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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2015.  augusztus 25. 

 
napján megtartott rendes, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Rendelet szám Megnevezése 
 

14/2015.(VIII.26.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
15/2015.(VIII.26.) A helyi adóról szóló 13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
16/2015. (VIII.26.) A talajterhelési díjról szóló 15/2012. (XI.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Határozat szám Megnevezése 
 

135/2015.(VIII.25.) Napirendi pont elfogadásáról 
136/2015.(VIII.25.) A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
137/2015.(VIII.25.) Az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági 

programjáról 
138/2015.(VIII.25.) Az Idősek Napjáról 
139/2015.(VIII.25.) Beiskolázási és tankönyvtámogatásról 
140/2015.(VIII.25.) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz  történő csatlakozás 

(Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 
141/2015.(VIII.25.) Miskolc Környéki Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás 

(Házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, belső ellenőrzési 
feladatok) 

142/2015.(VIII.25.) A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár alapító okiratának 
módosítása 

143/2015.(VIII.25.) Jászkai Imre támogatásáról 
144/2015.(VIII.25.) Keretösszeg megállapítása ebrendészeti feladatok ellátására 
145/2015.(VIII.25.) Sebességjelző tábla beszerzéséről 
146/2015.(VIII.25.) Keretösszeg megállapítása (Borostyán Mihály Emléktorna) 
147/2015.(VIII.25.) Az adósságkonszolidációban reszt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 
148/2015.(VIII.25.) Döntés a hulladéktároló edény  használati díjáról 
149/2015.(VIII.25.) Quad jármű vásárlására keretösszeg megállapításáról 
150/2015.(VIII.25.) SILEX-94. Kft. megbízásáról 

(Akadálymentes parkoló és járda kialakítása) 
151/2015.(VIII.25.) Ingatlanértékesítésére irányuló kérelem elutasításáról 

(Sajóbábony, Széchenyi út 10. ½.) 
152/2015.(VIII.25.) Ingatlanértékesítésére irányuló kérelem elutasításáról 

(Sajóbábony, Széchenyi út 22. ½. 
153/2015.(VIII.25.) Igazgatási szünetről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2015. augusztus 25. 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 
Sólyom Sándor képviselő 

 
Távol maradt:   
 

Rontó András képviselő 
 

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 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. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 
7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülést megnyitom. Rontó András képviselő Úr 
jelezte távollétét, ő igazoltan van távol. A következőkben az ülés napirendi pontjainak 
meghatározására kerül sor. A meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjére a következő 
javaslatot teszem:  
  

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről, az 
átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

2. Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági Program 
megtárgyalására 

3. Az idősek napja rendezvény előkészítése, megtárgyalása 
4. A beiskolázási támogatások megtárgyalása 
5.  Miskolc Környéki Önkormányzat Társulásba való belépéssel kapcsolatos döntés 

meghozatala 
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6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
7. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának megtárgyalása, 

jóváhagyása. 
8. Indítványok, bejelentések 

 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete  
 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről, az 
átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

2. Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági Program 
megtárgyalására 

3. Az idősek napja rendezvény előkészítése, megtárgyalása 
4. A beiskolázási támogatások megtárgyalása 
5.  Miskolc Környéki Önkormányzat Társulásba való belépéssel kapcsolatos döntés 

meghozatala 
6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
7. Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratának megtárgyalása, 

