunk 3 
egyhangú szavazattal javasolja a fogászati eszközök beszerzésének a támogatását. 
 
Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta a kérelmet, 5 igen egyhangú 
szavazattal javasolja a kérelem támogatását képviselő-testület felé. 

 
dr. Szilva István polgármester: Én is arra biztatok mindenkit vegye igénybe a fogászati e 
ellátást hiszen a környék egyik legjobban felszerelt rendelője, ingyenes az ellátás tapasztalt 
szakember a fogorvos. Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben nincs 
további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért, azzal, hogy dr. Spak 
Miklós fogorvos kérelmének helyt ad, és úgy dönt, hogy a fogászati eszközök és anyagok 
beszerzéséhez6158.000,- Ft azaz Százötvennyolcezer forint támogatást nyújt. A támogatás 
összegét a költségvetési tartalék terhére biztosítja, az 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 
64/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Fogászati eszközök beszerzéséről 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta dr. Spak Miklós fogorvos kérelmét, és úgy döntött, hogy a 
fogászati eszközök és anyagok beszerzéséhez6158.000,- Ft azaz Százötvennyolcezer forint 
támogatást nyújt. A támogatás összegét a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István 
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dr. Szilva István polgármester: Javasoltam a Stereotip Bt vállalakozással kötött szerződést 
felülvizsgálatát. Ezt a bizottsági ülésen kitárgyaltuk. Szeretném pontosítani a szerződést. Az 
önkormányzat részéről merült fel többletmunka. A vállalkozási díj nem kerül változtatásra 
Kértem, hogy a szerződésbe építsük bele a rendes testületi ülés rövidített változatának díjtalan 
elkészítését, továbbá az önkormányzat eseményeiről, rendezvényeiről előre egyeztetett időben 
fénykép készüljön, amit az önkormányzat részére rendelkezésére bocsásson. Van még egy 
fontos kitétel, amit a szerződésbe bele kívánok foglalni. Vannak olyan emberek, akik 
jogszabály őreinek, betartóinak tartják magukat és pont ők azok, akik nem tartják be.  
Sajóbábony Város Önkormányzat jelképeit a Stereotip Bt által kezelt felületein jogszerűen 
használhatja. Az önkormányzat jelképeit, mint a zászló illetve a címer csak az önkormányzat 
engedélyével megállapodás keretében használható. Én bízom benne, eljutnak ahhoz az 
emberekhez is, akiket érint. Én nem tudok olyanról, hogy bárkivel is lenne ilyen 
megállapodásunk, de ha van, azt biztos be fogja mutatni. Ennyiben szeretném megváltoztatni 
a szerződést. Eddig maximálisan meg volt elégedve az önkormányzat a munkájukkal, mindig 
rugalmasan, jó minőségben végzik azt. Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? 
Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért, 
azzal Sterotip Bt. (3792 Sajóbábony, Vörösmarty út 29. adószám: 21317277-2-05) 
szerződését felülvizsgálta és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 
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 
65/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Stereotip Bt. szerződés felülvizsgálatáról 

 
Sajóbábony Város Képviselő-testülete 
 

1. Sterotip Bt. (3792 Sajóbábony, Vörösmarty út 29. adószám: 21317277-2-05) 
szerződését felülvizsgálta és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István 
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1. melléklet 65/2015. (III.31.) önkormányzati határozatához 
 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létre jött Sajóbábony Város Önkormányzata 3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2., 
adószám: 15726054-2-05, képviseli: dr. Szilva István polgármester továbbiakban, mint 
Megbízó és a Stereotip Bt.  székhelye: 3792. Sajóbábony, Vörösmarty M. u. 29.; adószáma: 
21317277-2-05, képviseli: Jelcsné Bütösi Zita, mint Megbízott között az alulírott helyen és 
feltételekkel: 
1. A Megbízott kijelenti, hogy a vállalkozás keretein belül működteti a TIP TV-t, amely 

Sajóbábony és több más település kábeltévé hálózatának csatornáján szolgáltat műsort. A 
Megbízott a szolgáltatással és annak biztosítását igénylő eszközökkel szabadon 
rendelkezik. 

 
2. A Megbízó felkéri a Megbízottat az alábbi feladatok elvégzésére: 

- A Megbízott közvetíti Sajóbábony Város Önkormányzatának minden nyilvános 
Képviselő-testületi ülését a TIP TV csatornáján keresztül (alkalmanként átlag 4 óra 
időtartamban). 

-  A Megbízott a rendes testületi ülések után ingyenesen elkészíti a testületi ülés 
rövidített, összefoglaló anyagát. 

- A Megbízott megjelenteti Sajóbábony Város Önkormányzata és annak 
intézményeinek vezetői által írásban (elektronikusan vagy papíralapon) közölt 
pontos, hiteles (képoldalanként max.: 20-25 szót tartalmazó) hirdetését, közérdekű 
közleményét, információját a TIP TV képújságjában és az interneten,  melyeket 
max. 48. órán belül és a vetítési ciklusokban tarja az előre megállapodott ideig, 
vagy a közlemény aktualitásáig. 

- A Megbízott megjelentet minden egyéb közérdekű (nem üzleti vagy magánjellegű) 
Sajóbábony lakosságát érintő közleményt. 

