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111/2015.(VI.30.) Sajobabony egeszsegiigyi helyzeterol, a vedonoi szolgalat 

munkajarol szolo tajekoztato elfogadasarol 
112/2015.(VI.30.) A Sajobabonyi Deak Ferenc Altalanos Iskola munkajarol szolo 

tajekoztato elfogadasarol 
113/2015.(VI.30.) A Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi 
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114/2015.(VI.30.) A lejart hataridejii hatarozatokrol es a ket iiles kozott tett 

intezkedesekrol szolo tajekoztato elfogadasarol 
115/2015.(VI.30.) Ovoda nevenek megallapitasa 
116/2015.(VI.30.) A Napkozi Otthonos Ovoda alapito okiratanak modositasa 
117/2015.(VI.30.) A Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulasbol torteno 

kivalasrol 
118/2015.(VI.30.) Sajobabony Varos Onkormanyzata Helyi Eselyegyenlosegi 

Programjanak felulvizsgalata 
119/2015.(VI.30.) Varosnapi tervezett programjarol szolo tajekoztatojanak 

elfogadasarol 
120/2015.(VI.30.) Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kereskedelmi es Iparkamara 

onkormanyzati szekciojahoz valo csatlakozasi szandekarol 
121/2015.(VI.30.) I I . Rakoczi Ferenc Megyei es Varosi Konyvtar Sajobabony 

telepiiles szamara nyujtott szolgaltatasokrol szolo tajekoztato 
elfogadasarol 

122/2015.(VI.30.) xL-y J 

Az EHG Eszakmagyarorszagi Hulladekgazdalkodasi Zrt. 
megkeresesenek elutasitasarol 123/2015.(VL30.) Szerencs Varos Polgarmestere megkeresesenek elutasitasarol 

124/2015.(VI.30.) A Sportepiilet elnevezeserol 
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J E G Y Z O K O N Y V 

Kesziilt; 2015. Junius 30 napjan, Sajobabony Varos Polgarmesteri Hivatal tanacskozo 
termeben. 

Targy: Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete rendes, nyilt iilese. 

Az iilest vezeti:: dr. Szilva Istvan polgarmester 

Szavazati ioggal ielen vannak; 

dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hubai Krisztian alpolgarmester 
Bencs Gabor kepviselo 
Csoka Karoly kepviselo 
Jelcs Sandor kepviselo 
Solyom Sandor kepviselo 

Tavol maradt: 

Ronto Andras kepviselo 

(Kezdeskor 6 fo, iiles vegen 6 fo.) Jelenleti iv mellekelve. 

Meghivottkent ielen vannak: 

Kiraly Gaborne jegyzo 

Tavol maradt: 

Jegvzokonywezeto: Fodor Valeria igazgatasi eloado 

dr. Szilva Istvan polgarmester; Udvozlom a megjelenteket, a kedves tevenezoket. Kiilon 
koszontom a meghivott vendegeinket. Megallapitom, hogy a kepviselo-testiilet iilese 
hatarozatkepes, hiszen a polgarmesterrel egyiitt 7 fos kepviselo-testiiletbol 6 fo jelen van, az 
iilest megnyitom. A kovetkezokben az iiles napirendi pontjainak meghatarozasara keriil sor. A 
vendegeinkre tekintettel a meghivo szerinti napirendi pontok sorrendjere a kovetkezo 
javaslatot teszem: 

1. Tajekoztato Sajobabony egeszsegiigyi helyzeterol, a vedonoi szolgalat munkajarol 
2. Tajekoztato a Sajobabonyi Deak Ferenc Altalanos Iskola munkajarol 
3. Beszamolo a Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi ev 

munkajarol 
4. Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket iiles kozott tett intezkedesekrol, az 

atruhazott hataskorben hozott hatarozatokrol 
5. Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda elnevezesenek megtargyalasa 
6. Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda Alapito Okiratanak megtargyalasa, 

jovahagyasa. 
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7. Eloterjesztes az onkormanyzat vagyonarol szolo 7/2012. (XI.26.) onkormanyzati 
rendelet modositasanak megtargyalasa 

8. Eloterjesztes Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete es Szervei 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 12/2014. (XI.26.) onkormanyzati 
rendelet modositasanak megtargyalasa 

9. Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulasbol valo kilepesevel kapcsolatos 
dontesek meghozatala. 

10. Eloterjesztes a Helyi Eselyegyenlosegi program feliilvizsgalatanak megtargyalasara 
11. A varosnapi rendezveny elokeszitese, megtargyalasa 
12. Inditvanyok, bejelentesek 

Zdrt iiles napirendi pontja: 

13. Eloterjesztes kitiinteto cimek adomanyozasara 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 

A kepviselo-testiilet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
110/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

Napirendi pontok elfogaddsdrol 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete 

1. Tajekoztato Sajobabony egeszsegiigyi helyzeterol, a vedonoi szolgalat munkajarol 
2. Tajekoztato a Sajobabonyi Deak Ferenc Altalanos Iskola munkajarol 
3. Beszamolo a Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi ev 

munkajarol 
4. Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket iiles kozott tett intezkedesekrol, az 

atruhazott hataskorben hozott hatarozatokrol 
5. Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda elnevezesenek megtargyalasa 
6. Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda Alapito Okiratanak megtargyalasa, 

jovahagyasa. 
7. Eloterjesztes az onkormanyzat vagyonarol szolo 7/2012. (XI.26.) onkormanyzati 

rendelet modositasanak megtargyalasa 
8. Eloterjesztes Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete es Szervei 

Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 12/2014. (XI.26.) onkormanyzati 
rendelet modositasanak megtargyalasa 

9. Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulasbol valo kilepesevel kapcsolatos 
dontesek meghozatala. 

10. Eloterjesztes a Helyi Eselyegyenlosegi program felulvizsgalatanak megtargyalasara 
11. A varosnapi rendezveny elokeszitese, megtargyalasa 
12. Inditvanyok, bejelentesek 

Zdrt iiles napirendi pontja: 

13. Eloterjesztes kitiinteto cimek adomanyozasara 
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1. napirendi pont: Tajekoztato Sajobabony egeszsegugyi helyzeterol, a vedonoi 
szolgalat munkajarol 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Az 1 napirendi pont a Tajekoztato Sajobabony 
egeszsegugyi helyzeterol, a vedonoi szolgdlat munkdjdrdl. Az illetekes szakemberek 
megliivasra keriiltek, elkeszitettek az irasos tajekoztato]ukat. Reszletesen kielemeztiik, 
reszletesen atvettiik, hogy milyen evet zartak, milyen intezkedest tettek, annak erdekeben, 
hogy a telepiiles egeszsegiigyi helyzete javuljon. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a holnapi 
nap lesz a Semmelweis nap, kijelenthetjtik, hogy ezek a szakemberek megbecsiilese nem eri el 
azt a szintet, amelyet megerdemelnenek. Az onkormanyzat elkotelezett az egeszsegiigy 
tamogatasa irant. Ha problemajuk van, probaljuk rovid idon beliil segitseget nyujtani, 
Merultek fel kisebb hianyossagok az epiilet allapotaval kapcsolatban. Igyekszunk ezt a 
jovoben orvosolni. Szeretnem megkerdezni Dr. Kerekes Ferenc Doktor Urat van-e szobeli 
kiegeszitese? 

Dr. Kerekes Ferenc haziorvos: Nem kivanom kiegesziteni, de ha kerdes van, arra szivesen 
valaszolok. A bizottsagi iilesen is felvetettem a vedonok problemajat, hogy szakmai 
szempontbol is indokolt lenne a ket vedono alkalmazasa. Tudom, hogy ez nem itt fog eldolni, 
de kerem, hogy amennyiben ez lehetseges akkor tamogassak ezt a dolgot. A feliijitasok 
sziiksegesseget leirtuk, ha megkapjuk, megkoszonjiik, nyilvan a lehetosegek korlatozzak, 
hogy mi valosul meg. M i megprobalunk tudasunk legjavat adni. Nekiink a lakossaggal 
teljesen jo a kapcsolatunk. Semmilyen extrem problema nines se nekunk, se nekik. Mi 
mindent elkovettink, hogy az egeszsegugyben jo legyen a helyzet, de ez nem csak toliink 
fugg-

dr. Szilva Istvan polgarmester: Szeretnem elmondani a vedonoi szolgalattal kapcsolatosan 
a lakossag reszere, nem mindenki tudja, hogy korabban ket korzet volt, ez egyre csokkent. 
Valoban indokolt lenne, ket vedonoi korzet kialakitasa. Ezt most ugy probaljuk orvosolni, 
hogy masik telepules vedonoje reszmunkaidoben besegit, ez nem a vegieges megoldas. 
Fogjuk jelezni az illetekes hatosagok fele. Van valakinek kerdese, amennyiben nines, kerem 
a Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoket ismertesse a bizottsag velemenyet. 

Bencs Gabor, a Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag einoke: A bizottsagunk 
megtargyalta a Sajobabony egeszsegugyi helyzeterol, a vedonoi szolgalat munkajarol szolo 
tajekoztatot es 3 igen egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testulet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Megkerem a Miivelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag 
elnoket, Csoka Karoly Urat ismertesse a bizottsaguk velemenyet. 

Csoka Karoly Muvelodesi, Ifjiisag es Sport Bizottsag einoke: A bizottsagunk 
megtargyalta a Sajobabony egeszsegiigyi helyzeterol, a vedonoi szolgalat munkajarol szolo 
tajekoztatot es 5 igen egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Amennyiben nem meriilt fel tovabbi kerdes a napirendi 
pontot szavazasra teszem. Aki egyetert azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata 
kepviselo-testulete megismerte, es elfogadja Sajobabony egeszsegiigyi helyzeterol, a vedonoi 
szolgalat munkajarol szolo tajekoztatot, az kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

4 



Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
111/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

Sajobdbony egeszsegiigyi helyzeterol, a vedonoi szolgdlat munkdjdrdl szolo tajekoztato 
elfogaddsdrol 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete megismerte, es ugy dontott, hogy 
Sajobabony egeszsegiigyi helyzeterol, a vedonoi szolgalat munkajarol szolo tajekoztatot 
elfogadja. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hatarido: azormal 

2. napirendi pont: Tajekoztato a Sajobabonyi Deak Ferenc Altalanos Iskola 
munkajarol 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 2. napirendi pontunk a Sajobdbonyi Dedk Ferenc 
Altaldnos Iskola munkdjdrdl szolo tdjekoztato. Az Iskolaigazgato Asszony is meghivast 
kapott a bizottsagi iilesre, amelyen reszletesen meg tudtuk beszelni a kepviselok reszerol, a 
lakossag reszerol felmeriilt kerdeseket. Tudjuk jol , hogy problemak vannak a gyerekekkel, 
hisz a lakossag reszerol is erkeznek eszrevetelek. Ez egy folyamat eredmenye Tegnap volt az 
iskolaban Intezmenyi Tanacs iiles. Amikor en 15 eve 8. osztalyos voltam, az, az evfolyam 
volt az elso, ahol nem volt csak egy 8. osztaly volt. Abban az evben indult ez folyamat, 
amikor is csokkenni kezdet a gyermekek letszama. Ez egy orszagos tendencia. Teny, hogy 
nagy osszefogasra van sziikseg, hogy ide minel tobb gyerek jarjon. Ezt nem lehet az egyik 
evrol a masikra megvaltoztatni. Vannak mas jellegii problemak is, amelyeket reszben az 
onkormanyzatnak, reszben az iskolanak kell megoldania. A focizas okozta problemat is 
igyeksztink orvosolni. Probaljuk a fokozatossag el vet kovetni, amennyiben ez nem sikeriil 
drasztikus lepesekre is sor keriilhet. Szeretnem a lakossag reszerok is egy toleranciat 
tanusitana az iskola fele is, hisz 20 evvel ezelott is miikodott itt iskola, 20 evvel ezelott is 
fociztak az udvaron, 20 evvel ezelott is zajjal jar. Csak akkor annak a sziilonek a gyereke 
jatszott ott, ezt akkor elviselte. Az egyertelmii, hogy azzal nem lehet egyiitt elni, hogy este 8 
orakor rugdossak a falat. Kovetkezetesek probalunk lenni, az iskola zart terulet, amelyet 
diakok hasznalhatnak iskola idoben, vagy pedig kiilon engedely kereteben van lehetoseg az 
iskola teriileten tartozkodni. Elsodlegesen a fiives es salakos palyat kellene hasznalni. ott 
senkinek semmi keresni valoja nines. Amennyiben ez nem vilagos szamara szamoljon a 
kovetkezmenyekkel. Kerdezem a kepviseloket van kerdesuk, vagy szeretnenek elmondani a 
napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nines, megadom a lehetoseget Iskolaigazgato 
Asszonynak, szobeli kiegeszitesre. 