jóváhagyása. 
8. Indítványok, bejelentések 

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

tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
dr. Szilva István polgármester: A legutóbbi rendes testületi ülése az önkormányzatnak 
2015. június 30. napján volt. Ezt követően a beruházások miatt rendkívüli ülést kellett tartania 
a képviselő-testületnek. Július 16-án arról döntöttünk, hogy mely kivitelezőt bízzuk meg a III  
-as épület energetikai korszerűsítésével, a munka időközben el is kezdődött.  Az épület 
nyílászárócseréjére illetve homlokzatszigetelésre kerül sor. Várható. hogy október elejére  
elkészül. Döntött a testület a hivatal épületének a tetőszerkezetének elkészítéséről. Szintén 
egy vállalkozó megbízásáról döntöttünk, aki korábban már dolgozott az önkormányzatnak és 
maximálisan meg volt elégedve vele a korábbi testület is. A III-as épület tetőszerkezetét ő 
készítette el. Az uniós pályázatra való felkészülés érdekében arról is határozott a testület, 
hogy az Ipari Parkhoz vezető útnak geodéziai felmérésére megbízást ad, ezt követően az 
útnak a tervezéséhez szintén megbízást ad annak érdekében, amikor kiírásra kerülnek a 
pályázatok, akkor mi be tudjuk nyújtani. Műszaki feladatok ellátására megbízást adott a 
testület. A beruházásoknál törvényi kötelezettség, hogy műszaki ellenőrt kell biztosítani, ő 
felügyeli, hogy szakszerűen kerüljenek elvégzésre ezek a munkálatok és a megbízási 
szerződésben foglaltak szerint át tudjuk venni. Döntött a testület a játszótér felújításáról is. A 
lakótelepen található játszótér olyan elavult, hogy ennek a felújítása már másképp nem 
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oldható meg, minthogy teljesen új játszó eszközöket szerzünk be. Az új játszótérnek 
aszigorúbb uniós követelményeknek kell megfelelnie. A Képviselő-testület azt tartotta szem 
előtt az új játszótér kialakítása során lehetőleg legalább annyi játékot vásároljon, mint a 
korábbi volt,, illetve  pár játszó eszközzel növelje a számát. Egy modern, de mégis a 
környezethez illő játszóteret szeretnénk átadni. Fontos szempont volt, hogy szeretnénk 
megállítani azt a fajta folyamatot, ami a játszótér körül zajlik, ennek érdekében kerítéssel 
szeretnék körbe keríteni. Értelemszerűen bejutási lehetőség lesz, meghatározott 
időintervallumon belül lesz látogatható a játszótér.   A feladatra  megfelelő embert fogunk 
megbízni, aki nyitni és zárni fog. Terveink közt szerepel a játszótér bekamerázása. Szeretnénk 
elejét venni annak, hogy olyan emberek, embercsoportok használják a területet, amely nem az 
ö részükre szól. Várhatóan a játszótér szeptember közepére el fog készülni. Szeretnék 
beszámolni a fontosabb eseményekről. Várhatóan jövő a héten átadásra kerül a falusi óvoda, 
ott egy kisebb mértékű felújítás történt. Az egységes óvodai-bölcsődei csoportnak 
megfelelően rendbe kellett tenni az óvoda udvarát. Térkövezésre és tereprendezésre került sor. 
Az óvodán belül felújításra kerültek a megfelelő helyiségek, továbbá új bútorzat  beszerelése 
is történt. Várhatóan a szeptember 1-ei kezdésre minden rendben lesz, semmi sem 
akadályozza, hogy rendes ütemben elindulhasson a nevelési év. Megadom a szót az 
Óvodavezető Asszonynak.  
 
Juhász Judit óvodavezető: Annyival szeretném kiegészíteni Polgármester Úr szavait, hogy a 
felújítás nemcsak a tagóvodát érinti, hanem a székhelyóvodát is, hisz ott is bővül egy 
csoporttal. A székhelyóvodában egy új csoportszoba került kialakításra.  
 