- A Megbízott évente 15 alkalommal vállal videó felvétel készítést – 
eseményrögzítés Sajóbábony intézményeinek azon rendezvényeiről, amelyekre az 
illetékes intézményvezető előzetesen szóban egyeztetett szabad időpontot, majd a 
feladat elvégzésének ideje előtt legalább 2 héttel írásos felkérést (megkeresést) 
küld a megbízottnak. 

- A Megbízott térítésmentesen havi átlagban 1 db szerkesztett videó-film 
összeállítást készít Sajóbábonyi vonatkozású eseményről, vagy témáról, amelyet 
többszöri ismétléssel vetít a TIP TV csatornáján. Ezeken belül szerepelhet az előző 
pontban vállalt rendezvények felvételeiből a televíziós feldolgozása a 
szerkesztőség által alkalmasnak tartott videókból készített vágott, szerkesztett film, 
vagy a TIP TV által önállóan kezdeményezett téma, illetve esemény 
feldolgozások. 

- A Megbízott biztosítja a rögzített esemény felvételét tartalmazó DVD lemez egy 
példányát a megrendelőnek, ha azt igényli. 

- A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által előre, kölcsönösen egyeztetett 
eseményekről, rendezvényekről ingyenesen fényképfelvételeket készít, melyeket a 
Megbízó részére rendelkezésre biztosít. 
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3. A megbízó tiszteletben tartja a Megbízott fizikai-műszaki korlátait és tudomásul veszi 
szerkesztői szabadságát, illetve szakmai, etikai, stb. elveiből eredő döntéseit a 
televízióban történő megjelenítésre vonatkozóan. 
 

4. A Megbízott Sajóbábony Város Önkormányzat hivatalos jelképeit az általa használt 
felületeken díjmentesen használhatja. 
 

5. A felek közös akaratuk alapján a képviselő-testület döntését figyelembe véve a 
szolgáltatási díjat bruttó 2,5 M Ft/év, azaz bruttó kettőmillió-ötszázezer forint/év 
összegben határozzák meg. 
 

6. Az 5. pontban meghatározott szolgáltatás díjat a megrendelő számla ellenében, 
negyedévenkénti egyenlő bontásban előfinanszírozza a megbízott részére. 
 

7. A 2. pontban rögzített feladatokon túlmutató elvárások, megrendelések egyedi 
megállapodás alapján kerülnek elvégzésre, ill. kifizetésre. 
 

8. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a tőle elvárható gondossággal magas 
szinten és kiváló minőségben teljesíti a jelen szerződésben foglalt feladatait. 
 

9. A Megbízó gondoskodik a szabad, zavartalan munkavégzést segítő feltételek 
biztosításáról. 
 

10. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésével a 2011. április 4-én 
kelt szerződés hatályát veszti. 
 

11. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre, melyet mindkét fél indok nélkül 
módosíthatja vagy 3 hónapos határidővel felmondhatja. 
 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai 
az irányadóak. 

 
Jelen szerződés egymással mindenben megegyező négy példányban készült, melyet a 
szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek. 

 
Sajóbábony, 2015. március 
 
 
.................................................................... .............................................................  
        Sajóbábony Város Önkormányzata STEREOTIP Bt. 
 Megbízó      Megbízott 
        
 képviseli: dr. Szilva István polgármester              képviseli: Jelcsné Bütösi Zita        
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dr. Szilva István polgármester: Közlekedési mérnök korábban  felmérte a településünkön 
található közlekedési táblákat, esetleges hiányát illetve a meglévők állapotát. Egy műszaki 
leírást adott, hogy milyen táblákat kell kihelyezni és milyeneket kell bevonni illetve cserélni 
az állapotuk miatt. Megérkezett az árajánlat, a felszerelést a MESZ dolgozók elvégzik, csak 
az anyagbeszerzésről kell döntenünk. Én azt gondolom, hogy nagyban javítaná a közlekedési 
morált. Vannak olyan táblák, amit jogszabályváltozás miatt be kell vonni illetve újat kell 
kihelyezni helyette. A közterület-felügyelőink jogszerűen el fognak tudni járni, szükség 
szerint szankcionálni. A közlekedési mérnök számszerűen 46 db táblát, és 15 oszlop 
szükségességét írta elő. Van valakinek hozzászólása, kérdése? Megadom a szót Bencs Gábor 
képviselő úrnak. 
 
Bencs Gábor képviselő: Köszönöm a szót Polgármester Úr!  A bizottsági ülésen már 
tárgyaltuk, ennek a költségvonzatát. Én úgy gondolom, hogy nem szabad spórolnunk azon, 
hogy az utak biztonságosak legyenek a közlekedésben részvevők részére. Javaslom az 
árajánlat elfogadását. 
 
dr. Szilva István polgármester: A vállalkozó referenciái biztosítottak arról, hogy 
legmegfelelőbb céget bízzuk meg. Elég szűk a választási lehetőségünk, a cégek közt akiket 
meg tudunk bízni. Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben nincs további 
kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy megrendeli 
Wayside Kft. (Székhely:3432 Emőd, Benczúr út 10. adószám: 12615364-2-05)  vállalkozástól 
az alábbi termékek legyártását: 

- 46 db KRESZ tábla, 
- 15 db horganyzott oszlop 60x 3500 mm 
- 18 pár bilincs 60-as + csavar 
-  