Loy Laszlone iskolaigazgato: Nines szobeli kiegeszitesem, hisz elegge melyrehatoan 
megbeszeltuk a bizottsagi iilesen a dolgokat. A kerdesekre is megprobaltam valaszolni. 
Tegnap Intezmeny Tanacs iiles volt, ahol reszt vett Polgarmester Ur es a Sziiloi 
Munkakozosseg vezetoje, ott szinten reszletesen beszamoltam a tanev eredmenyerol, en 
annyit klvanok hozza tenni, hogy ma es a tegnapi nap egy tovabbkepzes van a hejokeresztiiri 
program bevezetese kapcsan. A pedagogusok mindent megtesznek, hogy az iskolaban magas 
szinvonalu legyen az oktatas, remelem meg is lesz az eredmenye. Ennek a modszemek a 
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velejaroja a fegyelemjavulas. Mar a bizottsagi iilesen is elmondtam, hogy nehany renitens 
tanulo magatartasa miatt nem lehet az egesz iskolat elitelni. Koszonom szepen. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Van valakinek kerdese? Megadom a szot Jelcs Sandor 
kepviselo Umak. 

Jelcs Sandor kepviselo: Mit takar ez a hejokereszturi modszer? Kicsit bovebben kifejtene, 
hogy a lakossag is megertse. 

Loy Laszlone iskolaigazgato: Hatorankent, foleg gyakorlo orakon egy csoportos ora 
feldolgozas lesz. A csoporton beliil felelosok lesznek. Eloszor csoportos feladatokat oldanak 
meg, majd, mivel ez egy heterogen osszetetelii csoport, szemelyre szolo egyeni feladatot 
kapnak, ami az 6 kepessegiiknek megfelelo. Mivel a csoporton beliil is miikodik ez a 
kohezios ero, amivel egymast, kiegeszitik egymast segitik. Ebbol varhato, hogy jobban 
megismerik egymast, szivesebben dolgoznak egyiitt, jobban hatnak egymasra, ezaltal a 
fegyelem is javul. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: En is sokat hallottam errol, bizom benne, hogy nalunk is 
bevalik, a szakembereink rendelkezesre allnak, hogy ezt a modszert alkalmazni tudjak. Van 
valakinek kerdese, hozzaszolasa? Amennyiben nines, kerem a Penziigy - es 
Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoket, Bencs Gabor Urat ismertesse a bizottsag velemenyet. 

Bencs Gabor, a Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag einoke: A bizottsagunk 
megtargyalta a Sajobabonyi Deak Ferenc Altalanos Iskola munkajarol szolo tajekoztatot es 3 
igen egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Megkerem a Muvelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag 
elnoket, Csoka Karoly Urat ismertesse a bizottsaguk velemenyet. 

Csoka Karoly Muvelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag einoke: A bizottsagunk 
megtargyalta a Sajobabonyi Deak Ferenc Altalanos Iskola munkajarol szolo tajekoztatot es 5 
igen egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Amennyiben nem meriilt fel tovabbi kerdes a napirendi 
pontot szavazasra teszem. Aki egyetert azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata 
kepviselo-testulete megismerte, es Sajobabonyi Deak Ferenc Altalanos Iskola munkajarol 
szolo tajekoztatot szolo tajekoztatot, az kezfehartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
112/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

A Sajdbdbonyi Dedk Ferenc Altaldnos Iskola munkdjdrdl szdld tdjekoztato elfogaddsdrdl 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete megismerte, es ugy dontott, hogy a 
Sajobabonyi Deak Ferenc Altalanos Iskola munkajarol szolo tajekoztatot elfogadja. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hatarido :azonnal 
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3. napirendi pont: Beszamolo a Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda 2014/2015. 
nevelesi ev munkajarol 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 3. napirendi pontunk a Sajdbdbonyi Napkozi Otthonos 
Ovoda 2014/2015. nevelesi ev munkdjdrdl szdld beszdmold. Egy nagyon reszletes, 
szinvonalas beszamolot kaptunk az ovodavezetojetol, amiert kiilon dicseret illeti. En ugy 
gondolom, hogy nagyon jol miikodik mindket ovodank. A bizottsagi iileseken reszletes 
tajekoztatast kaptunk, az ovodavezetovel napi kapcsolatunk van, Barmilyen jellegii problema 
merul fel, akkor gyorsan tudunk reagalni ra. Atadnam Juhasz Judit ovodavezetonek a szot, 
amennyiben van szobeli kiegeszitese. 

Juhasz Judit ovodavezeto: En azt gondolom, hogy igyekeztem megfelelo reszletesseggel 
bemutatni ennek a nevelesi evnek a munkajat, nem feltetleniil szeretnem kiegesziteni, de ha 
esetleg meriilt fel kerdes, arra szivesen valaszolok. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Az deriil ki a beszamolobol, hogy meglehetosen aktiv az 
ovoda vezetosege, hiszen majdnem mindenki be van vonva a palyazatokba, a programokba, 
mondhatom azt, hogy a legjobb ovodakkal is felveheti a versenyt. Bizom benne, hogy a 
koriilmenyeket is ehhez merten sikeriil kialakitani. Nagy feladat elott allunk, hisz ket ovodai 
csoportot kell szeptemberben inditanunk, bizom benne, hogy zokkenomentesen le fog zajlani 
minden. Kerdezem a kepviselotarsaimat van valakinek kerdese, hozzaszolasa? Amennyiben 
nines, kerem a Penzugy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoket, Bencs Gabor Urat 
ismertesse a bizottsag velemenyet. 

Bencs Gabor, a Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag einoke: A bizottsagunk 
megtargyalta a Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi ev munkajarol 
szolo beszamolojat es 3 igen egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet 
fele. Itt szeretnem megragadni az alkalmat, hogy megkoszonjem az ovoda vezetojenek a 
hathatos, kivalo munkat, amivel az ovoda szinvonalat noveli. Elmondhato, hogy az ovodank 
Sajobabony ekkove. En ugy gondolom, hogy biiszkek lehetiink az ovoda, mind a szemelyi 
allomanyara, mind pedig az elvegzett munkara. Sok erot es egeszseget kivanunk az ovoda 
osszes dolgozojanak. Koszonjiik ezt a kiemelkedo evet. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Megkerem a Miivelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag 
elnoket, Csoka Karoly Urat ismertesse a bizottsaguk velemenyet. 

Csoka Karoly Muvelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag einoke: Eloszor is en is koszonetet 
szeretnek mondani a mindenre kiterjedo beszamoloert. En abban bizom, hogy az iskolank is 
eljut egyszer erre a szintvonalra. A bizottsagunk megtargyalta a Sajobabonyi Napkozi 
Otthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi ev munkajarol szolo beszamolojat es 5 igen egyhangu 
szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Amennyiben nem meriilt fel tovabbi kerdes a napirendi 
pontot szavazasra teszem, aki egyetert azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata 
kepviselo-testiilete megismerte, es elfogadja a Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda 
2014/2015. nevelesi ev munkajarol szolo beszamolojat, kezfeltartassal jelezze. 



A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testiilet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
113/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

A Sajobdbonyi Napkozi Otthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi ev munkdjdrdl szolo beszdmold 
elfogaddsdrdl 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete megismerte, es ugy dontott, hogy a 
Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi ev munkajarol szolo beszamolot 
elfogadja. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hatarido: azonnal 

4. napirendi pont: Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket iiles kozott tett 
intezkedesekrol, az atruhazott hataskorben hozott hatarozatokrol 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 4. napirendi pontunk a Tdjekoztatd a lejdrt hatdrideju 
hatdrozatokrdl a ket iiles kozott tett intezkedesekrol, az dtruhdzott hatdskdrben hozott 
hatdrozatokrdl. A korabbi testuleti tilesiink majus 26-an volt, azota volt egy rendkiviili 
iilesunk es szamos rendezvenyiink. Majus 31-en a Bucsii es a Gyereknap keriilt 
megrendezesre a telepiilesunkon. Junius 1-en egy sajnalatos esemenyre emlekeztunk, a 
gyarban tortent robbanas aldozataira. Junius 4-en Trianoni megemlekezest tartottunk a 
kopjafanal, es ebben a honapban unnepeltiik a pedagogusnapot. Kiilon koszonet, mind az 
ovodapedagogusoknak, mind pedig az iskolapedagogusoknak. A Semmelweis napot is ebben 
a honapban iinnepeltiik. A holnapi nap keriilne sor a koztisztviselo nap megiinnepelesere. 
Ennek kapcsan szeretnem elmondani a lakossag reszere, hogy holnapi nap sziinetel a hivatal, 
tehat nines iigyfelfogadas, a kovetkezo iigyfelfogadasi napon, keressek fel a hivatalt. 
Megrendezesre keriil egy Bortura, ez szorosan kapcsolodik a marciusban megtartott 
borversenyhez, az ott segito emberek illetoleg a zsiirizesben resztvevok reszere torteno 
egyfajta jutalomkirandulas. A majusi focisikert kovetoen a focicsapat tiszteletere rendeztiink 
egy allofogadast. meg ebben a honapban keriilt sor mind a teke, mind a focicsapat reszere az 
erematadasra. Junius 18-an lomtanitas volt a telepiilesen. A ragcsaloirtast a megbizott Kft. 
elvegezte. Bizzunk benne, hogy eredmenyes lesz ennek a hatasa. A Sport epulet felujitasaval 
kapcsolatos munkakrol dontottunk. Ezeknek a munkaknak az elvegzese megtortent, a 
rendezese ugy szinten. Junius 12. napjan a kepviselo-testiilet kozmeghallgatast tartott. Junius 
18-an rendkiviili ulest kellett osszehivni, voltak olyan palyazatok, amelyek hatarideje nem 
engedte, hogy ezt a rendes iilesen targyaljuk meg. Dontott a testiilet egy szivattyu 
vasarlasarol, annak erdekeben, hogy megoldjuk a focipalya locsolasat, hisz nagyon regen 
problemat jelentett. Dontottiink a 242 hrsz-u terulet torzsvagyonbol valo kivetelerol, ami 
kotodik szorosan az egyik napirendi pontunkhoz. Szeretnenk elcserelni a Silex -94 Kft. 
tulajdonaban levo terulettel, ami az ugynevezett gazcseretelep volt, a varos bejaratanal. Ezt a 
teriiletet szeretnenk rendbe tenni. Errol a korabbi testulet 2012-ben mar dontott, ezt a dontest 
szeretnenk tovabb vinni. Dontottunk a polgarmester illetmenyerol, koltsegteriteserol, hiszen 
allasfoglalas valtozas allt be, erre a Kormanyhivatal felhivta az onkormanyzat figyelmet, 
hogy tegytink eleget. Az ERV keresett meg egy palyazattal kapcsolatban, amelyet 
ertelemszeriien tamogatott az onkormanyzat, ennek a hatarideje volt az egyik, amelyet nem 
lehetett hallogatni. Az ivoviz es a csatornafejlesztessel kapcsolatban irtak ki palyazatot. A 
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Deryne Szabadidokozpont es Varosi Konyvtar Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat 
modositottuk, annak erdekeben, hogy a kozmuvelodesi erdekeltseg novelo tamogatason el 
tudjanak indulni, meg tudjanak felelni a kiirasnak. A palyazathoz az onkormanyzat 500 000 
Ft-ot biztosit annak erdekeben, minel nagyobb korben tudja fejleszteni a technikai eszkozeit. 
Kerdezem a kepviselotarsaimat, van valakinek hozzafuzni valoja a napirendi ponttal 
kapcsolatban? Megadom a szot Hubai Krisztian alpolgarmester Umak. 

