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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült:  2015. május 26. 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  jegyző 
 

Távol maradt:  - 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 

dr. Szilva István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, a kedves tévénézőket. Külön 
szeretném köszönteni Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait. 
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. A vendégeinkre tekintettel a meghívó szerinti 
napirendi pontok sorrendjére a következő javaslatot teszem:  
 

1. Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
2. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
3. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 
4. A 2014. évi könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása 
5. Könyvvizsgáló megbízásának megtárgyalása 
6. Indítványok, bejelentések 
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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 

88/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pont elfogadásáról 

 
1. Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 
2. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
3. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 
4. A 2014. évi könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása 
5. Könyvvizsgáló megbízásának megtárgyalása 
6. Indítványok, bejelentések 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 

intézkedésekről 

 
dr. Szilva István polgármester: Az elmúlt ülésen kijelölésre került a közmeghallgatás 
időpontja. A közmeghallgatás 2015. június 12. napján este 6 órakor kerül megtartásra. Ez egy 
pénteki nap. A helye Deák Ferenc Általános Iskola, az iskola fenntartójától megkaptuk a 
visszajelzést, mely szerint nincs akadálya a megtartásának. A képviselő-testület döntött az 
óvodai csoportbővítéséről. Ezzel kapcsolatos álláspályázati kiírása megtörtént, megjelentek a 
megfelelő felületeken. Szeretettel várjuk az önéletrajzokat az elbírálása érdekében. 
Módosításra került az óvodai zárva tartás időpontja. Korábban az óvodavezetőjével történt 
egyeztetés során 3 hétben határozta meg a képviselő-testület, melyet szülői igények alapján 
módosítottuk 2 hétre. Ez a 2 hét arra az időszakra esik, amikor a konyha is zárva tart, aminek 
a szükségessége nem igényel külön magyarázatot. Ebben az időszakban végzik el az éves 
karbantartásokat, festéseket illetve ilyenkor adják ki a szabadságokat is. A testület döntött a 
Sajóbábonyi Reformárus Egyház támogatásáról, amelyet már igénybe is vett. A héten 
megkezdődik a templom felújítása. A következőkben szeretnék a két ülés közt tett 
intézkedéseinkről illetve a rendezvényeinkről tájékoztatást adni. A Május 1-ei ünnepség jól 
sikerült. Bízom benne, hogy ebből hagyományt tudunk teremteni. Aki kilátogatott biztos, 
hogy jól érezte magát. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a jegyzői állásra beérkezett 
pályázatok elbírálásra kerültek. 2015. május 4. napjától Sajóbábony Polgármesteri Hivatal 
korábbi aljegyzője Király Gáborné látja el a jegyzői feladatokat. Döntésemet több indok is 
megalapozta. Egyrészt közel 20 éves szakmai tapasztalata, a lakosság ismeri, másrészt a 
hivatalban dolgozók ismerik és elfogadják, az utolsó szempont a helyismeret. Bízom benne, 
hogy sikerül neki ezt a nemes feladatot maximálisan ellátni. Kívánok ehhez kitartást és 
türelmet. 
 
Király Gáborné jegyző: Köszönöm szépen.  
 