 A Vállalkozó a vállalt KRESZ táblák legyártását  291.700,- Ft + áfa  azaz 
kétszázkilencvenegyezer-hétszáz forint + Áfa áron végzi el, melynek a fedezete a 2015. évi 
költségvetésben a rendelkezésre áll, 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 
66/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Wayside Kft. megbízásáról 

(KRESZ táblák gyártásáról) 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 

megrendeli Wayside Kft. (Székhely:3432 Emőd, Benczúr út 10. adószám: 12615364-2-
05) az alábbi termékek legyártását: 

- 46 db KRESZ tábla, 
- 15 db horganyzott oszlop 60x 3500 mm 
- 18 pár bilincs 60-as + csavar 
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 A Vállalkozó a vállalt KRESZ táblák legyártását  291.700,- Ft + áfa  azaz 
kétszázkilencvenegyezer-hétszáz forint + Áfa áron végzi el, melynek a fedezete a 2015. 
évi költségvetésben a rendelkezésre áll. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős. dr. Szilva István 

 
dr. Szilva István polgármester: A következő indítványom is a közlekedésbiztonsággal függ 
össze. Több lakosság igény érkezett, hogy a régi újtelepen a fekvőrendőrök felfestése indokolt 
lenne. Azt el kell mondanom, hogy a fekvőrendőrök kitáblázása megtörtént. Vannak, olyan 
utjaink ahol fel kellene festeni az útterelő szaggatott vonalat illetve megérett a zebrák 
újrafestése. Erre vonatkozólag kértünk árajánlatot. Ebből kivettük azt a részt, amit  a MESZ 
dolgozói el tudna végezni, ez nem más, mint a fekvőrendőrök felfestése. Itt magunk szerezzük 
be az festéket. Ezzel a munkadíjat megtakarítjuk. A terelővonalak felfestése érinti a teljes 
Széchenyi utcát, az Erkel F út és az Erzsébet királynéút egy részét. Illetőleg a Váci út 
sávelválasztó felfestése indokolt. A többi út a Közúthoz tartozik, arról nekik kell 
gondoskodni.  Korábban is ezzel a céggel ált kapcsolatban az önkormányzat. Ez egy speciális 
aszfaltfestékkel történik. Vannak olyan munkálatok, amihez vállalkozókat kell megbízni, a 
megfelelő minőségű munka elvégzése érdekébe illetve azért, hogy a garanciát is érvényesíteni 
tudjuk. Kérem a bizottságok elnökeit mondák el a bizottságuk álláspontját.  
 

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 
megtárgyalta az útburkolat felfestésére vonatkozó árajánlatot, 3 egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: Bizottságunk is megtárgyalta az Paint Way Kft. árajánlatát, 5 egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 

dr. Szilva István polgármester : Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben 
nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megbízza Paintway Kft (Székhely: 
3516 Miskolc Erzsébet királyné út 32. adószám. 10526282-2-05) vállalkozást útburkolat 
festési munkálatokkal, alábbi paraméterekkel: 

-  4 db gyalogos átkelőhely felújító festése fehér színben, oldószeres festékkel 4 x 9 
m2  

-  2 db gyalogos átkelőhely kijelölése és festése fehér színben, oldószeres festékkel 
2 x 9 m2  

- 1800 fm terelő vonalak kijelölése és festése oldószeres festékkel, fehér színben 
- A burkolati jelek fényvisszaverő Swarovszki üveggyöngyszórással készülnek. 

 
 A Vállalkozó a vállalt munkálatokat  241.200,- Ft + áfa  azaz kétszáznegyvenegyezer- 
kettőszáz forint + áfa áron végzi el, melynek a fedezete a 2015. évi költségvetésben a 
rendelkezésre áll. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 

 
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 
67/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Paintway Kft. megbízásáról 
(Útburkolati jelek festéséről) 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 

megbízza Paintway Kft (Székhely: 3516 Miskolc Erzsébet királyné út 32. adószám. 
10526282-2-05) vállalkozást útburkolat festési munkálatokkal, alábbi paraméterekkel: 

-  4 db gyalogos átkelőhely felújító festése fehér színben, oldószeres festékkel 4 x 9 
m2  

-  2 db gyalogos átkelőhely kijelölése és festése fehér színben, oldószeres festékkel 
2 x 9 m2  

- 1800 fm terelő vonalak kijelölése és festése oldószeres festékkel, fehér színben 
- A burkolati jelek fényvisszaverő Swarovszki üveggyöngyszórással készülnek. 

 
 A Vállalkozó a vállalt munkálatokat  241.200,- Ft + áfa  azaz kétszáznegyvenegyezer- 
kettőszáz forint + áfa áron végzi el, melynek a fedezete a 2015. évi költségvetésben a 
rendelkezésre áll. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős. dr. Szilva István 
 
dr. Szilva István polgármester: Jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget a következő 
döntésünkkel, hogy az önkormányzatnál lévő adatmennyiséget tárolni tudjuk. Ezt most úgy 
oldjuk meg, hogy időnként lementjük az adatokat. De ha történik valamilyen leállás, ami 
miatt elveszne az adatunk nagy gondot jelentene a hivatalnak. Ezért, hogy bármilyen esetben 
vissza tudjuk tölteni az adatokat, egy hardver eszközt beszerzését javaslom. Kérem a 
bizottságok elnökeit mondák el a bizottságuk álláspontját. 
 