Hubai Krisztian alpolgarmester: Polgarmester Ur megbizasabol reszt vettem egy 
megbeszelesen, ahol tajekoztattak a kovetkezo idoszak palyazatairol. Tudvalevo, hogy 
Borsod-Abauj-Zemplen Megye 93 milliard Ft gazdasagfejleszto palyazati penzt fog kapni. 
Kiemelt szerepet fog kapni megyenk. Azert fontos, mert szeptember kozepen keriilnek 
kiirasra ezek a palyazatok es december-januar honapban mar szerzodes alairast terveznek. 
Egy parat emlitenek a teljesseg igenye nelkul ipari parkok kialakitasara, turizmus 
fejlesztesere, kozlekedesfejlesztes, ezen beliil a kerekpar utak kiemelkedo szerepet fognak 
kapni. Ovodak, bolcsodek fejlesztesere, orvosi es fogorvosi rendelok fejlesztesere lesznek 
kiirva palyazat, tovabba falunap, varosnap megrendezesere es civilszervezeteket is 
tamogatashoz fognak jutni, Remelem, hogy a telepiilesiink is megfelelo mennyisegii 
palyazati penzhez fog jutni az elkovetkezo idoszakban. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen. Ezen dolgozzunk, hogy minel tobb 
palyazatot tudjunk elnyerni, bizzunk benne, hogy minel hamarabb ki fogjak imi a 
palyazatokat es kello idonk lesz ezekre felkesziilni, es sikeriil idoben benyujtani. Van 
valakinek hozzafiizni valoja, kerdese? Amennyiben nines, szavazasra teszem, aki egyetert 
azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete megismerte es elfogadja a 
lejart hataridejii hatarozatokrol es a ket tiles kozott tett intezkedeseirol szolo tajekoztatot, 
kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkul az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
114/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

A lejdrt hatdrideju hatdrozatokrdl es a ket tiles kozott tett intezkedesekrol szdld tdjekoztatd 
elfogaddsdrdl 

Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilet ugy dontott, hogy elfogadja a lejart 
hataridejii hatarozatokrol es a ket iiles kozott tett intezkedeseirol szolo tajekoztatot. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
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5. napirendi pont: Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda elnevezesenek 
megtargyalasa 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 5. napirendi pontunl: Sajobdbonyi Napkozi Otthonos 
Ovoda elnevezesenek megtdrgyaldsa. Meglcerem, Kiraly Gaborne Jegyzoasszonyt ismertesse 
a napirendi pontot. 

Kiraly Gaborne jegyzo: Jogszabaly irja elo a koznevelesi intezmeny nevenek a 
meghatarozasat. Eloirja, hogy ennek a nevnek egyedinek kell lennie, ttikroznie kell az 
intezmeny tevekenyseget. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy az intezmeny meg tudjuk 
ktilonboztetni mas intezmenyektol. Ennek ez ideaig nem felelt meg a Sajobabony Napkozi 
Otthonos ovoda, ezert az elnevezesenek a megvaltoztatasara sziikseg van. Mivel az 
onkormanyzat a fenntarto, ezert a kepviselo-testiilet feladata az intezmeny nevenek a 
megvaltoztatasa. Az Intezmenyvezeto elokeszitette a dontest, kikerte a nevelo testiilet es a 
sziiloi munkakozosseg velemenyet. Ennek megfeleloen javaslatot tettek a szekhelyovoda 
elnevezesere: Sajobabonyi Szivarvany Ovoda elnevezest szeretne a nevelo testiilet es a sziiloi 
munkakozosseg. A tagovodat pedig Sajobabonyi Szivarvany Ovoda Pitypang Egyseges 
ovoda-bolcsode tagovodanak szeretnenek elnevezni. Ha a Kepviselo-testiilet ezt az 
elnevezest megfelelonek tartja, kerem hozza meg a donteset az eloterjesztesnek megfeleloen. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen. Velemenyem szerint teljes koru volt a 
tajekoztatas. Kivanja az ovodavezeto valamivel kiegesziteni. 

Juhasz Judit ovodavezeto: Nem kivanom. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Amennyiben nem, megkerem a Miivelodesi, Ifjusag es 
Sport Bizottsag elnoket, Csoka Karoly Urat ismertesse a bizottsaguk velemenyet. 

Csoka Karoly Muvelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag einoke: A bizottsag megtargyalta a 
Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda elnevezeserol szolo eloterjesztest es 5 igen egyhangu 
szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen. Van valakinek hozzafuzni valoja, 
kerdese? Amennyiben nines, szavazasra teszem, aki egyetert azzal, hogy 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete megtargyalta a Sajobabonyi Napkozi 
Otthonos Ovoda elnevezeserol szolo eloterjesztest es a nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi 
CXC. torveny 83.§ (2) bekezdes a) pontjaban biztositott hataskoreben eljarva a tulajdonaban 
levo koznevelesi intezmenyeit: 

1. Sajobabony 834 hrsz.-u, Sajobabony, Erkel Ferenc ut 4. szam alatti ovodat a 
Sajobabonyi Szivarvany Ovoda elnevezessel, 

2. Sajobabony 520 hrsz,-u, Sajobabony, Kossuth ut 46. szam alatti ovodat a Sajobabonyi 
Szivarvany Ovoda Pitypang Egyseges Ovoda-bolcsode Tagovodaja elnevezessel 
kivanja miikodtetni 2015. szeptember 1. napjatol, 

kezfeltartassal jelezze. 
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A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
115/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

Ovoda nevenek megdllapitdsa 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete megtargyalta a Sajobabonyi Napkozi 
Otthonos Ovoda elnevezeserol szolo eloterjesztest es a nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi 
CXC. torveny 83.§ (2) bekezdes a) pontjaban biztositott hataskoreben eljarva a tulajdonaban 
levo koznevelesi intezmenyeit: 

3. Sajobabony 834 hrsz-u, Sajobabony, Erkel Ferenc ut 4. szam alatti ovodat a 
Sajobabonyi Szivarvany Ovoda elnevezessel, 

4. Sajobabony 520 hrsz-u, Sajobabony, Kossuth ut 46. szam alatti ovodat a Sajobabonyi 
Szivarvany Ovoda Pitypang Egyseges Ovoda-bolcsode Tagovodaja elnevezessel 
kivanja miikodtetni 2015. szeptember 1. napjatol. 

Felhivja a jegyzot, hogy az intezmeny elnevezesenek az alapito okiratban torteno 
atvezeteserol gondoskodjon. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Kiraly Gaborne jegyzo 

Juhasz Judit intezmenyvezeto 

6. napirendi pont: Sajobabonyi Napl̂ dzi Otthonos Ovoda Alapito Okiratanak 
megtargyalasa, jovahagyasa. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 6. napirendi pontunk Sajdbdbonyi Napkozi Otthonos 
Ovoda Alapitd Okiratdnak megtdrgyaldsa, jdvdhagydsa. Megkerem Kiraly Gaborne 
Jegyzoasszonyt ismertesse a napirendi pontot. 

Kiraly Gaborne jegyzo: Majusban dontott a Kepviselo-testiilet arrol, hogy egy egyseges 
ovoda -bolcsodei csoportot hoz letre a tagovodaban, emiatt sziikseges az alapito okirat 
modositasa valamint az elnevezes megvaltoztatasa miatt is sziikseges a megvaltoztatasa. 
Ennek megfeleloen keszitettem el az eloterjesztest, sziikseg van egy modosito okirat 
elfogadasa, ezen kiviil egyseges alapito okiratot is el kell fogadni a Kepviselo-testiiletnek. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen a teljes korii tajekoztatast. Kerdezem, a 
kepviselotarsaim, hogy van valakinek kerdese, hozzafiizni valoja? Amennyiben nines, 
megkerem a Miivelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag elnoket, Csoka Karoly Urat ismertesse a 
bizottsaguk velemenyet. 

Csoka Karoly Muvelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag einoke: A bizottsag megtargyalta a 
Sajobabonyi Napkozi Otthonos Alapito Okiratanak modositasarol szolo eloterjesztest es 5 
igen egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testulet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen. Van valakinek hozzafiizni valoja, 
kerdese? Amennyiben nines, szavazasra teszem, aki egyetert azzal, hogy a Sajobabonyi 
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Napkozi Otthonos Ovoda alapito okiratanak modositasat az 1. melleklet szerint jo vahagyj a, 
igy az egyseges szerkezetii alapito okiratot a 2. melleklet szerinti formaban es tartalommal 
elfogadja, kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkul az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
116/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

A Napkdzi Otthonos Ovoda alapitd okiratdnak mddositdsa 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete: 

1. a Sajobabonyi Napkozi Otthonos Ovoda alapito okiratanak modositasat az 1. 
melleklet szerint jo vahagyj a, igy az egyseges szerkezetu alapito okiratot a 2. melleklet 
szerinti formaban es tartalommal elfogadja. 

2. Felkeri a jegyzot, hogy a modositast tartalmazo es az egyseges szerkezetii alapito 
okiratot a Magyar Allamkincstar BAZ. Megyei Igazgatosag reszere a torzskdnyvi 
nyilvantartason torteno atvezetes lefolytatasanak celjabol ktildje meg. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Kiraly Gaborne jegyzo 

A mddositd okirat valamint az egyseges szerkezetu alapitd okirat a jegyzokdnyv mellekletet 
kepezi. 

7. napirendi pont: Eloterjesztes az onkormanyzat vagyonarol szolo 7/2012. (XI.26.) 
onkormanyzati rendelet modositasanak megtargyalasa 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 7. napirendi pontunk Eloterjesztes az dnkormdnyzat 
vagyondrdl szdld 7/2012. (XI.26.) dnkormdnyzati rendelet mddositdsdnak megtdrgyaldsa. 
Mar emlitettem, hogy volt egy rendkiviili ulesiink, ahol, arrol donttunk, hogy kivettiik a 
torzsvagyonbol a belteriilet 242 hrsz.-u kivett kozparkot, annak erdekeben, hogy veghez 
tudjuk vinni a telekcseret. Sziikseges a rendeletmodositasa, annak erdekeben, hogy meg 
tudjuk tenni a sziikseges lepeseket a megfelelo hatosag fele., hogy ennek a telekcseret 
veglegesse tudjuk tenni, es rovid idon beliil szerzodeskotesre keriiljon sor. Megkerem a 
Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoket, Bencs Gabor Urat ismertesse a 
bizottsag velemenyet. 