dr. Szilva István polgármester: Elkészült  az útburkolati jelek felfestése. Szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a településünkön megváltozott a forgalmi rend. Ki is tábláztuk, 
megtettük a megfelelő intézkedéseket, annak érdekében, hogy felhívjuk a gépjárművezetők 
figyelmét. Az érintett szakasz a Széchenyi és az Erkel utca találkozása. Korábban, annak volt 
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elsőbbsége  aki, az Erkel Ferenc úton haladt végig. Most annak van elsőbbsége, aki a 
Széchenyi útról, az Erkel Ferenc útra, vagy az Erkel Ferenc útról, a Széchenyi útra 
kanyarodik. Én kérem a gépjárművezetőket, hogy ne megszokásból vezessenek. Szeretném 
tájékoztatni a lakosságot, hogy régi illetve az új padok kihelyezése megtörtént. Szeretném 
felhívni a lakosság figyelmét, hogy ez egy folyamat, türelmet szeretnék kérni. Ez nem megy 
egyszerre. Egy folyamat elindult, bízom benne, hogy az éven be tud fejeződni. Most 
elsősorban a köztéri padok cseréje történt.  Van egy rangsor, másrészt anyagi keretek is 
befolyásolják, hogy mekkora számú eszközöket tudunk lecserélni. Kétszer 50 millió Ft-ot 
kötött le az önkormányzat. Egyeztettem Jegyzőasszonnyal és a pénzügyis kolléganővel. Ez 
nem okoz sem rövid, sem hosszabb távon semmilyen fennakadást. Egy minimális bevételt is 
fog eredményezni. A megtakarítás biztos alapokon nyugszik, nem részvényeken, nem 
veszélyezteti az önkormányzat működését. Felszerelték a napelemeket. Ezek még nem 
üzemelnek. Egy átadás-átvételi folyamaton kell átesnie. Az ÉMÁSZ-szal megállapodást kell 
kötni. Részt vettem egy Borsod Volán által szervezett megbeszélésen. Ez a társaság 2015. 
január 1. napjától átalakult, három Volán társaságból alakult egy új. Képviselői javaslatokat 
összegyűjtve ültem le a cég vezetőjével, hogy egy még rugalmasabb menetrendet tudjunk 
kialakítani. Azért azt figyelembe kell venni, hogy nekik is vannak korlátozó tényezői, 
hirtelen nem lesz több gépjárművük, hogy kielégítsék a mi igényeinket. Én úgy láttam, hogy 
meg fogjuk találni minden egyes javaslatra a közös megoldást. Szeretném tájékoztatni a 
lakosságot, hogy múlt szerdán óriási sporttörténelmi eseménynek lehettünk tanúi Budapesten 
a Groupama Arénában. Sajóbábony focicsapata kupagyőztes lett. Ez, úgy gondolom, hogy 
nemcsak a csapatnak siker, hanem a településnek is, hisz óriási hírértéke volt. Szeretnék 
gratulálni minden csapattagnak, a vezetőknek és mindenkinek, aki segített a csapatnak idáig 
eljutni. Külön köszönet a szurkolóknak, akik elkísérték a csapatunkat. Szeretném tájékoztatni 
a lakosságot az elkövetkező kulturális programjainkról, ezen a hétvégén május 31-én tartjuk a 
gyermeknapot és ezzel együtt a Búcsút is. Június 1-én 16 órától, az Ipari park területén 
tartunk egy megemlékezést, az ott történt tragédia emlékére. Június 4-én a Kopjafánál lesz 
egy koszorúzás, a Trianon emlékére. A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt tett 
intézkedésekről ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezem, a képviselőtársaim van-e 
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. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2015. (V.26) 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 
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2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pontunk a „Beszámoló az 

önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról”. Ezt a 
napirendi pontot a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága tárgyalta. A beszámoló 
elkészítése a törvényi előírások alapján készült el. A képviselő-testület viszont szeretett volna 
nagyobb betekintést kapni a gyermekjóléti szolgálat munkájába. Sikerült megbeszélni azt, 
hogy mi az, amiben változást szeretnék elérni. Természetesen azon a problémák, amik 
felvetődtek nemcsak az ő feladatuk és nem is lehet tőlük elvárni. Továbbra is partnerek 
szeretnénk lenni, ha valamilyen probléma adódik, bizalommal fordulhassanak hozzánk. 
Szeretném megkérdezni Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait van 
szóbeli kiegészítésük.  
 