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 
megtárgyalta a szerver egységre vonatkozó árajánlatot, 3 egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület felé. 
 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: Bizottságunk is megtárgyalta az Feri- Com Kft. árajánlatát, 5 egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben 
nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja a Feri-Com Kft. vállalkozás 
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(3792 Sajóbábony, Ipari Park, adósz.: 2-3508891-2-05) árajánlatát, megrendeli az alábbi 
eszközök beszerzését és telepítését 

 
- Synolgy DiskStation DS214 play 2x Total Bay NAS   1 db 
- Western Digital 3,5” 1000 GB belső SATA III 7200RPM 64 Mb 2 db 
- Mikrotonik Router Board RB 2011Ui11As-2HnD-In   1 db 
- 19 „ Rack 6 U üvegajtós, zárható (eszközök elhelyezésére)  1 db 

 
A szerver költsége 222.430,- Ft + Áfa, eszközök telepítése 48.000,- Ft + áfa, mindösszesen 
270.430,- Ft+ áfa, melynek a fedezete  a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll  
 
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 
68/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Központi szerver beszerzéséről 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy: 
 
A Feri-Com Kft. vállalkozás (3792 Sajóbábony, Ipari Park, adósz.: 2-3508891-2-05) 
árajánlatát elfogadja, megrendeli az alábbi eszközök beszerzését és telepítését 

 
- Synolgy DiskStation DS214 play 2x Total Bay NAS   1 db 
- Western Digital 3,5” 1000 GB belső SATA III 7200RPM 64 Mb 2 db 
- Mikrotonik Router Board RB 2011Ui11As-2HnD-In   1 db 
- 19 „ Rack 6 U üvegajtós, zárható (eszközök elhelyezésére)  1 db 

 
A szerver költsége 222.430,- Ft + Áfa, eszközök telepítése 48.000,- Ft + áfa, mindösszesen 
270.430,- Ft+ áfa, melynek a fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

. 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselő-testületet, van valakinek indítványa, 
bejelentése? Megadom a szót Bencs Gábor képviselő úrnak. 
 

Bencs Gábor képviselő: Szeretném megkérni a MESZ vezetőjét számoljon be az elmúlt 
időszak munkáiról. 
 
Horváth Péter MESZ vezetője: A patak medrébe a fakivágását folytatjuk, amit 
beszállítottuk a MESZ udvarra és szétosztásra került. A temetői szeméttárolók legyártásra 
kerültek. A reformárus temetőbe a helye ki lett alakítva. Az egészségügyi központban az 
eligazító táblák kihelyezésre került. A Tájház udvarán a kemence alapja kiásásra kerültek. 
Gépek karbantartását is elvégeztük, konyhában az elektromos hálózat bővítése is megtörtént. 
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Közterületeken a fák metszése, bozótirtás ároktisztítás, szemétszedés folyamatos. A bekötő 
útról  a kövek összeszedése és elszállítása megtörtént. A külterületi utakhoz a törmelék 
kiszállítása, bedolgozása megtörtént. Az elültetett fákat már meglocsoltuk, ezen kívül a napi 
anyagbeszerzést illetve ebéd kihordását végeztük el. 
 

Bencs Gábor képviselő: Lakosság részéről több észrevételt kaptam, hogy a csapadék 
vízelvezető árkokat vizsgáljuk felül és takarítassuk ki. 
 
dr. Szilva István polgármester Engedje meg, hogy erre reagáljak.  Ha az idő engedi, akkor 
szombatra a képviselő-testület egy bejárást tervezett. Feltérképezzük milyen problémák, 
milyen igények merültek fel. 
 
Bencs Gábor képviselő: A közterületi utakkal kapcsolatban annyit el kell mondani, hogy a 
kiszállított törmelék veszélytelen, be lett vizsgáltatva, amiről papírunk van. Ezt a törmeléket 
díjmentesen bocsájtották a rendelkezésünkre. 
 

dr. Szilva István polgármester: A törmelék hatóság által bevizsgált, amelynek a költsége 
nagyon magas, amit az EUROFOAM Kft. magára vállalt. Ezt a törmeléket ledarálták és az 
önkormányzat rendelkezésére bocsájtotta ingyenesen, annak kijutatása, bedolgozása az 
önkormányzat feladata. Ebben nagy szerepet játszott a Kertbarát kör. Írásos megállapodás 
született az EUROFOAM Kft.-vel. Szállítólevéllel tudjuk bizonyítani, hogy mennyi törmelék 
került kiszállításra. 
 
Bencs Gábor képviselő: Még egy dolgot szeretnék kérdezni a művelődési ház igazgatójától. 
A Sajóbábonyi Sakk Egyesület valóban sajóbábonyi illetőségű? 
 
Sólyom Sándor képviselő, DSZK igazgató: Igen. 
 
Bencs Gábor képviselő: Az elmúlt hetekben megjelent a napilapban az eredményhirdetés, és 
ott Sajószentpéter van feltüntetve. A múlt testületi ülésen kértem, ennek a helyesbítését, azóta 
5 lapszámban is Sajószentpéterként van feltüntetve a Sajóbábony Város Önkormányzat által 
szponzorált egyesület. A miértjét kérdezem. 
 