Bencs Gabor, a Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag einoke: Az, a teriilet, amire 
az onkormanyzat el kivanja cserelni a 242 hrsz-u teruletet, az jelenleg a Silex -94 Kft. 
tulajdonaban van. Az a teriilet nem mondhato rendezett teruletnek. Az onkormanyzat 
rendelkezik egy olyan latvanytervvel, amely alapjan olyan kozpark keruljon kialakitasra, 
amelyre biiszkek lehetiink. Ez mar lassan 3 eve huzodik, ezzel a dontessel vegre pontot 
tehettink az iigy vegere. A bizottsagunk megtargyalta az onkormanyzat vagyonarol szolo 
7/2012. (XI.26.) onkormanyzati rendelet modositasat az eloterjesztesnek megfeleloen, 3 igen, 
egyhangu szavazattal, elfogadasra javasolja a kepviselo-testulet fele. 
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dr. Szilva Istvan polgarmester: Megkerem Jelcs Sandor Urat Telepulesfejlesztesi, 
Komyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoket, hogy ismertesse bizottsaguk 
velemenyet. 

Jelcs Sandor Telepiilesfejlesztesi, Komyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi 
Bizottsag einoke: A bizottsagunk megtargyalta az onkormanyzat vagyonarol szolo 7/2012. 
(XI.26.) onkormanyzati rendelet modositasat az eloterjesztesnek megfeleloen, 5 igen, 
egyhangu szavazattal, elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Van valakinek kerdese a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nines tovabbi kerdes, hozzaszolas, ugy kerem, hogy szavazzunk, aki egyetert az 
onkormanyzat vagyonarol szolo 7/2012. (XI.26.) onkormanyzati rendelet modositasat az az 
eloterjesztes szerint, kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testiilet 6 igen, egyhangu szavazattal, ellenszavazat es tartozkodds nelkiil az 
aldbbi rendeletet alkotta. 

Sajobdbony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
12/2015.(VIL 02.) dnkormdnyzati rendelete 

Az dnkormdnyzat vagyondrdl szdld 7/2012. (XI.26.) dnkormdnyzati rendelet mddositdsdrdl. 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 109.§ (4) bekezdeseben, a nemzeti 
vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny l l .§ (16) bekezdeseben, 13.§ (1) bekezdeseben, 
18.§ (1) bekezdeseben, az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 97. § (2) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) es e ) 
pontjaban, a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 5.§ (2) bekezdes b) es c) 
pontjaban , a helyi onkormanyzatok es szerveik, a koztarsasagi megbizottak, valamint egyes 
centralis alarendeltsegii szervek feladat- es hataskoreirol szolo 1991. evi XX. torveny 138.§ 
(1) bekezdes j ) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: 

1. § A rendelet 2.§ (2) bekezdese a kovetkezo (2a) bekezdessel egeszul ki: 
Az Onkormanyzatanak tulajdonat kepezo, a nemzeti vagy on forgalomkeptelen 
vagyonaba tartozo vagyontargyakat a 3. melleklet tartalmazza. 

2. § A rendelet 2.§ (4) bekezdese a kovetkezo (4a) bekezdessel egesziil ki: 
Az Onkormanyzatanak tulajdonat kepezo korlatozottan forgalomkepes vagyonaba 
tartozo vagyontargyakat a 4. melleklet tartalmazza. 

3. § A rendelet 3.§ (1) bekezdese a kovetkezo (la) bekezdessel egesziil ki: 
Az Onkormanyzatanak tulajdonat kepezo uzleti vagyonaba tartozo vagyontargyakat az 
5. melleklet tartalmazza. 

4. § A rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba es a hatalyba lepeset koveto napon 
hatalyat veszti. 

Kiraly Gaborne dr. Szilva Istvan 
jegyzo polgarmester 
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3. melleklet a 7/2012. (V.30.) onkormanyzati rendelethez 

FORGALOMKEPTELEN TORZSVAGYON 

Sorszam Helyrajzi szam Megnevezes 

1. 2/5 Kivett kozpark 

2. 2/10 Kivett kozut 

3. 12 Kivett kozteriilet (ut) 

4. 32 Kivett kozterulet (ut) 

5. 52 Kivett kozteriilet (ut) 

6. 72 Kivett kozteriilet (ut) 

7. 84 Kivett kozterulet (ut) 

8. 90 Kivett kozteriilet (lit) 

9. 96 Kivett lit 

10. 102 Kivett kozteriilet (ut) 

11. 121 Kivett sajat hasznalatu ut 

12. 127 Kivett kozteriilet (lit) 

13. 154 Kivett kozteriilet (ut) 

14. 156 Kivett ut 

15. 190 Kivett kozterulet (lit) 

16. 237 Kivett kozteriilet (lit) 

17. 299 Kivett kozterulet (lit) 

18. 335 Kivett kozteriilet (lit) 

19. 351 Kivett kozteriilet (lit) 
20. 358 Kivett kozterulet (lit) 
21. 393 Kivett kozterulet (lit) 
22. 394 Kivett kozterulet (lit) 
23. 415/14 Kivett kozpark 
24. 415/15 Kivett kozpark 

25. 468 Kivett kozterulet (lit) 
26. 523 Kivett kozteriilet (lit) 
27. 541 Kivett kozteriilet (lit) 
28. 553 Kivett kozteriilet (lit) 
29. 583 Kivett kozterulet (lit) 
30. 655/2 Gyalogiit 
31. 669 Kivett kozterulet (lit) 

32. 685 Kivett kozpark 

33. 702 Kivett kozterulet (lit) 
34. 711 Kivett kozteriilet (lit) 
35. 721 Kivett kozteriilet (lit) 

36. 728 Kivett kozteriilet (lit) 
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37. 745 Kivett kozteriilet (ut) 

38. 762 Kivett kozteriilet (ut) 

39. 779 Kivett kozteriilet (ut) 

40. 780 Kivett kozpark 

41. 782 Sajat hasznalatu. ut 

42. 783/16 Kivett kozterulet (ut) 

43. 783/17 Kivett kozteriilet (ut) 

44. 783/38 Kivett kozteriilet (ut) 

45. 783/56 Kivett kozteriilet (ut) 

46. 784/2 Kivett kozteriilet (ut) 

47. 784/6 Kivett kozteriilet (ut) 

48. 788 Kivett parkolo 

49. 797 Kivett kozut 

50. 798 Kivett kozpark 

51. 804 Kivett kozut 

52. 808 Kivett kozut 

53. 816 Kivett kozut 

54. 817 Kivett kozut 

55. 821 Kivett kozpark 

56. 826 Kivett kozut 

57. 827 Kivett kozpark 

58. 829 Kivett kozut 

59. 832 Kivett kozut 

60. 833 Kivett kozpark 

61. 838 Kivett kozut 

62. 847 Kivett kozut 

63. 856 Kivett kozut 

64. 1029 Kiilteriileti kozut 

65. 02 Kiilteruleti ut 

66. 010 Kulteriileti kozut 

67. 012 Kiilteriileti ut 

68. 015 Kiilteriileti kozut 

69. 027 Kiilteriileti kozut 

70. 028 Kiilteriileti kozut 

71. 031 Kiilteriileti kozut 

72. 036 Kiilteruleti ut 

73. 040 Kiilteriileti kozut 
74. 041/11 Kiilteriileti ut 
75. 042 Kiilteruleti kozut 

76. 043 Kiilteriileti kozut 
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11. 044 Kulteriileti kozut 

78. 048 Kulteriileti ut 

79. 050 Kulteriileti kozut 

80. 052 Kiilteriileti ut 

81. 053/2 Kiilteriileti ut 

82. 054 Kulteriileti ut 

83. 056 Kulteriileti ut 

84. 059 Kulteriileti ut 

85. 061/1 Kiilteriileti kozut 

86. 061/2 Kiilteriileti kozut 

87. 063 Kiilteriileti kozut 

88. 064/2 Kiilteriileti kozut 

89. 067/1 Kiilteriileti ut 

90. 067/3 Kulteriileti ut 

91. 067/4 Kulteriileti ut 

92. 072 Kulteriileti ut 

93. 074 Kulteriileti koziit 

94. 075 Kiilteriileti kozut 

95. 077 Kiilteruleti kozut 

96. 082 Kiilteruleti kozut 

97. 1029 Kiilteriileti kozut 

98. 

4. melleklet a 7/2012. (V.30.) onkormanyzati rendelethez 

KORLATOZOTTAN FORGALOMKEPES TORZSVAGYON 

Sorszam Helyrajzi szam Megnevezes 
1. 99 Babony-patak 
2. 100 Kivett szemetlerako 
3. 106 Kivett beepitetlen teriilet 
4. 135 Kivett arok 
5. 140 Kivett kozteriilet 
6. 148/4 Kivett beepitetlen teriilet 
7. 155 Vargaszogi-patak 
8. 157 Beepitetlen terulet 
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9. 179/2 Kivett arok 

10. 182/1 Kivett beepitetlen teriilet 

11. 183 Kivett beepitetlen teriilet 

12. 185 Kivett arok 

13. 235/3 Kivett arok 

14. 236 Kivett beepitetlen teriilet 

15. 238 Kivett beepitetlen terulet 

16. 240 Kivett beepitetlen teriilet 

17. 241 Kivett beepitetlen teriilet 

18. 243 Babony-patak 

19. 259 Kivett lakohaz, udvar 

20. 373 Kivett arok 

21. 391 Babony-patak 

22. 405 Kivett arok 

23. 444/1 Kivett kozterulet 

24. 466/1 Kivett kozteriilet 

25. 495 Kivett preshaz 

26. 520 Kivett ovoda 
27. 545 Vizmosas 
28. 559 Kivett arok 

29. 570 Kivett arok 
30. 578 Kivett vargaszogi-patak 

31. 591/7 Bebeki pincesor 
32. 641/2 Kivett kozterulet 

33. 655/1 Tiizoltoszertar 
34. 668 Kivett arok 
35. 687 Kivett beepitetlen terulet 
36. 688 Egeszseghaz 
37. 689/35 Kivett beepitetlen terulet 
38. 689/40 Polgarmesteri Hivatal 
39. 689/41 Szocialis etkezteto 
40. 689/42 4-es epiilet 
41. 691 Kivett szivattyuhaz 
42. 781 Kivett garazs, udvar 
43. 783/9 Kivett kozteriilet 
44. 783/37 Kivett kozteriilet 
45. 784/5 Kivett kozteriilet 
46. 785 Kivett beepitetlen teriilet 
47. 786 Kivett kozterulet 
48. 791 Kivett kozteriilet 
49. 792 Kivett beepitetlen terulet 
50. 793 Kivett udvar 
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51. 795 Kivett beepitetlen teriilet 