dr. Szilva István polgármester: A bekötőút mellett kicserélésre kerülnek azok a fák,amelyek 
elszáradtak, ezeket a vállalkozó garanciában végzi. A mai nap el is kezdődött a munka. 
Összeszámoltuk, hogy pontosan mennyi fa száradt ki, a pontos száma 54 db. Ha abból 
indulunk ki, hogy milyen meleg volt az idei év és 54 db fa a 270-ből, ez azt jelenti, hogy 10 
fából 8 maradt meg, 2 pedig elszáradt. Továbbá az önkormányzatnak ez pénzébe nem kerül, 
mert a vállalkozó ezt garanciába vállalta. A nyári időszakban a Bebék pincesor alsó utjait 
rendbe tettük, közmunkások bevonásával. Úgy gondolom, hogy a munkájuk nagyon 
hasznosak, el kell menni ezekhez a beruházásokhoz és meg kell tekinteni. Az új törvényeknek 
köszönhetően lehetőség van arra, hogy a közfoglalkoztatottak besegíthetnek a 
vállalkozásoknak és az egyesületeknek is. Volt egy rendezvényünk is az augusztus 20-ai 
ünnepség. Egy régi hagyományt szeretnénk újjáéleszteni, miszerint a Városnap és Augusztus 
20-ai ünnepséget külön ünnepeljük meg. Az Augusztus 20-át két templom közötti részen 
szerettük volna megtartani, de a rossz időjárás véget a Református templomban került 
megrendezésre.  Aki ide ellátogatott az megtekinthette, hogy a közfoglalkoztatottak valóban 
képesek értékteremtő munkára, hiszen ott alapjaitól kezdve újították fel a templomot. 
Sikeresen pályázott az önkormányzatot a diákmunkaprogramra is. Korábbi évekhez hasonlóan 
kiírásra került most is. Az előző években 15 főre kaptunk hozzájárulást a Munkaügyi 
Központtól, ezt a számot most sikerült megduplázni. Így mondhatom azt, hogy 30 családnak 
sikerül segíteni, hisz 3 hetes váltásban tudtak a diákok az önkormányzat valamelyik 
intézményénél foglalkoztatni, tapasztalatot szerezhetek és ez által zsebpénzt is kaptak. 
Elkezdődött a Rendőrőrs bővítése és fejlesztése is. Tudom ez nagyon sarkalatos pont a 
település egészét érintően, hisz mindenki azt várja, hogy a közbiztonság még jobban fog 
javulni az elkövetkező időszakban. A célja az önkormányzatnak az, hogy valóban érezhetően 
változzon a közbiztonság, erre ígéretet is kaptunk. A képviselő-testület mindent meg fog 
tenni, hogy ez meg is valósuljon. Különböző rendezvényeket tartott az önkormányzat illetve 
vett részt a testület a nyári időszakban. Már említettem, az egyik rendezvényünk volt az 
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Augusztus 20-ai rendezvény. Hétvégén kerül megrendezésre a Városnap, amely a szerdai 
napon egy „Jobb agyféltekés” rajzkiállítás megnyitójával kezdődik. Ezt követi csütörtökön a 
Kertbarátkör szervezésében terméskiállítás, szombaton pedig a Városnap megrendezésére 
kerül sor. Megjelenésre került a Bábonyinfó újság újabb száma. Elnézést szeretnék kérni 
azoktól a lakóktól, akik később jutottak hozzá az újsághoz, egy kis probléma merült fel ennek 
a szervezésében. Ezt orvosoltuk, így mindenkihez eljutott a megfelelő példányszám. Rejdova 
testvértelepüléssel is több rendezvényünk volt, illetve még lesz is. Júliusban a szokásos 
Stolica túrára került sor, elindult az a folyamat, hogy olyan emberek is el tudjanak menni, 
akik erről korábban nem tudtak. Szeretnénk ezt minden évben tartani, hogy minél több 
sajóbábonyi jusson el a testvértelepülésünkre. Továbbá a múlt héten vett részt egy kisebb 
delegáció a 42. Gömöri Folklórfesztiválon, ami szintén hagyomány, hogy a Képviselő-testület 
részt vesz a rendezvényen. Ezt követően ők fognak látogatást tenni a Városnapra illetve azt 
követő napon fognak nálunk tartózkodni. Ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezem, a 
képviselőtársakat van kiegészíteni valójuk az elmondottakhoz? 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 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

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

elfogadásáról 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a lejárt 
határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzata 2014-2019. évi 