Deákné Berki Judit Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: 

Intézményünk keretein belül Sajóbábonyban 2006- tól Családsegítési Szolgálattal, 2008-tól 
pedig Gyermekjóléti Szolgálattal van jelen. A településen jó együttműködés alakult ki az 
önkormányzattal és az intézményekkel. Erre szükségünk van a munkánk során. Polgármester 
Úr említette, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtunk.  
 Felhívnám mindenki figyelmét, hogy ez olyan szolgáltatás, amit bárki igénybe vehet. Bárki 
kerülhet olyan helyzetbe, ahol külső segítőkre van szüksége. Szociális, lelki problémákkal 
kereshetnek bennünket. Segítséget nyújtunk ügyintézésben, életvezetési tanácsokat tudunk 
adni. A családsegítők komplex szolgáltatást nyújtanak a család életét megismerve, a 
problémákra segítenek megoldást találni. Miskolcon ingyenesen igénybe lehet venni jogi, és 
pszichológiai tanácsadásunkat, létezik kapcsolattartási ügyelet, amit a gyámügy a 
hatáskörünkbe rendelt.  
 
dr. Szilva István polgármester:  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat rövid jellemzése 
a weblapon is megtalálható, illetve itt a nyitva tartásról is tájékozódhatnak. Ha valami baj van, 
ne féljenek szólni, mert azért vannak, hogy segítsenek. Megkérem a Művelődési, Ifjúság és 
Sport Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: A bizottságunk megtárgyalta 
az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót, amiben tudatlanok voltunk, arra megfelelő választ kaptunk és 5 igen, egyhangú 
szavazattal annak elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé. 

dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, a képviselőtársaim van 
valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, hogy a Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
Sajóbábony város 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló 
átfogó értékelést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 



6 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 
Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

átfogó értékelés jóváhagyásáról 
 

 

 A Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 
 1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján Sajóbábony város 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak 
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.  
 
 2. Felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntésről – az átfogó értékelés megküldésével 
egyidejűleg – értesítse a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalát.  
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
            Király Gáborné jegyző 
Határidő: azonnal 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való 

részvételéről 

 
dr. Szilva István polgármester: Önkormányzatunknak törvényi előírás miatt több 
társulásban részt kell vállalnia. Vannak olyan kötelező önkormányzati feladatok, amelyeket 
nem tudnánk önállóan ellátni. Amennyiben önállóan látnánk el, komoly anyagi terhet 
jelentene az önkormányzatnak. Ennek érdekében az önkormányzatok közösen összefogva, 
költségeket közösen vállalva látja el ezeket a feladatokat. Az első Sajószentpéter Környéki 
Önkormányzati Társulás, amelynek központja Sajószentpéter. Ennek keretében látjuk el a 
házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetőleg a támogató szolgáltatást. 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretében a hivatal belső ellenőrzésének tesz eleget, 
illetve közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív munkákat látják el. Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás itt a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat valósul meg. Sajó-
Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás törvényi kötelezettségének eleget téve többségi 
tulajdonosai, a Társulás illetékességi területén működő önkormányzatok, akik így tesznek 
eleget, hogy elszállítsák a hulladékot a településről. Ezeken a társulási üléseken vagy személy 
szerint én, vagy az Alpolgármester Úr szokott részt venni. Minden egyes társulási ülésről, ami 
befolyásolja az önkormányzat működését tájékoztatást adunk, ugyanúgy működnek, mint az 
önkormányzatok. Van éves költségvetésük, üléseik. Most van egy pályázat folyamatban és 
reméljük, hogy hamarosan megvalósul, ami a kukák cseréjére irányult. Bízom benne, hogy 
lehetőségünk lesz kisebb kukák használatára. Ezekben a Társulásokban veszünk részt, 
amelyek meghatározzák az önkormányzatok működését. Megkérem a Pénzügy – és 
Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 
 

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta Sajóbábony Város önkormányzati társulásokban való részvételéről szóló 
tájékoztatót, és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadását javasolja a képviselő-testület felé. 
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dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, a képviselőtársaim van 
valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és elfogadja a  
Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