Sólyom Sándor képviselő, DSZK igazgató: Én jeleztem feléjük, és ismét meg fogom tenni. 
Elküldöm nekik a cégbírósági bejegyzést és kérem, hogy végérvényesen szüntesse meg. 
 

dr. Szilva István polgármester: Ha valóban így van, akkor megérne egy helyreigazítást is. 
Nem tudom, hogy ki hibázott. Ez furcsa számomra, az eredményeket nem név szerint 
diktálják be? Van valakinek bejelenteni valója? Megadom a szót Csóka Károly képviselő 
úrnak. 
 
Csóka Károly képviselő: Én szeretném, megköszöni a MESZ vezetőjének azt a munkát, 
amelyet végeztek a településen. Az emberek nem győznek hálálkodni, hogy már úgy érzik, 
hogy ők is fontosak. A település nem csak a lakótelepből áll. 
 

dr. Szilva István polgármester: A kutyaoltással kapcsolatban el szeretném mondani, hogy 
két különböző időpontban megtörtént. A lakosság igénye szerint a pótoltásra olyan 
időpontban kerüljön sor, ami jobban illeszkedik az emberek munkavégzéséhez. A közterület-
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felügyelőkre kitérve rendszeresen vagy váratlanul fognak megjelenni a településen. Ez pozitív  
eredményt fog hozni. 
 
Rontó András képviselő: Temetővel kapcsolatban, kialakításra kerülhetne egy urnás 
kegyeleti hely. Ez gondolom hosszabb ügyintézést vesz igénybe az egyházközösséggel 
egyeztetve. Nem tudom, hogy milyen költségvonzata van? 

 
dr. Szilva István polgármester: A temető nem a mi tulajdonunk, fel kell venni az 
egyházközösséggel a kapcsolatot. Nem tudom, hogy van-e rá kapacitásuk. Meg fogom tenni e 
szükséges lépéseket. 
 
Rontó András képviselő: Az óvodavezetőhöz szeretnék szólni. Az óvoda zárva tartását már 
megszavaztuk. 2 hétig, amikor a konyha nem üzemel. A 3. héten lehet-e ügyeletet tartani? 
Megkeresett öt-hat szülő, aki abban az időben nem tudja elhelyezni a gyermekét. 
 
Juhász Judit óvodavezető: Ha öt-hat szülő megkeres, akkor arra van igény, azt 
természetesen el tudjuk helyezni. A nyári időszakban amúgy is ügyeletben működik, ami azt 
jelenti, hogy 3 óvodai csoportból 1 csoport működik 1 óvodapedagógussal és 2 dajkával. 
Természetesen a munkatársak felváltva dolgoznak. Amikor zárva van a szociális étkeztető 
étkezést nem tudunk biztosítani a gyerekeknek. A 3. héten mindkét óvodában zajlik a 
takarítás:, felkészülés a következő nevelési évre és kollégák szabadságolása is történik. A 
köznevelési törvény előírja, hogy nekünk február 15. napjáig tájékoztatni kell a helyben 
szokásos módon, az óvoda zárva tartásának időpontjáról. Ennek az a célja, hogy a szülők 
időben tudják jelezni a munkáltató felé, hogy mikor kívánnak szabadságon lenni. Ezzel 
kapcsolatban felém semmilyen jelzés nem érkezett. 
 
Rontó András képviselő: Én jeleztem a szülőknek, hogy keressék meg. 
 

Juhász Judit óvodavezető: Ha reális igény lesz meg fogjuk oldani. 

dr. Szilva István polgármester: Amennyiben valóban eléri azt a létszámot, akkor találni kell 
megoldást ezeknek a gyerekeknek az elhelyezésére. Van valakinek kérdése. 
 
Jelcs Sándor képviselő: Van egy lakossági igény, mindkét temetőre illemhely kialakítása 
iránt. Nem tudom, hogy van-e rá lehetősség? 
 
dr. Szilva István polgármester:  Már hozzám is érkezett ilyen igény. Tudomásom szerint a 
Kormányhivatal ellenőrzést tartott, megállapította hiányként mindkét temetőbe. Az egyháznak 
jogszabály kötelezettsége, hogy létesítsenek illemhelyet.  
Tudjuk, hogy milyen helyzet uralkodik a környező országokban, én a kárpátaljai magyarokra 
szeretnék kitérni. Tudjuk, hogy milyen áldatlan állapot uralkodik. Attól függetlenül, hogy 
nem határon belül laknak, de ugyanúgy magyarok. Nagy a szegénység, a férfiakat elhurcolják 
katonának. Szeretném, ha a képviselő-testület a kárpátaljai magyarokat támogatná, van egy 
olyan misszió, a Kárpátaljai Ferences Misszió, a rászoruló családoknak jutat el élelmiszert, és 
amire még szükségük van. Én úgy gondolom, hogy a település megteheti, hogy támogassa 
valamilyen összeggel. Én 250 000 Ft összeget javasolnék. Szeretném, ha a képviselő-testület 
döntést hozna ennek vonatkozásában. 
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Bencs Gábor képviselő: Polgármester Úr felvetését támogatni tudom, ezt egy nemes 
gesztusnak tartom . Ami fontos, hogy megkeressük azt a szervezetet akik célzottan eljutatja 
hozzájuk a támogatást. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Amennyiben nincs több hozzászólás  javaslom szavazzunk, 
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület megtárgyalta Kárpátalja Ferences Misszió 
támogatás iránti kérelmét, úgy dönt, hogy a Kárpátalján élő  magyarok megsegítésére  
250.000 Ft azaz Kettőszázötvenezer forint  támogatást nyújtson, kézfeltartással jelezze. 
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 
69/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Kárpátalja Ferences Misszió Alapítvány támogatásáról 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta Kárpátalja Ferences Misszió Alapítvány támogatás iránti 
kérelmét, úgy döntött, hogy a Kárpátalján élő  magyarok megsegítésére  250.000 Ft azaz 
Kettőszázötvenezer forint  támogatást nyújt. A támogatás összegét a költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. 