Gazdasági Program megtárgyalására 
 
dr. Szilva István polgármester: A 2. napirendi pontunk „Sajóbábony Város Önkormányzata 
2014-2019. évi Gazdasági Program megtárgyalására” . Miért is van erre szükség. A korábbi 
testületnek volt már egy gazdasági programja, amit elfogadott, ez cikluson túl áthúzódó. 
Törvényi kötelezettség, az új testületnek szintén kell egy ötéves Gazdasági Programot 
készíteni, elfogadnia. Ennek a Gazdasági Programnak vannak kitételei, de nincs 
meghatározva az, hogy konkrétan mi szerepeljen benne. Az új testület irányelveket, célokat 
vett figyelembe, mint például az uniós pályázatok. Bár önerőből is sok fejlesztést meg tud 
valósítani a település, de a testület arra törekszik, hogy, hogy minél több pályázatot tudjon 
megragadni és minél több hazai, uniós vagy más nemzetközi pályázatból megvalósítani 
beruházásokat, fejlesztéseket, programokat. Ez volt a legfontosabb cél, nem szeretett volna a 
testület felelőtlen ígéretet beleemelni, egy olyan Gazdasági Programot elfogadni ahol felsorol 
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bizonyos megvalósítani kívánt célokat, hiszen az ötéves ciklus meglehetősen hosszú idő és a 
külső tényezők befolyásolhatják a településnek helyzetét, így amit beterveztünk, azt nem 
biztos, hogy meg tudjuk valósítani. Emiatt én úgy gondoltam, hogy alapelveket kell 
elsősorban figyelembe venni, mint például a költséghatékonyság. Azt, hogy felelőtlen 
beruházásoknak támogatói ne legyen az önkormányzat, olyan dolgokat ne valósítsunk meg, 
amely az önkormányzat számára bizonytalan értékű költséget róna, hosszú időn keresztül 
nem tud biztosítani.  Ennek ellenére vannak benne sarkalatos pontok, amit nem lehet 
megkerülni, azt hiszem, hogy ez egy sokrétű, szerteágazó program, amelynek az elején 
betekintést nyerhet a település bármely lakója,  milyen a története, milyen a helyzete a 
városnak, melyek azok az utak, amelyeket figyelembe kell vennünk és előreviheti a 
településünket.  Ezt a napirendi pontot két bizottság is tárgyalta, szeretném megkérni először 
a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
álláspontját.  

 
Bencs Gábor képviselő, Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:  A bizottság 
megtárgyalta a Sajóbábony Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági Programját. 
Hosszasan tárgyaltuk azon irányelveket, amely ebben a programban szerepelnek. Az 
irányelvekről egy pár szót szeretnék mondani, törekszünk a gazdaságosságra, a 
megtakarításokra. A megtakarításokon azt értem, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
épületek illetve szervezeti egységek olyan mértékű felújításába kezd, ami gazdasági 
szempontból a legkisebb terhet rója későbbiekben az önkormányzatra. Ezen kívül tervezi az 
infrastruktúrának a fejlesztését, és természetesen olyan értékteremtő beruházásokat, ami 
növeli az önkormányzatnak a vagyonát, mind pedig a lakosság megelégedésére fog szolgálni. 
Én úgy gondolom, hogy ez a Gazdasági Program, amennyiben megvalósításra kerül,  egy 
olyan mértékű fejlődést eredményez lesz Sajóbábonyban, amire büszke lehet nemcsak a 
testület, hanem az egész település. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasolta az előterjesztésnek Képviselő-testület felé.  
 
dr. Szilva István polgármester: Megkérem Jelcs Sándort, a  Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
Jelcs Sándor, a  Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a Sajóbábony Város Önkormányzata 2014-2019. 
évi Gazdasági Programját, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta az 
előterjesztésnek Képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Szeretném elmondani a jelenlévőknek, illetve a 
tévénézőknek, néha úgy tűnik, hogy nagyon egyszerűen döntünk egy-egy napirendi pontról, 
azt azonban tudni kell, hogy a bizottsági ülések messzemenően hosszadalmasak. Pontosan 
ezek az ülések azok, amik alkalmasak arra, hogy át tudjuk beszélni az előterjesztéseket.. Itt 
már csak a magánvélemények pontosítására kerül sor. Ez a Gazdasági Programot is alaposan 
megtárgyaltuk. Ez a dokumentum közel 20 oldalas, ez korábban nem volt jellemző. 
Köszönöm szépen a bizottsági véleményeket. Van valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a 
szót Sólyom Sándor képviselő Úrnak. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Köszönöm szépen.  A bevezetőben az van, hogy az alakuló ülést 
követő 6 hónapon belül kellett volna ezt megalkotni. Mi ennek az oka, hogy ezen túl 
mentünk. Az 5. oldalon pár számadatot szükséges pontosítani 
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dr. Szilva István polgármester: Ezeket a statisztikai adatokat a hivatal munkatársai állították 
össze.  
 