  
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és elfogadja a  Sajóbábony 
város önkormányzati társulásokban való részvételéről szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 

 

4. napirendi pont: A 2014. évi könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása 

 

 

dr. Szilva István polgármester: Egy nagyon régi megbízás alapján Győrffi Dezső végzi az 
önkormányzat részére a könyvvizsgálói tevékenységet. Ebben az évben is elkészítette a 2014. 
évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést. Nagyon részletes és nagyon jól áttekinthető, 
diagramokkal és táblázatokkal is szemlélteti.  A bizottsági ülésen itt volt a könyvvizsgáló, 
akitől a kérdéseinkre választ kaptunk. Ami ebben le van írva, azt mutatja meg, hogy az 
önkormányzat jogszerűen működik. Fontos azt is elmondani, hogy más tevékenységet is 
végez, hisz az egyéb szakmai dolgokban is segítséget nyújt a hivatalnak. Kérdezem, a 
képviselőtársaim van valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Megadom a szót Bencs Gábor 
képviselő társamnak. 
 
Bencs Gábor képviselő, Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A 
könyvvizsgáló a jelentését diagramokkal, táblázatokkal, értékelésekkel teszi érthetőbbé. 
Rengeteg olyan mutató van benne, ami azt tükrözi, hogy az önkormányzatnak stabil a 
működése. Aki ezt a jelentést elolvassa, annak azt sugallja, hogy egy jól működő takarékos és 
mindenképpen a beruházás irányába eltökélt önkormányzattal áll szembe. A bizottságunk 
megtárgyalta a 2014. évi könyvvizsgálói jelentés 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.  

dr. Szilva István polgármester: Megkérem a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, 
Közrend és Közbiztonsági elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 
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Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta a 2014. évi könyvvizsgálói jelentés, 3 
igen egyhangú szavazattal javasolja a kérelem támogatását Képviselő-testület felé. 

 
dr. Szilva István polgármester: Megkérem Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport 
Bizottság  elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan 
megtárgyalta a 2014. évi könyvvizsgálói jelentés, 5 igen egyhangú szavazattal javasolja a 
kérelem támogatását Képviselő-testület felé. 

 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, a képviselőtársaim van 
valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és elfogadja a  
elfogadja a 2014. évi zárszámadásról szóló rendeletet és az egyszerűsített beszámolójának 
felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést, kézfeltartással jelezze. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 

A 2014. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2014. évi 
zárszámadásról szóló rendeletet és az egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról szóló 
könyvvizsgálói jelentést. 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5.  napirendi pont: Könyvvizsgáló megbízásának megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: Az 5. napirendi pontunk szoros összefüggésben van az előző 
napirendi pontunkkal.  A könyvvizsgáló megbízása nem ró plusz terhet az önkormányzatra, 
hisz a költségvetésünkbe be van tervezve. A könyvvizsgáló a szakmai tapasztalatával egyfajta 
biztonságot ad a hivatal részére. Bármilyen hiba, apró hiányosság adódna, azt haladéktalanul 
jelzi a hivatalnak nekem vagy Jegyzőasszonynak. Így nem vetődhet fel törvénytelenség az 
önkormányzatnál. Javaslom a képviselő-testületnek Győrffi György könyvvizsgáló 
megbízását, az előző évekhez hasonlóan ugyanazokkal a feltétételekkel. Megkérem, a 
bizottság elnökeit ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság javasolja 
2 igen egyhangú szavazattal, hogy a Képviselő-testület Győrffi György könyvvizsgálót 2015. 
május 1. napjától 2016. április 30. napjáig bízza meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 
55.000,- Ft/ hó  megbízási díjért. 
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Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta a kérelmet, 3 igen egyhangú 
szavazattal javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a könyvvizsgálót. 

 
Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan 
megtárgyalta könyvvizsgáló megbízását,  és 5 igen egyhangú szavazattal javasolja a kérelem 
támogatását Képviselő-testület felé. 