52. 796 Kivett beepitetlen teriilet 

53. 799 Kivett beepitetlen teriilet 

54. 800 Kivett udvar 

55. 801 Kivett udvar 

56. 802 Kivett udvar 

57. 803 Kivett udvar 

58. 805 Kivett kozteriilet 

59. 806 Kivett beepitetlen teriilet 

60. 807 Kivett beepitetlen teriilet 

61. 809 Kivett udvar 

62. 810 Kivett udvar 

63. 811 Kivett udvar 

64. 812 Kivett udvar 

65. 813 Kivett udvar 

66. 814 Kivett udvar 

67. 815 Kivett udvar 

68. 818 Kivett kozteriilet 

69. 819 Kivett kozteriilet 

70. 820 Kivett sporttelep 
71. 822 Kivett kozteriilet 
72. 823 Kivett udvar 
73. 824 Kivett udvar 
74. 825 Kivett udvar 

75. 828 Kivett udvar 
76. 830 Kivett udvar 
77. 831 Kivett kozterulet 
78. 834 Kivett ovoda 

79. 835 Kivett altalanos iskola 
80. 836 Kivett udvar 
81. 837 Kivett kozteriilet 
82. 839 Kivett miihelyepiilet 
83. 840 Kivett kozteriilet 
84. 841 Kivett udvar 
85. 842 Kivett kozterulet 
86. 843 Kivett udvar 

87. 844 Kivett kozteriilet 
88. 845 Kivett udvar 
89. 846 Kivett udvar 
90. 848 Kivett udvar 
91. 849 Kivett udvar 
92. 850 Kivett udvar 
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93. 851 Kivett udvar 
94. 852 Kivett udvar 

95. 853 Kivett udvar 

96. 854 Kivett udvar 

97. 855 Kivett udvar 

98. 857 Kivett udvar 

99. 858 Kivett udvar 

100. 045 Kivett ordogvolgyi-patak 

101. 065 Kivett vargaszogi-patak 

102. 024/9 Kivett ipartelep 

103. 024/129 Kivett ipartelep 

5. melleklet a 7/2012. (V.30.) onkormanyzati rendelethez 

FORGALOMKEPES UZLETI VAGYON 

Sorszam Helyrajzi szam Megnevezes 
1. 2/4 Kivett beepitett teriilet 
2. 2/7 Kivett beepitetlen terulet 
3. 73 Kivett beepitet teriilet 
4. 74 Kivett beepitet teriilet 
5. 75 Kivett beepitet terulet 
6. 76 Kivett beepitet teriilet 
7. 77 Kivett udvar 
8. 78 Kivett udvar 
9. 79 Kivett beepitett teriilet 
10. 80 Kivett beepitet terulet 
11. 81 Kivett beepitet teriilet 
12. 82 Kivett beepitet terulet 
13. 83 Kivett beepitet terulet 
14. 242 Kivett beepitetlen teriilet 
15. 415/3 Kivett beepitetlen teriilet 
16. 415/10 Kivett beepitetlen terulet 
17. 415/11 Kivett beepitetlen terulet 
18. 689/14/A/12 Lakas 
19. 689/14/A/20 Lakas 
20. 689/15/A/25 Lakas 
21. 689/15/A/28 Lakas 
22. 689/26/A/22 Lakas 
23. 689/44/A/5 Lakas 
24. 783/23 Kivett beepitetlen terulet 
25. 783/30 Kivett beepitetlen teriilet 
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26. 783/31 Kivett beepitetlen teriilet 

27. 783/34 Kivett beepitetlen teriilet 

28. 783/35 Kivett beepitetlen teriilet 

29. 783/41 Kivett beepitetlen teriilet 

30. 783/46 Kivett beepitetlen teriilet 

31. 1001 szanto 

32. 1002 szanto 

33. 1018 ret 

34. 1019 Ret, kozsegi mintater 

35. 1020 Gyiimolcsos 

36. 1022 Gyiimolcsos 

37. 1023 Ret es gazdasagi epiilet 

38. 1024 Gyumolesos 
39. 1026 Gyumolcsos 

40. 1028 Gyumolesos 

41. 1030 Ret 
42. 1032 Gyiimolcsos 
43. 1034 Gyiimolcsos 
44. 1035 Ret 
45. 1036 Gyiimolcsos 
46. 1038 Gyumolcsos 

47. 1039 Ret 
48. 1040 Ret 
49. 04 Legelo 

8. napirendi pont: Eloterjesztes Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-
testiilete es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 12/2014. (XI.26.) 
onkormanyzati rendelet modositasanak megtargyalasa 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 8. napirendi pontunk Eloterjesztes Sajobdbony Vdros 
Onkormdnyzata Kepviselo-testiilete es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabdlyzatdrol szdld 
12/2014. (XI.26.) dnkormdnyzati rendelet mddositdsdnak megtdrgyaldsa. Ezt minden 
bizottsag targyalta, megadnam a szot Jegyzoasszonynak, hogy ismertesse, hogy miert keriil 
sor a rendeletiink modositasara. 

Kiraly Gaborne jegyzo: A Kormanyhivatal hivta fel a figyelmunket, hogy a rendeletunkben 
vannak olyan szabalyozasok, amelyek ketszer is meghatarozasra keriiltek, holott a rendeletben 
csak egyszer kell szerepelnie. A Roma Nemzetisegi Onkormanyzat, az idokozi valasztasokon 
nem allitott jeloltet es nem valasztott uj kepviseloket, igy a Roma Onkormanyzat megsziint, 
ez is eredmenyezte a valtoztatast. Sziikseg volt pontositasra peldaul a nev szerinti szavazas 
eseteben. Ezen kiviil a rendeletnek tartalmaznia kell, hogy a meltatlansagot es 
osszeferhetetlenseget, mely bizottsag vizsgalja, ha ilyenre sor kerulne. Ezt is potolni kell. 
Ezen kivul jogszabalyvaltozasok eredmenyeztek a modositasokat. Kerem a kepviselo-
testiiletet, hogy az eloterjesztesnek megfeleloen fogadja el a rendelet-tervezetet 
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dr. Szilva Istvan polgarmester: Javareszt technikai modositasok keriihek illetve jogszabaly 
kotelezettsegtink evente feliilvizsgalni a Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatunkat. 
Kerem a bizottsag tagjait, hogy ismertessek a bizottsaguk velemenyet. 

Bencs Gabor, a Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag einoke: A bizottsag 
megtargyalta Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete es Szervei Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzatarol szolo 12/2014. (XI.26.) onkormanyzati rendelet modositasat az 
eloterjesztesnek megfeleloen, 3 igen, egyhangu szavazattal, elfogadasra javasolja a kepviselo-
testiilet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Megkerem Jelcs Sandor Urat Telepiilesfejlesztesi, 
Komyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoket, hogy ismertesse bizottsaguk 
velemenyet. 

Jelcs Sandor Telepiilesfejlesztesi, Komyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi 
Bizottsag einoke: A bizottsagunk is megtargyalta Sajobabony Varos Onkormanyzata 
Kepviselo-testiilete es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 12/2014. (XI.26.) 
onkormanyzati rendelet modositasat az eloterjesztesnek megfeleloen, 5 igen, egyhangu 
szavazattal, elfogadasra javasolja a kepviselo-testulet fele. 

Csoka Karoly Miivelodesi, Ifjiisag es Sport Bizottsag einoke: A bizottsag megtargyalta 
Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete es Szervei Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatarol szolo 12/2014. (XI.26.) onkormanyzati rendelet modositasat az 
eloterjesztesnek megfeleloen, 5 igen, egyhangu szavazattal, elfogadasra javasolja a kepviselo-
testulet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Van valakinek kerdese a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nines tovabbi kerdes, hozzaszolas, iigy kerem, hogy szavazzunk, aki egyetert 
Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete es Szervei Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatarol szolo 12/2014. (XI.26.) onkormanyzati rendelet modositasaval az 
eloterjesztesnek megfeleloen, kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen, egyhangu szavazattal, ellenszavazat es tartozkodds nelkiil az 
aldbbi rendeletet alkotta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
13/2015.(VII. 02.) dnkormdnyzati rendelete 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiilete es Szervei Szervezeti es Miikodesi 
Szabdlyzatdrol szolo 12/2014. (XI.26.) dnkormdnyzati rendelet mddositdsdrdl 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete az Alaptorveny 32.§ (2) bekezdeseben 
biztositott eredeti jogalkotoi hataskorebe, az Alaptorveny 32.§ (1) bekezdes d) pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-
testiiletenek es Szerveinek Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol a kovetkezoket rendeli el: 
l.§ A rendelet 6.§ (2) bekezdeseben meghatarozott 2. melleklet ezen rendelet 1. melleklete 
szerint modosul. 
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2. § A rendelet 11.§(1) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
A Kepviselo-testiilet rendes iileseit - melyek idopontja a munkaterveben 
meghatarozasra keriil - altalaban a honap utolso keddi napjan 10 oral kezdettel tartja. 

3. § A rendelet 12.§ (1) bekezdeseben „A kepviselo-testiilet iilesere" szovegresz helyebe „A 
kepviselo-testiilet nyilt iilesere" szoveg lep. 

4. § Hatalyat veszti a rendelet 12.§ (1) bekezdes a), c), g), h) pontja. 

5. § Hatalyat veszti a rendelet 13.§-a. 

6. § A rendelet 22.§ (2) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
Nev szerinti szavazast az Motv.-ben meghatarozott eseten tul akkor kell tartani, ha 
arrol a kepviselo-testiilet egyszerii tobbseggel dont. 

7. § A rendelet 22.§ (4) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
Nev szerinti szavazasnal a jegyzo ABC sorrendben felolvassa a kepviselok nevsorat, a 
kepviselok felallva igen, nem illetve tartozkodom nyilatkozattal szavaznak. 

8. § A rendelet 25.§ (2) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
A polgarmester a napirendek targyalasa soran az alabbi targyalasi sorrendelt veszi 
figyelembe: 
- Polgarmesteri beszamolo a ket ules kozott eltelt idoszak munkajarol, jelentes a 

lejart hataridejii hatarozatok vegrehajtasarol (1 .napirendkent) 
- rendeletalkotasra iranyulo eloterjesztesek 
- hatarozati j avaslatot tartalmazo eloterj esztesek 
- inditvanyok, bejelentesek 
- zart testiileti iilest igenylo eloterjesztesek 

9. § A rendelet 26.§ (5) bekezdeseben a „rendelet 3. melleklete" szovegresz helyebe a 
„rendelet 4. melleklete" szoveg lep. 

10. § Hatalyat veszti a rendelet 28.§ (3) bekezdese . 

11. § A rendelet 31.§ (2) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
A kozmeghallgatas idopontjarol es helyerol 10 nappal korabban tajekoztato kell 
megjelentetni a Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan. 

12. § A rendelet 33.§ (2) bekezdes d) pontja az alabbiak szerint modosul: 
d) a jegyzo. 

13. § A rendelet 36.§ (1) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
A kepviselo-testulet altal megalkotott rendelet kihirdetesenek modja: 

a Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan torteno kozzetetel. 

14. § A rendelet 36.§ (2) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
A jegyzo a rendeleteket kozzeteszi az onkormanyzat hivatalos honlapjan. 

15. § A rendelet 46.§ (1) bekezdeseben a „gazdalkodassal kapcsolatos feladatai" szovegresz 
helyebe a „feladatai" szoveg lep. 
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16. § A rendelet 46.§ (1) bekezdese a kovetkezo 14. es 15. ponttal egesziil ki: 
14. Vizsgalja az Motv. 36. §-a alapjan a kepviselok osszeferhetetlenseget, a vizsgalat 
eredmenyerol jelentest keszit a Kepviselotestulet fele. Az Motv. 37. § (2) 
bekezdeseben foglalt esetben kezdemenyezi az osszeferhetetlenseg megallapitasat es 
annak a Kepviselotestulet iilesen torteno kimondasat. 
15. Vizsgalja az Motv. 38. §-anak rendelkezesei alapjan a kepviselok meltatlansaganak 
fennallasat, a vizsgalat eredmenyerol jelentest keszit a Kepviselotestulet fele, 
kezdemenyezi a meltatlansag megallapitasat. 