 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester:  Megadom a szót az aljegyző asszonynak. 
 
Király Gáborné aljegyző: Köszönöm szépen Polgármester Úr. Szeretném tájékoztatni a 
lakosságot, hogy a Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. februári ülésén két 
képviselő mandátumát megszüntette méltatlanság miatt. A 2014. október 12.-ei választáson 
négy képviselő mérette meg magát, így lehetősé lett volna, hogy a 4. képviselő mandátumot 
szerezzen, de ő úgy nyilatkozott, hogy nem vállalja a feladat ellátását, így a képviselő-testület  
a működéséhez szükséges létszám alá csökkent. A Helyi Választási Bizottságnak időközi 
választást kellett kiírnia. 2015. május 31-én időközi választást lesz Sajóbábonyban a két 
megszüntetett helyre. A képviselő jelöléséhez 5 választó polgár ajánlása szükséges. A 
választáson azok a választó polgárok vesznek részt, akik roma nemzetiségűnek vallották 
magukat és a névjegyzékben is szerepelnek. Más sajóbábonyi választó polgárt nem érint. 
Köszönöm szépen. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Köszönöm szépen. Van valakinek kérdése? Megadom a 
szót Ács Bertalanné Művelődési, Ifjúság és sport Bizottság tagjának. 
 
Ács Bertalanné Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság tagja: Szeretném megköszönni a 
képviselő-testület munkáját. A másik, amiért szót kértem, már szóvá tettem a bizottsági 
ülésen is. Sólyom Sándor képviselő Úrhoz szeretném intézni a kérdésem. Megjelent egy 
közösségi oldalon egy poszt, amiből arról értesültünk, hogy a Képviselő Úr a segítséget kért  
a lakosság bizonyos informálásával kapcsolatban. A bizottsági ülésen megkérdeztem, hogy 
milyen célból, hogyan egyeztethető össze az a posztoló oldal az ön képviselői munkájával. Ön 
ígéretet tett, hogy mindenkép jelzi, hogy ezzel a bejegyzéssel nem ért egyet és megkéri, hogy 
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távolítsa el a posztoló.  Ma reggel benéztem, az Ön bejegyzése nem volt ott, ellenben a poszt 
még mindig szerepel az oldalon. Internetes közösségi oldalon nyilvánosságra került olyan 
dolog, ami az Ön neve alatt fut. Szeretném, hogy a gondolatait ossza meg a Tv nézőkkel a 
poszt miértjéről, céljáról. Mennyiben egyezteti össze a képviselői munkával. Köszönöm. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Megadom a szót  Sólyom Sándornak, ha kíván reagálni a 
felvetésre. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Nem szeretnék. Ezt a fiatalembert megkértem, hogy távolítsa el. 
Nem mutatott rá hajlandóságot. 
 
Csóka Károly képviselő: Ez az anyag, hogy kerülhetett a kezébe, annak, akinek nem kellett 
volna? 
 
Sólyom Sándor képviselő: Erre nem kívánok reagálni. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Ehhez én nem tudok mit hozzáfűzni. 
 
 
9. napirendi pont: Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői 

beosztásra beérkezett pályázatok elbírálása 

 
dr. Szilva István polgármester:  A következő napirendi pontunk a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztásra beérkezett pályázatok 
elbírálása. 2015.március 20. napján volt a Szakértői Bizottság ülése, ahol véleményezte a 
beérkezett pályázatot. A pályázatkiírásra mindösszesen egy pályázat érkezett be. Ennek az, 
az oka, hogy az intézményvezetői poszt betöltése speciális szakképesítést igényel és a 
törvény is speciális feltételeket támaszt ennek a betöltésére. Sok érdeklődő volt, de az 
érdeklődők zöme nem felel meg a pályázat kiírásának. Nagyon leszűkül azoknak a száma, 
akik szóba jöhetnek a pozíció betöltésére. A beérkezett pályázat megfelel a törvényi 
előírásnak, alkalmas arra, hogy betöltse az intézmény vezetői állást. Arról kell dönteni, hogy 
a testület elfogadja az intézményvezetői poszt betöltésére vagy sem. Amennyiben elfogadja, 
úgy április 1. napjával kinevezi a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
intézményvezetői poszt betöltésére. 
 
Csóka Károly képviselő: Én javaslom,hogy a szavazás során ugyanúgy járjunk el, mint az  
előzőnél. Javaslom a titkos szavazást. 
 
 dr. Szilva István polgármester:  Minden pályázót megnyilatkoztatunk, hogy hozzájárul-e a 
nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. ezzel maximálisan eleget tettünk, hisz nyilvános ülésen 
tárgyaljuk és bíráljuk el. Kérdezem aljegyzőasszonyt a titkos szavazásra van mód? 
 