 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, a képviselőtársaim van 
valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért 
azzal, Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Győrffi György 
könyvvizsgálót 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig megbízza a könyvvizsgálói 
feladatok ellátásával. A könyvvizsgálói díjat 55.000 Ft/ hó összegben állapítja meg, az 
kézfeltartással jelezze. 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 

A könyvvizsgáló megbízásáról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete  

1. Úgy döntött, hogy Győrffi György könyvvizsgálót 2015. május 1. napjától 2016. 
április 30. napjáig megbízza a könyvvizsgálói feladatok ellátásával.  
A könyvvizsgálói díjat 55.000 Ft/ hó összegben állapítja meg. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

dr. Szilva István polgármester: A lakosság részéről jelzés érkezett rágcsálóirtás igénye 
tekintetében, illetve az intézményvezetők is jelezték, hogy ismét elszaporodtak a rágcsálók. 
Ezzel kapcsolatban felmérést végeztünk a vállalkozóval. A testület afelé tendált, amely az 
önkormányzat közterületeit érinti, ezek a közintézményeink, csatornák, olyan közterületek, 
amely az önkormányzat tulajdonában vannak, ott fogunk rágcsálóirtást végezni.  Szeretném 
arra kérni a lakosságot, úgy beszéltük meg a rágcsálóirtást végező vállalkozóval, hogy 
amennyiben igény van arra, hogy saját tulajdonú területen rágcsálóirtást végezzen, fog 
készíteni egy tájékoztatót erről. Lehet majd jelentkezni, a vállalkozó el fog jönni és el fogja 
végezni a rágcsálóirtást. Ezt az önkormányzat nem tudja felvállalni, hisz ennek óriási 
költségvonzata van. Véleményem szerint mindenkinek a saját területén magának kell 
gondoskodni a rágcsálóirtásról. Az árajánlatot a képviselők megkapták.  Van valakinek 
kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy  
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete, úgy dönt 
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1. Sajóbábony város közintézményeiben valamint közterületein rágcsálóirtás 
elvégzésével Barcikarovar Kft vállalkozást (székhelye: 3779 Alacska, Vörösmarty 
utca 40. adószám.: 24828264-2-05, cg. 05-09-026604) bízza meg.  

2. A vállalkozási díj  bruttó 750.000 Ft azaz Hétszázötvenezer forint, melyet a 2015. évi 
költségvetési tartalék terhére biztosít. 

3.  Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére. 
 
kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 

Barcikarovar Kft megbízásáról 

(Rovarirtásról) 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött 

4. Sajóbábony város közintézményeiben valamint közterületein rágcsálóirtás  
elvégzésével Barcikarovar Kft  vállalkozást (székhelye: 3779 Alacska, Vörösmarty 
utca 40. adósz.: 24828264-2-05, cg. 05-09-026604) bízza meg.  

5. A vállalkozási díj  bruttó 750.000 Ft azaz Hétszázötvenezer forint, melyet a 2015. évi 
költségvetési tartalék terhére biztosít. 

6.  Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére. 
 

Felelős:   dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal 
 

dr. Szilva István polgármester: A bizottsági üléseken felvetődött a Városnap időpontjának a 
meghatározása. A következő ülésen kellene megbeszélni az ezzel kapcsolatos intézkedéseket 
az éves üléstervünk alapján. Annak érdekében, hogy időben el tudjuk kezdeni szervezését 
előbb tisztázni kellett, hogy maradjunk-e a korábbi városnapi időpontnál vagy augusztus 20-
án tartsuk. Az volt a felvetés, hogy jó lenne, ha Sajóbábonynak is lenne egy napja, amely csak 
a város napjáról szól. Így egy kompromisszumot próbáltunk találni. Az új Városnap augusztus 
utolsó szombatja lenne. Ez a nyári időszak utolsó hete. Még a gyerekek otthon vannak. Ettől 
függetlenül az Augusztus 20-ai ünnepség sem maradhat el, bár nem olyan fokú lenne, mint a 
korábbiakban. Szerényebb körülmények között az egyházak bevonásával, egy kisebb 
műsorral megrendezésre kerül. Ha bele gondolunk, augusztus 20-án még sokan nyaralnak 
vagy elmennek nagyobb városokba ünnepelni. Nekem az a javaslatom, hogy Városnap 
időpontjának augusztus utolsó szombatját jelöljük meg. A művelődési ház igazgatója úgy 
tudja szervezni, ha van egy fix napja. Felvetésemmel kapcsolatban van valakinek 
hozzászólása? Megadom a szót Bencs Gábor képviselő Úrnak. 
 