17. § A rendelet V. fejezet 34. pontja az alabbiak szerint modosul 
A jegyzo helyettesitese 

18. § A rendelet 55.§ (1) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
(1) A jegyzoi tisztseg betoltetlensege, illetoleg tartos akadalyoztatasa eseten a jegyzot 
az a koztisztviselo helyettesiti akinek a munkakori leirasa tartalmazza. 

19. § Hatalyat veszti a rendelet 55. § (2) bekezdese 

20. § A rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba es a hatalyba lepeset koveto napon 
hatalyat veszti. 

Kiraly Gaborne dr. Szilva Istvan 
jegyzo polgarmester 

1. melleklet a 12/2014.(XI.26.) onkormanyzati rendelet 2. mellekletenek a 
modositasahoz 

Sajobabony Varos Onkormanyzata altal ellatott onkent vallalt feladatok 

Onkent vallalt feladat Jogszabaly megjelolese, 
feladatellatas alapja 

1. Testvervarosi kapcsolatok szervezese, 
kiilfoldi onkormanyzatokkal valo 
egyuttmiikodes, ezeken beliil 

- programok, rendezvenyek, 
latogatasok szervezese, 

- civil szervezetekkel valo 
kiilkapcsolatok 

Alaptorveny 32. cikk (1) 
bekezdes k) pontja 

2. Idegenforgalom helyi fejlesztesenek 
osszehangolasa, idegenforgalom alakulasanak 
elemzese, ertekelese 

Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairol szolo 2011. 
evi CLXXXIX. torveny (a 
tovabbiakban: Motv.) 13. § (1) 
bekezdes 13. pontja 

3. Bursa Hungarica felsooktatasi onkormanyzati 
osztondijrendszer 

Az onkormanyzat mindenkori 
hatalyos eves koltsegvetesi 
rendelete 

4. Egyuttmiikodes a helyi sportszervezetekkel, 
sportszovetsegekkel 

Motv. 13. § (1) bekezdes 15. 
pontja, 
Sportrol szolo 2004. evi I . 
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torveny 55. § (1) bekezdes b) 
pontja 

5. IQusagpolitikai feladatok, biinmegelozesi 
feladatok 

Motv. 13. § (1) bekezdes 15. es 
17. pontja 

6. Polgaror szervezetek tamogatasa Motv. 13. § (1) bekezdes 12. es 
17. pontja 

7. Civil szervezetek tamogatasa Az onkormanyzat mindenkori 
hatalyos eves koltsegvetesi 
rendelete 

8. Egyiittmiikodes mas onkormanyzattal, tagsag 
erdek-kepviseleti szovetsegben 

Alaptorveny 32. cikk (1) 
bekezdes k) pontja 

9. napirendi pont: Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulasbol valo 
kilepesevel kapcsolatos dontesek meghozatala. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 9. napirendi pontunk Sajoszentpeter Kornyeki 
Onkormanyzati Tarsulasbol valo kilepesevel kapcsolatos dontes meghozatala. Miert is van 
erre szukseg. Az onkormanyzatunk tobb tarsulasban is reszt vesz, egyreszt azert, mert vannak 
olyan feladatok, amelyek kotelezok ellatando es ha onalloan latnank el, nem lenne aranyban a 
koltsege. Ezert a telepulesek kiilonbozo feladatok ellatasara tarsulasokat hoznak letre. 
Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulas keretein beliil latjuk el a hazi 
segitsegnyujtast, a jelzorendszeres szolgalatot es reszben kapcsolodik ehhez a tamogato 
szolgalat. Van ennek anyagi vonzata. Ezen kiviil meg tagjai vagyunk 4 tarsulasnak. Ami 
ehhez szorosan kapcsolodik az a Miskolc Kornyeki Onkormanyzati Tarsulas. Felvettuk a 
kapcsolatot a Miskolc Kornyeki Onkormanyzati Tarsulassal. M i ennek a tarsulasnak a keretin 
beliil szeretnenk ellatni ezeket a feladatokat, tobbek kozt, azert mert ennel a tarsulasnal 
szerenyebb a tagdij, az onkormanyzatunk eves szinten kozel 1 millio Ft-ot takarit meg. Abban 
is bizunk, hogy minosegi javulas kovetkezik, be a feladatellatasaban illetve arra biztatnek 
minden raszorulot, hogy jelezzek a hivatal fele a hazi segitsegnyujtas iranti igenyt, mert 
megfelelo jelentkezo eseten lehetoseg nyilik arra, hogy ezt a feladatot sajobabonyi lassa el. 
Ezaltal ujabb munkahelyet teremthetunk. Javasoltam a kepviseloknek, hozzuk meg ezt a 
dontest, tarsulasi megallapodas szerint tarsulasbol csak Junius 30-ig meghozott dontes alapjan 
lehet es a kovetkezo ev januar 1. napjatol lep eletbe. Kerdezem, a kepviselo-testiiletet a 
napirendi ponttal kapcsolatban van valakinek hozzafiizni valoja? Kerem a bizottsag tagjait, 
hogy ismertessek a bizottsaguk velemenyet. 

Bencs Gabor, a Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag einoke: A bizottsag 
megtargyalta Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulasbol valo kilepeset, es azt 3 
igen, egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Megkerem Jelcs Sandor Urat Telepulesfejlesztesi, 
Komyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoket, hogy ismertesse bizottsaguk 
velemenyet. 

Jelcs Sandor Telepulesfejlesztesi, Komyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi 
Bizottsag einoke: A bizottsagunk szinten megtargyalta az eloterjesztest es azt 5 igen, 
egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 
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Csoka Karoly Miivelodesi, Ifjiisag es Sport Bizottsag einoke: A bizottsagunk is 
megtargyalta Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulasbol valo kilepeset, es azt 3 
igen, egyhangu szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. En esak azt 
sajnalom, hogy a korabbi testiilet nem elt ezzel a lehetosseggel. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Nem tudom, hogy akkor milyen feltetelek voltak, mi 
felulvizsgaltuk es az alapjan terjesztettem a kepviselo-testiilet ele. Van valakinek kerdese a 
napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nines tovabbi kerdes, hozzaszolas, ugy kerem, 
hogy szavazzunk, aki egyetert azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-
testiilete ugy dontson, hogy a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 89. §-aban meghatarozottakra figyelemmel a Sajoszentpeter Kornyeki 
Onkormanyzati Tarsulasbol kivaljon 2015. december 31. napjaval, kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
117/2015. (VI.30.) dnkormdnyzati hatdrozata 

A Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulasbol torteno kivalasrol 

1. Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete ugy dontott, hogy a 
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 89. §-
aban meghatarozottakra figyelemmel a Sajoszentpeter Kornyeki Onkormanyzati 
Tarsulasbol kivalik 2015. december 31. napjaval. 

2. Felhivja a polgarmestert, hogy a dontesrol ertesitse a Tarsulasi Tanacsot. 

Hatarido: azormal 
Felelos: Dr. Szilva Istvan polgarmester 

10. napirendi pont: Eloterjesztes a Helyi Eselyegyenlosegi program feliilvizsgalatanak 
megtargyalasara 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 10. napirendi pontunk az Eloterjesztes a Helyi 
Eselyegyenlosegi program feliilvizsgdlatdnak megtdrgyaldsdra. Megkerem a Jegyzoasszonyt, 
hogy ismertesse a napirendi pontot, hogy miert van erre sziikseg. 

Kiraly Gaborne jegyzo: Ket evvel ezelott elfogadott Sajobabony Onkormanyzat Kepviselo-
testulete egy eselyegyenlosegi programot, amelyet a jogszabalyi eloirasok tettek sziiksegesse. 
Palyazatokhoz is hasznalnunk kell. Helyzetelemzes kesziilt a telepules hatranyos lakossagarol, 
a nokrol, a gyerekekrol, a melyszegenysegben elokrol. Kesziilt a programhoz egy Intezkedesi 
Terv, amely 2014. december 31. napjaig hatarozott meg ket olyan feladatot, amelyet nekunk 
most feliil kell vizsgalnunk, a szabadido hasznos eltolteserol es az egeszsegiigyi allapot 
javulasa erdekeben tett intezkedesekrol. Felulvizsgaltuk, hogy milyen intezkedeseket tettunk, 
milyen programokat szervezetek az onkormanyzat intezmenyei. Civil szervezetek is az 
egeszsegugyi allapotjavulas erdekeben szamos rendezvenyt, sziironapot tartottak. Veradast 
szervezett a Voroskereszt, meg a Kertbaratkor is hivott eloadot, ahol az egeszseges 
taplalkozasrol, egeszseges eletmodrol tartottak tajekozatot. A szabadido hasznos eltoltesere a 
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csaladsegito szolgalat taborozasokat szervezet, a muvelodesi haz nyari szabadidos 
foglakozasokat tartottak. A Csaladsegito Szolgalat munkatarsaa Bozsik program kereteben a 
gyerekekkel hetvegen is foglalkozott. Ugy gondolom, hogy az onkormanyzat a vallalt 
feladatot elvegezte es kerem a Kepviselo-testuletet, hogy fogadja el az eloterjesztest, annak 
erdekeben, hogy az onkormanyzat tovabb folytathassa a programban vallalt feladatok 
megvalositasat. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Az elmondottak mellett az onkormanyzat jelentos 
tamogatast nyujt a raszoruloknak, gondolok itt a beiskolazasi tamogatastol kezdodoen, az 
ingyenes etkezes, amit januar 1. napjatol vezetiink be. Ennel tobbet nehezen tudunk segiteni. 
Szinte mindenben reszt veszunk, amiben csak lehet, igyeksztink mindent kiaknazni. Van 
valakinek hozzaszolasa? 
Amennyiben nines, megadom a szot a miivelodesi, Ifjusagi es Sport Bizottsag elnokenek, 
hogy ismertesse a bizottsag velemenyet. 

Csoka Karoly Miivelodesi, Ifjusag es Sport Bizottsag einoke: A bizottsag a Helyi 
Eselyegyenlosegi program feliilvizsgalatarol szolo eloterjesztest es 5 igen egyhangu 
szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Van valakinek kerdese a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nines tovabbi kerdes, hozzaszolas, ugy kerem, hogy szavazzunk, aki egyetert 
azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a 145/2013. (VI.25.) 
szamu hatarozataval elfogadott Helyi eselyegyenlosegi programjat az egyenlo banasmodrol es 
az eselyegyenloseg elomozditasarol szolo 2003. evi CXXV. torvenyben foglaltaknak 
megfeleloen attekintette, es azt valtozatlan formaban elfogadja, kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
118/2015. (VI.30.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Helyi Eselyegyenlosegi Programjdnak feliilvizsgdlata 

Sajobabony Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a 145/2013. (VI.25.) szamu 
hatarozataval elfogadott Helyi eselyegyenlosegi programjat az egyenlo banasmodrol es az 
eselyegyenloseg elomozditasarol szolo 2003. evi CXXV. torvenyben foglaltaknak 
megfeleloen attekintette, es azt valtozatlan formaban elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Dr. Szilva Istvan polgarmester 

Kiraly Gaborne jegyzo 

11. napirendi pont: A varosnapi rendezveny elokeszitese, megtargyalasa 

dr. Szilva Istvan polgarmester: A 11. napirendi pontunk A vdrosnapi rendezveny 
elokeszitese, megtdrgyaldsa. Ez eredeti munkaterviinkben is szerepel. Az elozo iilesen 
dontottiink, hogy a Varosnapot augusztus 29. napjan, augusztus utolso szombatjan tartjuk. A 
bizottsagi ulesen alaposan megtargyaltuk, hogy melyek azok a rendezvenyek, amelyek a 
lakossag tobbsegenek megfelelnek, nem tudunk mindenki kedvere tenni, mert a lakossag 
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izlese, igenye Iculonbozo. Probaljuk a lakossag tobbsegenek az igenyet a programba beepiteni, 
Megadom a szot a DSZK vezetojenek Orban Zsolt igazgato Umak. 