Sólyom Sándor képviselő: A 9. oldalon a bevételi tervben van erre az évre 151 millió EU-s 
forrás. Ebből lehet még valami? Még van 4 hónap ebből az évből. 
 
dr. Szilva István polgármester: Ez az iskola felújításának  EU-s támogatása, ennek a 
kifizetése áthúzódott erre az évre. 
 
Sólyom Sándor képviselő: 18. oldalon a civilszervezetek támogatásánál fel van sorolva több 
civil szervezet is, az utolsóként a sportegyesületnek a labdarúgócsapat. A településen van még 
két önálló sportegyesület a sakk és a teke. 
 
dr. Szilva István polgármester: Ezeket ki fogjuk javítani. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Érdekesség kedvéért el szeretném mondani, hogy a településekre 
vonatkozó részeket leszámítva az utolsó 4-5 oldal Pilismarót gazdasági programjával szó 
szerint megegyezik. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Vannak olyan elemek, amelyek kötelezően meg kell 
jelentetni a Gazdasági Programban. Meg tudom mutatni a gazdasági programnak a tervezési 
mechanizmusát, van ehhez egy segédlet. A képviselő-testületnek nem fejből kell kitalálni mit 
fog megvalósítani, hanem van egy minta, amit alapul lehet venni, amit alapul is kell venni. Ez 
nem egy „koppintás”, hanem van egy segédlet ahhoz, hogy a képviselő-testület el tudja 
készíteni a gazdásági programját. 
 
Sólyom Sándor képviselő: A 7. oldalon szerepel, hogy támogatjuk a Bursa Hungarica 
keretében a felsőoktatásban résztvevőket. Én úgy tudom, hogy mai napig érvényben van az a 
rendeletünk, hogy az első nyelvvizsgát az önkormányzat támogatja. Ezt oda lehetne írni. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Ez így van. Ezek csak apróbb pontosítások érdemben nem 
változtat a dolgokon. Értelemszerűen ezeket hozzá fogjuk tenni. A törvény úgy szól, hogy 6 
hónapon belül köteles felülvizsgálni a gazdasági programját. Ez megtörtént. A nyári időszakot 
követően az első Képviselő-testületi ülésen megtárgyalásra kell kerülnie. Ezzel semmi 
probléma. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ezekkel a módosításokkal egyet tud érteni 
vagy van valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki 
egyetért azzal, hogy a Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajóbábony 
Város  Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját - a határozat 
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajóbábony Város  Önkormányzat 
2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szilva István polgármester 
 
 Sajóbábony Város Önkormányzata 2014-2019. évi Gazdasági Programot a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
 
3.  napirendi pont: Az idősek napja rendezvény előkészítése, megtárgyalása 

 
dr. Szilva István polgármester: A 3. napirendi pontunk „Az idősek napja rendezvény 
előkészítése, megtárgyalása” . Szintén a bizottsági ülésen került megtárgyalásra, hogy melyik 
időpont lenne a legalkalmasabb, hogy meg tudjuk tartani, ne ütközzön más rendezvénnyel. 
Mivel az iskolában szeretnénk ezt az ünnepséget megtartani, ezért figyelembe kell venni, 
hogy az iskolának is ideális legyen ez az időpont. A javaslat október 2. napjára vonatkozik, ez 
egy pénteki nap. Az idősek napi rendezvény korábbi gyakorlata, hogy két csoportra osztotta 
az önkormányzat, a 60 év felettiek és a 70 év felettiekre. Ebben az évben 70 év felettiek 
megünneplésére kerül sor. Erre vonatkozólag betervezésre került egy összeg a korábbi  
művelődési ház igazgató részéről, a költségvetésbe. Bízzunk benne, hogy elegendő lesz a 
megrendezésre. Az önkormányzat fedezi azt az egyszeri 4 000 Ft támogatást az idősek 
részére, amellyel háláját fejezi ki. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? Azért emeltem 
ki, hogy bízom benne, hogy elegendő lesz ami be van tervezve, mert idáig nem volt olyan 
rendezvényünk, amelyre elegendő lett volna a korábbi igazgató által betervezett összeg és 
folyamatosan azzal a problémával küszködünk, hogy  az alultervezettség miatt plusz 
forrásokat kell biztosítani annak az érdekében, hogy tudjuk tartani a költségvetést, bízunk 
benne, hogy ezt sikerül megoldani és a következő években pontosan meg tudjuk határozni a 
művelődési ház költségvetését. Amennyiben nincs hozzászólás megkérem a Pénzügyi- és 
Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:  A bizottság 
javasolja a Képviselő-testület felé 3 igen egyhangú szavazattal, hogy az Idősek napi 
ünnepséget 2015. október 2. napján, pénteki napon 17 órától kezdődően kerüljön megtartásra 
a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskolában. 
 