Király Gáborné aljegyző: Igen. A pályázati kiírásnak megfelelően a pályázó úgy nyújtotta 
be a pályázatát, hogy az tartalmazza a nyilatkozatát, amely tekintetében hozzájárult 
ahhoz,hogy  nyilvános ülésen döntsön a képviselő-testület. A képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza azokat az elemeket, amikor a testület titkos szavazást 
tarthat. A testületnek Szavazószámláló Bizottságot kell választania. A szavazatokat a 
bizottság megszámolja és a bizottság elnöke eredményt hirdet, amely alapján dönt, hogy ad 
kinevezést a pályázónak vagy sem. 
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dr. Szilva István polgármester: A napirendet nyilvános ülésen tárgyaljuk, melyhez az 
érintett hozzájárult. Elsőként arról kell döntenünk, hogy nyílt vagy titkos szavazással 
kívánunk dönteni az intézményvezető személyéről. Ha titkos szavazással kívánunk dönteni, 
ugyanúgy minősített többséggel tudjuk megválasztani a vezetőt. Szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal, hogy Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői 
beosztásra benyújtott pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület titkos szavazással döntsön, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A döntésben részt vett 7 fő 
A képviselő-testület 5 igen, 2 nem és 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Titkos szavazásról 

 
 
 
Képviselő-testület úgy dönt, a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
intézményvezetői beosztásra benyújtott pályázatok ügyében titkos szavazást tart.  
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 

Király Gáborné aljegyző: A titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot 
kell választani.  
 
dr. Szilva István polgármester: Javaslom elnöknek Jelcs Sándor képviselőt, tagnak Csóka 
Károly képviselőt és Hubai Krisztián alpolgármestert.  Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, 
hogy Jelcs Sándor legyen a szavazatszámláló bizottság elnöke, tagjai Csóka Károly  és Hubai 
Krisztián, 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 
71/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Szavazatszámláló bizottság megválasztásáról 

 
Képviselő-testület a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat 
elbírálása titkos szavazásának lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre. Jelcs 
Sándor képviselőt a szavazatszámláló bizottság elnökének Hubai Krisztián alpolgármestert és 
Csóka Károly képviselő a bizottság tagjának megválasztja. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Sólyom Sándor képviselő: Én egy-két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, 
megkérdezni.  Ott volt  minden  képviselő a Szakértői Bizottság ülésén, mert én nem tudtam 
róla. 
 
dr. Szilva István polgármester: Nem. A Szakértői Bizottság tagjai, jegyzőasszony és én 
voltam jelen. Nincs értesítési kötelezettségünk. 
 
Sólyom Sándor képviselő: A pályázó esetében én úgy látom, hogy dolgozott 
zöldségárusként, múzeumban, biztosítási ügyönként, hirdetésszervezőként. Ha nagyon 
akarom, jó, ha 5 év szakmai gyakorlatot tud felmutatni. A másik, a pályázat elbírálásának a 
határideje március 20. napja, ma pedig március 31.-e van. Azon a testületi ülésen, amikor úgy 
döntöttünk, hogy kiírjuk ezt a pályázatot, az január 30. péntek délután volt. Polgármester Úr 
fontos dolgot  elfelejtett, a napirendi pontokat megszavaztatni. Onnantól kezdve az a testületi 
ülés nem testületi ülés, hanem baráti beszélgetés, érvénytelen minden döntés, mint a mostani 
is. A Kormányhivatal, majd állást foglal, gondolom, megnézi, hogy jogszerű-e. Ezeknek az 
információknak birtokában kérem, a képviselőtársakat, hogy felelősségteljesen hozzák meg a 
döntésüket. 
 
Bencs Gábor képviselő: Mire alapozza az állítását a jegyzőkönyvre vagy az emlékeire 
hagyatkozik. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Én úgy emlékszem, hogy nem lett megszavaztatva. 
 
dr. Szilva István polgármester: Utána nézzünk. Megnézzük a jegyzőkönyvet, hogy meg 
volt szavaztatva vagy sem, mert ezt csak kizárólag abból tudjuk megállapítani. 
 
Bencs Gábor képviselő: Én mindenképpen azt javaslom, hogy tartsunk egy rendkívüli 
szünetet és nézzük meg a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv a törvényi előírásoknak 
megfelelően készült el. Ha a jegyzőkönyvben szerepel, akkor kérem, kövesse ezt meg. 
 
dr. Szilva István polgármester  rendkívüli szünetet rendelt el. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen a TV nézők és a jelenlévők türelmét. 
Volt egy képviselői felvetés, szeretünk volna utána járni, hogy helyes-e. Sólyom Sándor 
képviselő állította, hogy a testület nem szavazta meg a napirendi pontokat. Az említett 
testületi ülés 2015. január 30. napján volt. A napirendi pont meg lett szavaztatva, erről a 
határozatot tartalmazza a jegyzőkönyv. A nyílt ülés jegyzőkönyve, amely ezt a határozatot 
tartalmazza megtalálható az interneten is, ezek után zárt ülést rendeltünk el. Azt nem tudtuk, 
hogy a pályázati eljárás eredménytelen lesz. Ezt követően döntöttünk a pályázat kiírásáról és 
adtunk megbízást az Ön részére, a jogszabály kötelezettségünknek megfelelően döntöttünk. 
A másik kérdés arra irányult, az elbírálás határidejére. A Szakértői Bizottság ülését 
megtartottuk 2015. március 20. napján, ahol a bizottság meghallgatta a pályázót, és itt 
tájékoztatta arról, hogy a pályázat elbírálása a képviselő-testület március 31. napján rendes 
ülésen lesz. A pályázó nem emelt ez ellen kifogást. Mivel más pályázó nem volt. A testület 
szabályosan járt el. Aljegyző asszony kívánja kiegészíteni? 
 