Bencs Gábor, a Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Pénzügyi- és 
Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén alaposan megtárgyaltuk, hogy a Városnap 
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finanszírozása miként történjen. Próbáltunk olyan időpontot megjelölni, amikor ezen a napon 
lehető legtöbben részt tudjanak venni. Nem beszélve arról a pénzügyi tényezőről, hogy 
augusztus 20-án a zenekarok és a fellépők díja jóval magasabb. Én úgy gondolom, hogy 
méltóképpen meg fogjuk ünnepelni az államalapítás ünnepét, továbbá a lakosság részére egy 
plusz kulturális eseményt nyújtunk. Próbáljuk meg és vonjuk le a konzekvenciát. A bizottság 
javasolja a Képviselő-testület felé 2 igen egyhangú szavazattal, hogy a Sajóbábonyi Városnap 
augusztus utolsó szombatján kerüljön megtartásra. 

dr. Szilva István polgármester: Erről a lakosság fog véleményt mondani. Ha ez nem talál 
befogadásra, akkor abban az időpontban lesz megtartva a Városnap, amikor a lakosság igénye 
diktál. Augusztus végén le fogunk ülni és meg fogjuk beszélni, hogy a rendezvény hogy 
sikerült. 
 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan megtárgyalta és 3 egyhangú szavazattal támogatja, 
hogy hogy a Sajóbábonyi Városnap augusztus utolsó szombatján kerüljön megtartásra. 

 Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk alaposan 
megtárgyalta, de nem szavaztunk a javaslatról. Ne arra gondoljon a lakosság, hogy ez 
kevesebbe fog kerülni, viszont ugyanazért a pénzért sokkal választékosabb, színvonalasabb 
műsort tudunk adni a szórakozni vágyóknak. Szeretnék megfelelni különböző generáció 
igényeinek. 
 

dr. Szilva István polgármester: Én úgy gondolom, hogy  az Augusztus 20 –a. egy egyházi 
és állami ünnep.  Van valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony várossá avatásának megünneplését minden évben 
augusztus utolsó szombatján rendezze meg, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 

Városnap időpontjának meghatározásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy Sajóbábony várossá 
avatásának megünneplését minden évben augusztus utolsó szombatján rendezi meg. 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselő-testületet, van valakinek indítványa,  
Bejelentése? Megadom a szót Jelcs Sándor képviselő úrnak. 
 

Jelcs Sándor képviselő: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak az SVSE 
futball csapatának a Groupama Arénában elért eredményéért. Nagyon jól esett a szívemnek 
hogy Sajóbábonyt helyezték a dicsősség középpontjába. 
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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: Amint már Polgármester Úr is említette a köztéri padok ki 
lettek helyezve, a meglévőkön, ahol szükséges volt kicseréltük a deszkákat. A hivatalban levő 
régi kazánt elbontottuk. A konyhán az új kazán be lett kötve. A KRESZ táblák kihelyezése 
folyamatban van. A művelődési házban szerelvényeket szereltünk fel. A napelemek 
felhelyezése előtt az óvodában a tetőn a cserepet kicseréltük. Gépek karbantartását is 
elvégeztük, konyhában az elektromos hálózat bővítése is megtörtént. Közterületeken a fák 
metszése, bozótirtás ároktisztítás, szemétszedés, fűnyírás folyamatos. Mezőgazdasági munkák 
közül megemlíteném, a hagymát és burgonyát bekapáltuk és kigyomláltuk.  Az elültetett fák, 
virágok locsolása folyamatos, ezen kívül a napi anyagbeszerzést illetve ebéd kihordását 
végeztük el. 
 