Orban Zsolt DSZK igazgatoja: Tisztelt Kepviselo-testiilet! Mint, ahogy Polgarmester Ur is 
elmondta a bevezetojeben, a bizottsagi iilesen kello alapossaggal megtargyaltuk. Valoban 
sikerult egy olyan programot osszeallitani az intezmenynek, amely ugy velem, hogy a 
lakossag tobbsegenek megelegedesere szolgal. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen! A Varosnappal kapcsolatban van 
valakinek kerdese? 

Bencs Gabor kepviselo: En az igazgato Urtol szeretnem megkerdezni, hogy a veglegesse valt 
varosnapi program, es mikor kerul meghirdetesre? 

Orban Zsolt DSZK igazgatoja: Mar a bizottsagi ulesen is elhangzott, hogy jiilius elso 
heteben megtortenik az utolso szerzodeskotes is. Aprobb valtoztatasok, modositasok lesznek. 
Ma reggel az egyik csoport visszamondta a fellepes lehetoseget. Olyan felleporol van szo, ami 
a program stmkturajat nem erinti. Jo utembe haladunk, ahhoz kepest, amikor el tudtuk 
kezdeni a szervezest. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen. A nyaron meg megjelenik az ujsagunk es 
abban reszletes tajekoztatast kap a lakossag. Ettol fiiggetlenul nem lesz elhanyagolva az 
Augusztus 20-ai unnepseg sem, annak az elokeszUletei is folynak, amelyre szinten varjuk 
szeretettel a lakossagot. Kerem a bizottsag tagjait, hogy ismertessek a bizottsaguk 
velemenyet. 

Bencs Gabor, a Penziigy - es Vagyongazdalkodasi Bizottsag einoke: A bizottsag 
megtargyalta a varosnapra tervezett programokrol szolo tajekoztatot es 3 igen egyhangu 
szavazattal elfogadasra javasolja a kepviselo-testulet fele. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Megkerem Jelcs Sandor Urat Telepiilesfejlesztesi, 
Komyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoket, hogy ismertesse bizottsaguk 
velemenyet. 

Jelcs Sandor Telepiilesfejlesztesi, Komyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi 
Bizottsag einoke: A bizottsagunk szinten megtargyalta a Deryne Szabadidokozpont altal 
szervezet varosnapi rendezveny programtervezetet es azt 5 igen, egyhangu szavazattal 
elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 

Csoka Karoly Miivelodesi, Ifjiisag es Sport Bizottsag einoke: A bizottsag megtargyalta a 
varosnapra tervezett programokrol szolo tajekoztatot es 5 igen egyhangu szavazattal 
elfogadasra javasolja a kepviselo-testiilet fele. 
dr. Szilva Istvan polgarmester: Az volt a celunk a Varosnappal, hogy szinvonalas legyen, 
bizom benne, hogy eleget tudunk ennek tenni. Lesznek uj programelemek, melynek 
remenyem szerint kedvezo fogadtatasa lesz a lakossag reszerol. A napirendi pontot szavazasra 
teszem. Aki egyetert azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testulete 
megismerte, es elfogadja, hogy a tervezett programjarol szolo tajekoztatot, kezfeltartassal 
jelezze. 
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A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkul az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
119/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

Vdrosnapi tervezett programjdrol szolo tdjekoztatdjdnak elfogaddsdrdl 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete megismerte, es ugy dontott, hogy a 
Sajobabonyi Varosnapi tervezett programjarol szolo tajekoztatot elfogadja. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Orban Zsolt 

Hatarido: azormal es folyamatos 

12. napirendi pont: Inditvanyok, bejelentesek 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Elerkeztiink a nyilt iiles utolso napirendi pontjahoz az 
inditvanyokra es bejelentesekre van lehetosege a kepviseloknek. Elsokent szeretne magamhoz 
ragadni a lehetoseget. Volt olyan bizottsag, ahol targyalni is tudtuk, hogy Sajobabony Varos 
Onkormanyzata csatlakozna a BOKIK onkormanyzati szekciojahoz. Egyreszt lehetosegiink 
nyilik megismemi a vallalkozokat, masreszt, hogy a tamogatasokrol illetve a palyazati 
kiirasokrol szelesebb korben ertesiiljunk. Kerem, a kepviselo-testuletet tamogassa azt, hogy 
belepjunk az onkormanyzati szekcioba. Megadom a szot Bencs Gabor kepviselo umak. 

Bencs Gabor kepviselo: Szeretnem megkerdezni, hogy ez milyen koltseget jelent az 
onkormanyzatnak? 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Ennek egyszeri eves dija van evi 10.000 Ft-ot jelent. Van 
valakinek kerdese? Amennyiben nines, javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetert azzal, hogy 
az onkormanyzat csatlakozzon a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kereskedelmi es 
Iparkamara onkormanyzati szekciojahoz. Egyszeri belepesi dija 10.000,- Ft azaz tizezer, 
amely a 2015. evi kohsegvetesben rendelkezesre all, kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testiilet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkiil az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
120/2015. (VI.30.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kereskedelmi es Iparkamara dnkormdnyzati szekciojdhoz 
valo csatlakozdsi szdndekdrol 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testulete ugy dontott, hogy csatlakozik a 
Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kereskedelmi es Iparkamara onkormanyzati szekciojahoz. 
Egyszeri belepesi dija 10.000,- Ft azaz tizezer, amely a 2015. evi kohsegvetesben 
rendelkezesre all. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hatarido: azonnal 
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dr. Szilva Istvan polgarmester: A I I . Rakoczi Ferenc Megyei es Varosi Konyvtar 
tajekoztato]ara szinten az inditvanyok, bejelentesek napirendi pont alatt kerul megtargyalasra. 
Megkerem Alpolgarmester Urat, hogy adjon tajekoztatast a I I . Rakoczi Ferenc Megyei es 
Varosi Konyvtar 2014. evben nyujtott szolgaltatasokrol. 

Hubai Krisztian alpolgarmester: Koszonom szepen a szot Polgarmester Ur. Mindenki 
tudja, hogy a konyvtarellatas kotelezo feladat, annyi konnyebbsegunk van, hogy 5000 fo alatt 
szolgaltatas megrendelesevel is ellathatjuk. Evek ota kituno kapcsolatunk van a I I . Rakoczi 
Ferenc Megyei es Varosi Konyvtarral. A konyvtari szolgaltatasokat ok latjak el nalunk. Nem 
kiilon intezmeny keretein belul, hanem megallapodast kellett kotnunk veliik. Ez nekiink 
semmilyen koltseget nem jelent. Korabban mozgo konyvtar volt. Ha jol megnezik, csak 
kapunk minden ellenszolgaltatas nelkul. Nekunk ez csak segitseg. Foleg azert segitseg, mert 
ilyen alacsony letszammal meg ezt a feladatot is ellatni nehezen menne. Reszletekbe menoen 
118 dokumentumot kaptunk 246 000 Ft, 7 folyoirat van a konyvtarban 240 000 Ft. Van egy 
vonalkod rendszeriink. A tegnapelotti allomany szam 9488 db. Ez nem naprakesz. 230 000 Ft 
rendezvenyi felhasznalast kaptunk toliik. Ezen kiviil kaptunk 252 000 Ft ertekben folyoirat 
tarolot, kodolvasot, fenykepezogepet, konyvespolcot, most kaptunk egy darts-ot is. 
Valamelyik evben laptopokat kaptunk. Szakmai segitseget is nyujtanak. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Amennyiben nem meriih fel kerdes az inditvannyal 
kapcsolatban szavazasra teszem. Aki egyetert azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata 
kepviselo-testiilete megismerte, es elfogadja a I I . Rakoczi Ferenc Megyei es Varosi Konyvtar 
Sajobabony telepiiles szamara nyujtott szolgahatasokrol szolo tajekoztatot, kezfeltartassal 
jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkul az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
121/2015. (VI.30.) dnkormdnyzati hatdrozata 

II. Rdkoczi Ferenc Megyei es Vdrosi Kdnyvtdr Sajobdbony telepiiles szdmdra nyujtott 
szolgdltatdsokrol szolo tdjekoztatd elfogaddsdrdl 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete megismerte, es ugy dontott, hogy I I . 
Rakoczi Ferenc Megyei es Varosi Konyvtar Sajobabony telepiiles szamara nyujtott 
szolgaltatasokrol szolo tajekoztatot elfogadja. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hatarido: azonnal 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Kovetkezo inditvanykent egy kellemetlen temara temenk at, 
megpedig az EHG Hulladekgazdalkodo ZRt. levelben tajekoztatott, megpedig, hogy a 
tarsasaguk 2014. oktober 1-en jogutodlassal megsziint. Kozszolgaltatast nem vegezhet. Ezert 
alakuh meg a Sajo-Bodva Volgye Nonprofit Kft., amelynek tobbsegi tulajdonosai az erintett 
onkormanyzatok 51 %-ban es a ZV Zold Volgy Hulladekgazdalkodo Nonprofit Kft 49 %-ban. 
Az EHG Kft. 2014 oktoberetol 8 honap idotartamra hasznalati dijat szamlazott ki a kukara. Ez 
tobb, mint 2 millio Ft-ot jelent. Az allitasa szerint a hulladektarolo edenyek az 6 tulajdonaban 
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allnak. M i ertethetetlen tartjuk, hisz tudomasom szerint ezeket a kukakat 10 evvel ezelott egy 
palyazat kereteben vasaroltak es kiosztottak a lakossag reszere. A tarsasag nem tulajdonjogot, 
hanem hasznalati jogot szamlazott ki. A hulladektarolo edenyek darabjaert 2000 Ft-ot ker. A 
kepviselo-testulet furcsallotta, mert miert nem kert hasznalati dijat 3 honapja vagy 2014 
oktobereben? Ez reszemrol nem tamogathato, mert ez inkorrekt. Nines jogalapja, irtak egy 
szep levelet, de semmit nem csatoltak hozza, hogy mi alapjan szamoltak ki ezt a hasznalati 
dijat. Kerdezem a Kepviselo-testiiletet van a levellel kapcsolatban hozzaszolasuk? Megadom 
a szot Bencs Gabor kepviselo Umak. 