Király Gáborné aljegyző: Polgármester Úr mindent elmondott. A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény szabályozza a pályázat kiírás feltételeit. A pályázati határidő 
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lejártát követő 21 napon belül a Szakértői Bizottságnak meg kell hallgatni a pályázót. Ez 
megtörtént. Erről jegyzőkönyv is készült. Kinevezési jogkör gyakorlója a Szakértői Bizottság 
véleményét mérlegelve a pályázat határidő lejártát követő 60 nap belül vagy  az első ülésén 
dönt a pályázat elbírálásával kapcsolatban. Eddig a képviselő-testület a jogszabálynak 
megfelelően hozta meg döntéseit. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szeretném megkérdezni, a Képviselő Urat, hogy továbbra 
is fenntartja az aggodalmait vagy elnézést kér a képviselőktől, egyben önmagától is, azzal 
kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy a képviselő-testület helytelenül járt el, ez nem volt 
jogos. Ön is beletartozik.  
 
Sólyom Sándor lépviselő: A hangfelvételt meghallgatták vagy csak a jegyzőkönyvet 
ellenőrizték. 
 
Király Gáborné aljegyző: A hangfelvétel nem került archiválásra, mert a Szervezeti és 
Működési Szabályzat nem rendelkezik e felől. A testületi ülésről jegyzőkönyv készül, ez csak 
egy segédlet a kolléganőnek,  ami a következő ülésen ez felülíródik. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselő társamtól elegendő volt a 
tájékoztatás? 
 
Sólyom Sándor képviselő: Mehetünk tovább. Szakértői véleményt nem ismerjük. 
 
dr. Szilva István polgármester: Újabb szakértőt jelölt a Magyar Népművelő egyesület.  
Érdeke nem fűződik, hogy bárki mellett letegye a voksot. Ismertettem a szakértői véleményt. 
 
dr. Szilva István polgármester  felolvassa a szakértői véleményt. 
 
Király Gáborné aljegyző: A testület hozzon döntést arról, hogy a benyújtott pályázat 
érvényes a szakértői vélemény figyelembevételével. 
 

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-
testület a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztás 
betöltésére kiírt pályázati felhívásra Orbán Zsolt benyújtott pályázatát érvényesnek 
nyilvánítja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem  és 1   tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
Döntés a pályázat érvényessé nyilvánításáról 

(Orbán Zsolt) 
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A képviselő-testület a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői 
beosztás betöltésére kiírt pályázati felhívásra Orbán Zsolt benyújtott pályázatát érvényesnek 
nyilvánítja.  
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester felkéri a szavazatszámláló bizottság tagjait a szavazólapok és 
az urna előkészítésére. Minden képviselő, aki jelen van, kap egy szavazólapot, melyen tud 
szavazni, majd azt követően be kell dobnia az urnába.  
 

A szavazás idejére dr. Szilva István polgármester szünetet rendel el. 

 

A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
A szünet után Jelcs Sándor képviselő, a bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét.  
 
Orbán Zsolt  pályázatáról a következők szerint szavazott a testület. 
 
7  fő képviselő van jelen, 7 szavazat leadására került sor, 7 szavazat érvényes. 
A szavazás eredménye számszerűsítve: 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodik.  
 
dr. Szilva István polgármester: Megállapítom, hogy a pályázó megkapta szükséges   igen 
szavazatott. A pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítom.  Ezután a testületnek meg kell 
bízni 3 évre Orbán Zsoltot. Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 
Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetői feladatok ellátásával 2015. 
április 01. napjától 2018. március 31. napjáig Orbán Zsoltot megbízza, havi illetményét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

- A  2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján garantált illetménye  153.000,-  Ft  
- Munkáltatói döntésen alapuló illetménye                 52.000,-   Ft  
- Magasabb vezetői pótléka                    45.000,-  Ft   

 
        Mindösszesen:             250.000,-   Ft  

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 
73/2015. (III.31.) önkormányzati határozata 

 
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézményvezetőjének megbízásáról 

 
 
 



A kepviselo-testulet, ugy dontott, hogy 

1. a Deryne Szabadidokozpont es Varosi Konyvtar intezmenyvezetoi feladatok 
ellatasaval 2015. aprilis 01. napjatol 2018. marcius 31. napjaig Orban Zsoltot 
megbizza, havi illetmenyet az alabbiak szerint allapitja meg: 

2. Felkerjiik a polgarmestert, hogy gondoskodjek az intezmenyvezeto szemelyenek 
valtozasabol adodo bejelentesi kotelezettsegenek ellatasarol. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hatarido: azonnal 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen, a megjelenest es a figyelmet TV 
nezoknek, a nyih iileset bezarom. A kepviselo-testiilet iilese a zart iilessel folytatodik. 

- A 2011. evi CLXXXVII I . torveny alapjan garantaU illetmenye 
- Munkaltatoi dontesen alapulo illetmenye 
- Magasabb vezetoi potleka 

153.000,- Ft 
52.000,- Ft 
45.000,- Ft 

250.000r Ft Mindosszesen: 
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