Bencs Gábor képviselő: Nagyon gyorsan eltelt ez a félév. Korábban az előző képviselő-
testület is félévkor az önkormányzat dolgozói számára félhavi keretet állapított meg 
jutalmazásra. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat dolgozói tisztességgel, becsülettel 
végzik a munkájukat, kérem a képviselőtársakat, ezt a félhavi keretet szavazzuk meg, fogadja 
el ezt az indítványt. A másik felvetésem, a korábbiakhoz hasonlóan a Polgármester úr 
jutalmazása, az első félév munkája elismerésének jelzéseként. Polgármester úr félhavi 
illetményének megfelelő jutalmazását javaslom. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen, külön azt, hogy engem is megemlített. A 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke is  úgy látja, hogy az intézményeinkben 
dolgozók megfelelően végzik a munkájukat és mindent megtesznek, ami tőlük telhető. Azt 
fontos megemlíteni, hogy a költségvetésben ez rendelkezésünkre áll, kifizetésére az 
önkormányzatnak lehetősége van. Van valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem Bencs Gábor képviselő javaslatát. Aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat az intézményeiben végzett eredményes munka elismerésére, jutalomra és 
járulékra, a Polgármesteri Hivatal részére  1 294 050 Ft, a Déryné Szabadidőközpont és 
Városi Könyvtár részére 373 500 Ft, Óvoda 1 395 000 Ft,  a Védőnői szolgálat részére 81.400 
Ft, a szociális étkeztető részére 497 000 Ft, a Műszaki Ellátó Szervezet  részére 602 350 Ft 
összeget biztosítson valamint dr. Szilva István  polgármestert a 2015. év első félévi munkája 
elismeréséül 238 300 Ft összegű jutalomban részesítse , melynek a fedezete az önkormányzat 
2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 

Jutalomkeret megállapításáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy 
 

1. Az önkormányzat az intézményeiben végzett eredményes munka elismerésére, 
jutalomra és járulékra, a Polgármesteri Hivatal részére 1 294 050 Ft, a Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár részére 373 500 Ft, Óvoda 1 395 000 Ft,  a 
Védőnői szolgálat részére 81.400 Ft, a szociális étkeztető részére 497 000 Ft, a 
Műszaki Ellátó Szervezet  részére 602 350 Ft összeget biztosít. 
 

2. dr. Szilva István  polgármestert a 2015. év első félévi munkája elismeréséül 238 300 Ft 
összegű jutalomban részesíti. 
 A jutalmazásra fordítandó összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
 

3. Felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjék. 
 

Felelős:   dr. Szilva István  polgármester 
      Király Gáborné jegyző 
                Intézményvezetők  
 Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: Még egy dologban döntenünk kell. Jelezni szeretném, hogy 
a Sportépület felújításával kapcsolatban a kivitelező a pótmunkák elvégzéséhez plusz 
költségvetést jutatott el hozzánk. Ebben a kalkulációban azok szerepelnek, amik nem szerepel 
az eredeti költségvetésben. A fűtés felújítás bontást igényelt, mert szivárgott és nem volt 
megfelelő. A képviselők ezt megtekintették és indokoltnak tartják ennek az elvégzését 
továbbá a burkolási munkákkal kapcsolatban is vetődött fel pótmunka. Többletmunkát 
jelentenek, egyes helyiségek burkolása, amely inkább esztétikai szempontból szükségesek. 
Voltak kisebb javítások is, de úgy gondoljuk, hogy ezeknek a költségeknek bele kell férni 
abba a költségvetésbe, amelyet a testület korábban megállapított. Én javaslom, hogy a 
költségvetés 1-2. pontját támogassuk. A melegvízrendszer szétbontása és újra kiépítése, itt 
felmerültek vakolási munkák. Ez anyagköltséggel együtt 550 000 Ft. A 2 pont 6 db fürdő és 2 
db WC burkolása, ami  35 m 2  burkolást jelent, amelynek költsége anyaggal együtt 250 000 
Ft. Van valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki 
egyetért azzal Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 
megrendeli Sajóbábony Város Önkormányzata tulajdonát képező 3792 Sajóbábony 820. hrsz. 
ingatlanon felmerülő pótmunkálatokat. A pótmunkálatok elvégzésével megbízza a Haxosport 
Kft. (3562 Onga, Rákóczi út 56. adószáma: 25148266-2-05) vállalkozást, a „pótmunkálatok 
elvégzéséhez szükséges kalkuláció” 1. és 2. pontjában megjelölt  munkálatokra   bruttó 
800.000,- Ft  azaz Nyolcszázezer forint összeget biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék 
terhére, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2015. (V.26.) önkormányzati határozata 

 

Sportépület felújításához szükséges pótmunkálatok megrendeléséről 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött 

1.) Megrendeli Sajóbábony Város Önkormányzata tulajdonát képező 3792 Sajóbábony 820. 
hrsz. ingatlanon felmerülő pótmunkálatokat. A pótmunkálatok elvégzésével megbízza a 
Haxosport Kft. (3562 Onga, Rákóczi út 56. adószáma: 25148266-2-05) vállalkozást. 
 

2.) A Vállalkozó által a „pótmunkálatok elvégzéséhez szükséges kalkuláció” 1. és 2. 
pontjában megjelölt munkálatokra bruttó 800.000,- Ft, azaz Nyolcszázezer forint összeget 
biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére. 

 
3.) Felhatalmazza a polgármestert építési szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselő-testületet, van valakinek indítványa, 
bejelentése? Megadom a szót Sólyom Sándor képviselő úrnak. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Néhány lakó jelezte, hogy a Bocskai út 10. szám felől átmegyünk 
a garázssorra, az emeletes háznál 10-20 méteren a füvöm kénytelenek menni a gyalogosok. 
Vannak a MESZ udvaron betonlapok, esetleg azt  le lehetne tenni. A másik dolog a kiültetésre 
került fák közül 66 db ki van száradva. Ezzel lehet valamit kezdeni? 
 
dr. Szilva István polgármester: Meg fogjuk vizsgálni, a Bocskai út mögötti járda szakasz 
problémáját jelezték felém is, megpróbálunk javítani a dolgon. Ha elegendő a járdalap, abból 
meg fogjuk oldani. A fákkal kapcsolatban, a kivitelező előzetesen 400 fa ültetéséről írta az 
árajánlatát. 268 db fa került elültetésre, ennek megfelelően fizettünk. Valóban vannak olyan 
fák, amelyek nem fogantak meg. A kivitelezővel folyamatosan egyeztetünk. Úgy állapodtunk 
meg, hogy várunk május végéig, azért mert nem minden fa virágzik egyszerre. Elsőnek a 
gyökere fejlődik, és az nem látszik, hogy megfogant. Amikor a képviselő-testület döntött én 
azt mondtam, hogy, azért érdemes ezt a kivitelezőt megbízni, mert garanciális munkában 
elvégzi a fák cseréjét. Erre sor fog kerülni, mégpedig úgy, hogy a kivitelező földlabdában, a 
már kirügyezett fákat fog beültetni, az elszáradt helyébe. Kérdezem a képviselő-testületet, van 
valakinek indítványa, bejelentése? Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen a megjelenést és 
a figyelmet TV nézőknek, az ülését bezárom.   

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
          dr. Szilva István sk.       Király Gáborné sk. 

              polgármester                  jegyző 