Bencs Gabor kepviselo: Koszonom a szot polgarmester Ur! Penziigyi Bizottsagi iilesen 
hosszasan targyaltuk ezt a levelet. Ezek az edenyzetek, tobb mint 10 evesek ezeknek az 
ertekiik 0 Ft. Egy egyszerii eszkoznek is az amortizacios ideje kimeriil 5 evbe es az, hogy 
2000 Ft-os hasznalati dijat kemek, ez felhaborito. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Amennyiben nem meruit fel kerdes az EHG kerelmevel 
kapcsolatban szavazasra teszem. Aki egyetert azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata 
kepviselo-testiilete az EHG Eszakmagyarorszagi Hulladekgazdalkodasi Zrt. megkereseseset 
elutasitja, az onkormanyzat ne fizessen a gyiijtoedenyek hasznalataert dijat, kezfeltartassal 
jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkul az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
122/2015. (VI.30.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Az EHG Eszakmagyarorszdgi Hulladekgazddlkoddsi Zrt. megkeresesenek elutasitdsdrol 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete ugy dontott, hogy az EHG 
Eszakmagyarorszagi Hulladekgazdalkodasi Zrt. megkereseseset elutasitja, az onkormanyzat 
nem kivan a gyiijtoedenyek hasznalataert dijat fizetni. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hatarido: azonnal 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Erkezett a Megyei Sakkszovetsegtol egy megkereses, 
melyben tajekoztatnak egy uj kezdemenyezesrol, egy uj Sakktomat szeretnenek beinditani. 
Ezzel kapcsolatban volt egy konferencia, ahol sem en, sem az alpolgarmester Ur nem tudott 
reszt venni illetoleg en kerdeztem Solyom Sandor kepviselo Urat, a helyi Sakkszovetseg 
elnoket, de 6 sem vett reszt. A konferencian reszt vettek a telepiilesen miikodo 
sakkszovetsegek vezetoi. Sakk nagyhatalmak szeretnenek evente ketszer Sakk Kupat 
rotalasos alapon rendezni. Kerik az onkormanyzatok csatlakozasat egy megallapodas 
kereteben. Az onkormanyzatok evente egyszer helyet adnanak a kupanak es evente 150 000 
Ft tamogatast nyujtananak, amelyet a versenyzok dijazasara hasznalnanak fel. Ezen kivul a 
telepuleseknek infrastrukturaval tamogatnak a rendezveny sikeret. A felev kozepen, amikor 
van egy elfogadott koltsegvetesiink es en iigy gondolom, hogy eleget tett a kepviselo-testiilet 
annak, hogy az itt miikodo Sakkegyesiiletet jelentos mertekben tamogatjuk. Most azt 
javaslom, hogy fontoljuk meg, nezzuk meg, hogy ebben az evben, hogy miikodik a toma 
nelkuliink, erdemes- e ehhez csatlakozni. Solyom Sandor kepviselo lirtol is azt a tajekoztatast 
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kaptuk, hogy meglehetosen surii a versenynaptar, eleg sok versenyt imak ki, nem biztos, hogy 
olyan lesz a nepszeriisege, ahogy gondoljak. Megadom a szot Csoka Karoly kepviselonek. 

Csoka Karoly kepviselo: Bizottsagunk targyalta ezt a megkeresest. Egyreszt, ahogy mar 
Polgarmester ur is emlitette van egy elfogadott koltsegvetesiink, es velemenyem szerint 
kelokeppen tamogatjuk a helyi Sakkszovetseget. Masreszt, ha a telepiilestinkre keriil a sor a 
verseny megrendezesere, nekunk nemcsak 150 000 Ft-ba keriilne ennek a megrendezese. 
Nagyreszt hozza kellene jarulnunk. Bizottsagunk nem javasolja a csatlakozast ehhez a 
kezdemenyezeshez. 

Bencs Gabor kepviselo: Nekem olyan kerdesem lenne, hogy kapott-e erre a konferenciara 
meghivot az onkormanyzat? 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Kaptunk, igen emlitettem, hogy nem tudtunk reszt venni. 
Van valakinek kerdese, hozzaszolasa? Amennyiben nines szavazasra teszem, aki egyetert, 
azzal, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete megtargyalta a Szerencs 
Varos Polgarmestere megkereseset, es Borsod-Abauj -Zemplen Megyei Sakkszovetseggel ne 
kosson egyiittmiikodesi megallapodast, kezfeltartassal jelezze. 

A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 5 igen 1 nem es 0 tartozkodik szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
123/2015. (VI.30.) dnkormdnyzati hatdrozata 

Szerencs Vdros Polgdrmestere megkeresesenek elutasitdsdrol 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testiilete megtargyalta a Szerencs Varos 
Polgarmestere megkereseset, es ugy dontott, hogy Borsod-Abaiij -Zemplen Megyei 
Sakkszovetseggel nem kot egyiittmiikodesi megallapodast. 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Hatarido: azonnal 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Meg egy inditvanyom lenne, amelynek az oka az, hogy a 
Sportepiilet felujitasa a vegehez kozeledik. A kivitelezovel is egyeztetni kell, hogy milyen 
elnevezese lesz a Sportepiiletnek. Varhatoan a heten sikeriil Borostyan Mihalynak a 
hozzatartozojaval egyeztetni. 6 elozetesen szoban, telefonon a beleegyezeset adta. Azt 
javaslom a Kepviselo-testiilet fele, hogy az epiilet Borostyan Mihaly Sportkozpont nevet 
kapja. Ennek kapcsan sziikseges lesz modositani a Deryne Szabadidokozpont Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzatat, hogy ez belekeriiljon, az alapito okiratba is. Hozza tudjuk csatolni a 
Tajhazat is, mert az meg a nem kerult a Deryne Szabadidokozpont hataskorebe. Nines olyan 
ember, aki nem ismeri Borostyan Mihalyt, hogy miert olyan meghatarozo szemely 
Sajobabony eleteben. Kerdezem, a kepviselotarsaimat van valakinek kerdese? Amennyiben 
nines, szavazasra teszem. Aki egyetert azzal, hogy Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 
szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 3. pontjanak megfeleloen, a 
Sportepiiletet Borostyan Mihalyrol nevezzuk el, kezfeltartassal jelezze. 
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A ddnteshozatalban reszt vett 6 fo. 
A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellen es tartozkodds nelkul az aldbbi 
hatdrozatot hozta. 

Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
124/2015. (VI.30.) onkormanyzati hatdrozata 

A Sportepiilet elnevezeserol 

Sajobabony Varos Onkormanyzata kepviselo-testulete 

1. A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § 
(1) bekezdes 3. pontjanak megfeleloen, ugy dontott, hogy a Sportepiiletet Borostyan 
Mihalyrol nevezi el. 

2. Felkeri a polgarmestert a sziikseges intezkedesek megtetelere. 
3. Felhivja, a jegyzot az intezmeny elnevezesenek az alapito okiratban torteno 

atvezeteserol gondoskodjon 

Felelos: dr. Szilva Istvan polgarmester 
Kiraly Gaborne jegyzo 

Hatarido: azonnal 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Ennyit szerettem volna elmondani az inditvanyok 
bejelentessek napirendi pontban. Van valakinek bejelenteni valoja? Megadom a szot Csoka 
Karolynak. 

Csoka Karoly kepviselo: Tobben jeleztek felem, hogy amikor a MESZ dolgozoi levagjak a 
ftivet nem hasznaljak a vedoponyvat. Szeretnem megkemi a MESZ vezetojet, hogy erre 
fokozatosabban figyeljenek oda, mert mar az onkormanyzatunknak okozott mar problemat a 
felverodo ko. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Szeretnem vedelmembe venni a MESZ dolgozoit. Az 
onkormanyzat kozel 100 kozfoglalkoztatottat alkalmaz. Felhivjuk a figyelmuket, illetoleg 
probaljuk ugy beosztani az embereket, hogy legyen olyan ember, aki feliigyeli a munkat. 
Sajnalatos modon, mint minden munkahelyen vannak olyan emberek, akik az utasitasokat 
nem vagy nem olyan mertekbe tartjak be. Probalunk kovetkezetesek lenni, es betartani a 
fokozatossag elvet. Eloszor figyelmeztetjiik, majd a hianyzassal ertekeljuk a munkajukat, 
hiszen nem olyan modon vegezte el a munkat, ahogy tobbszor kertiik. 

Jelcs Sandor kepviselo: En oromomnek szeretnek hangot adni, hogy epiil es szepiil 
Sajobabony. Jo erzes ugy belepni a telepulesiinkre, hogy szep rendezett komyezet fogad. Be 
kell latni, hogy a kozfoglalkoztatottaknak is veges az erejuk, eleg nagy teruletet kell ellatni. 
Biztos vagyok benne, hogy nekik is vannak hianyossagaik a munkamoral teren. Az a 
szandeka az onkormanyzatnak, ha valaki belep a telepiilestinkre, az a kep fogadja, amely 
melto a varos elnevezeshez. Szeretnem, ha a lakossag annyiban hozzajarulna ehhez, hogy a 
sajat komyezetet rendbe tartana, mint, ahogy az onkormanyzat rendben tartja a kozteriileteit. 
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Ezt ugyanugy kerem a csaladi haz tulajdonosaitol, mint a tarsashazaktol. Ne varjunk mindig 
az onkormanyzatra, es az eredmenynek egyiitt tudunk orulni. Koszonom szepen. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Teljes mertekben egyetertek, annyit szeretnek meg 
hozzafiizni, hogy a MESZ dolgozoi eron feliil teljesitenek. Rengeteg a beruhazas, ami 
oromteli hir, de az o kapacitasuk is veges. Nem azt mondom, hogy nincsenek hianyossagot, 
de mindenki igyekszik megfelelni az elvarasnak. Megadom a szot Benes Gabor kepviselo 
umak. 

Bencs Gabor kepviselo: Szeretnem megkemi a MESZ vezetojet, hogy szamoljon, be az 
elmult idoszak munkajarol. 

Horvath Peter MESZ vezetoje: A funyirassal kapcsolatban szeretnem elmondani Csoka 
kepviselo umak, hogy altalaban hasznaljuk a vedoponyvat. A sepriis lanyoknak nem is kell 
mondani, hogy seperjek le a jardat, mar maguktol megteszik. Befejeztiik a kemence epiteset, 
be is lett iizemelve, jardat epitettiink hozza. Viragladak elkesziiltek, azokat kihelyeztiik. A 
KRESZ tablak kihelyezese meg mindig folyamatos. A katyuk felmerese megtortent, egy 
reszet mar ki is vagtuk. Ovodakeritest egy csotores miatt ki kellett bontani. A hatso hangar 
belemezeleset elkezdtuk. Sok tormeleket elszallitottunk a lakoteleprol es a templomtol. A 
fiinyiras es az utpadka tisztitas folyamatos. A Kossuth es a Petofi uton megtortent a 
patakmeder tisztitas. Mezogazdaszoknal jelenleg a kapalas muveletet vegzik. A fak, viragok 
locsolasa hetente egyszer megtortenik. A szokasos geppark karbantartasi munkak, 
anyagbeszerzes es ebedkihordas. 

dr. Szilva Istvan polgarmester: Koszonom szepen. Annyit kiegesziteskent szeretnek 
elmondani, hogy besegitiink a reformatus tempiom felujitasanal, hisz a komiives munkakat 
kozmunkasok vegzik. Nagyon sokan hasznos munkat vegeznek. Az intezmenyeinkben 
sokszor nelkulozhetetlen segitseget nyiijtanak. En minden lakost kerek, hogy ne az alapjan 
iteljek meg ezeket az embereket, akik sajnos nem ugy vegzik a dolgukat. Vannak ellenpeldak 
is, csak azzal nem talalkoznak. Van-e meg hozzaszolas? Amennyiben nines, koszonom 
szepen a figyelmet, a nyilt iilest bezarom, az 13. napirendi pontot zart ulesen targyalja a 
testiilet. 

dr. Szilva Istvan 
polgarmester 

Kiraly Gaborne 
jegyz6 
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