dr. Szilva István polgármester: Megkérem Csóka Károlyt a  Művelődési, Ifjúság és Sport 
Bizottság elnökét ismertesse a bizottsága véleményét. 
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Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke:  A mi bizottságunk is 
hosszasan tárgyalta, az Idősek napi rendezvénnyel kapcsolatos javaslatokat. Az 5 fő bizottsági 
tagból 4 fő volt jelen.  A jelenlevők 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület, hogy az Idősek napi ünnepséget 2015. október 2. napján kerüljön 
megtartásra a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskolában. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a művelődési ház igazgatóját szeretné 
kiegészíteni az elhangzottakat? 
 
Orbán Zsolt DSZK igazgató: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jelenlevők! Mindkét 
bizottság kelő részletességgel megtárgyalta az Idősek Napja rendezvény időpontját valamint a 
forgatókönyvét. Ebben a stádiumban nem kívánom kiegészíteni. A kérdésekre szívesen 
válaszolok. 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a Képviselő-testületet, van valakinek kérdése, 
hozzászólása?  Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy az 
Idősek Napja alkalmából a sajóbábonyi 70 életév feletti lakosokat az önkormányzat 2015.  
október 2.  (pénteken) napján vendégül lássa, és részükre egyszeri, 4.000 Ft /fő összegű 
támogatást nyújtson. Az Idősek Napi rendezvény fedezetét a 2015. évi költségvetésben 
biztosítsa, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Az Idősek Napjáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  az Idősek Napja 
alkalmából a sajóbábonyi 70 életév feletti  lakosokat az önkormányzat 2015.  október 2.  
(pénteken) napján vendégül látja, és részükre egyszeri, 4.000 Ft /fő összegű támogatást nyújt. 
Az Idősek Napi rendezvény fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja. 

 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal  
 
4. napirendi pont: A beiskolázási támogatások megtárgyalása 

 
dr. Szilva István polgármester: A 4. napirendi pontunk „A beiskolázási támogatások 
megtárgyalása”. Erről tudni kell, hogy ez is egy korábbról hozott döntés, mint pedig a 
sajóbábonyi általános iskolában tanulók, mint pedig a nem sajóbábonyi általános iskolában 
tanulók tekintetében támogatja az iskolakezdést. Ez azt jelenti, hogy 1-3. osztályig ingyenes a 
tankönyv, az ezen felül tanulók részére az önkormányzat kifizeti a tankönyvcsomagot illetve a 
középiskolások számára 15 000 Ft/ fő összegű, valamint a nappali tagozatos egyetemista és 
főiskolások 20 000 Ft/fő támogatást biztosít. Ezt továbbra is szeretné biztosítani minden 
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sajóbábonyi lakosú tanulónak. Megkérem a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:  A bizottság 
javasolja a Képviselő-testület felé 3 igen egyhangú szavazattal, hogy  a sajóbábonyi lakóhelyű 
középiskolások számára 15.000 Ft/ fő összegű, a nappali tagozatos egyetemista és főiskolás 
diákok számára 20.000 Ft/ fő összegű támogatást biztosítson. Ezeknek a támogatásoknak az 
elengedhetetlen feltétele az, hogy a tanulók iskolalátogatási igazolást minél hamarabb 
próbálják beszerezni. Javasoljuk a szülőknek, hogy azt az első héten szerezzék be. Ahogy már 
Polgármester Úr is említette, a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is biztosítja az ingyenes 
tankönyvet a sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező, Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános 
Iskolában tanulmányait folytató a tanulók részére a 2015-2016. évben. A sajóbábonyi állandó 
lakóhellyel rendelkező, más településen általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók 
részére a 2015-2016. nevelési évre megvásárolt tankönyvek árát az önkormányzat megtéríti 
oly mértékben, mint a sajóbábonyi általános iskolában található osztályonként tankönyvek 
maximum ára. Ezekhez természetese a befizetést igazoló számla, illetve a csekkszelvényt kell 
bemutatni. Ez az egyik alapfeltétele, hogy ezt az önkormányzat támogatni tudja. 
 

dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen Bencs Gábor képviselő Úrnak, hogy 
ezeket a fontos  részleteket elmondta.  Amit még szeretnék elmondani, hogy várhatóan 
szeptember 30. napjától kezdődően tudjuk a kifizetést megkezdeni.  Amennyiben nincs több 
hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a sajóbábonyi lakóhelyű 
középiskolások számára 15.000 Ft/ fő összegű, a nappali tagozatos egyetemista és főiskolás 
diákok számára 20.000 Ft/ fő összegű támogatást biztosítson. Továbbá a  sajóbábonyi állandó 
lakóhellyel rendelkező, a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskolában tanulmányokat 
folytató tanulók részére a 2015-2016. nevelési évre tankönyvcsomagot az önkormányzat 
ingyenesen biztosítsa valamint a sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező, más településen 
általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére a 2015-2016. nevelési évre 
megvásárolt tankönyvek árát az önkormányzat megtéríti. A támogatás mértéke maximum a 
sajóbábonyi általános iskola osztályonkénti tankönyvcsomagok költségéig terjedhet. A 
tankkönyv költségét a befizetést igazoló szelvény bemutatásával kell igazolni 
 
A  döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Beiskolázási és tankönyvtámogatásról 
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Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testület úgy döntött, hogy 
 

1. A sajóbábonyi lakóhelyű középiskolások számára 15.000 Ft/ fő összegű, a nappali 
tagozatos egyetemista és főiskolás diákok számára 20.000 Ft/ fő összegű támogatást 
biztosít. A tanulói jogviszony igazolásához iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.  
 

2.  A sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező, a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános 
Iskolában tanulmányokat folytató tanulók részére a 2015-2016. nevelési évre 
tankönyvcsomagot az önkormányzat ingyenesen biztosítja. 

 
3. A sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező, más településen általános iskolai 

tanulmányokat folytató tanulók részére a 2015-2016. nevelési évre megvásárolt 
tankönyvek árát az önkormányzat megtéríti. A támogatás mértéke maximum a 
sajóbábonyi általános iskola osztályonkénti tankönyvcsomagok költségéig terjedhet. A 
tankkönyv költségét a befizetést igazoló szelvény bemutatásával kell igazolni.  

 
4. A támogatások fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal  
 
   
5. napirendi pont: Miskolc Környéki Önkormányzat Társu lásba való belépéssel 

kapcsolatos döntés meghozatala 
 

dr. Szilva István polgármester: A 5. napirendi pontunk „Miskolc Környéki Önkormányzat 
Társulásba való belépéssel kapcsolatos döntés meghozatala”. A korábbi testületi ülésünkön, 
arról döntött a testület, hogy kilép a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból, aki 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot látta 
el a településünk tekintetében. A kilépést fél évvel előtte kell jelezni a Társulásnak, ez 
megtörtént, így 2016. január 1. napjától a Társulásba való tagságunk megszűnik. Viszont ezt a 
feladatot továbbra is el kell látnunk. Ezt a döntést azért hozta meg a testület, hogy 
költséghatékonyan tudjunk működni, hisz nagyon sok társulásban vesz részt az 
önkormányzat, és ez indokolatlan. Arról tájékoztattam a bizottsági ülésen a képviselőket, 
hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás jogutódlással megszűnik. Ezen társulás keretein 
belül végeztük el a belső ellenőrzési  illetve a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat. 
Ezeket a feladatokat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás veszi át. A belső 
ellenőrzést továbbra is szeretnék a Társulás keretein belül elvégeztatni, hisz erre a feladatra 
nincs megfelelő személyzetünk, aki ezt meg tudná valósítani. A közfoglalkoztatottakkal 
kapcsolatos feladatokat el tudja látni a hivatal, ezt viszont nem kérjük. Ezért most arról 
kellene dönteni a testületnek, hogy a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásba valamint 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba lépjünk be ezekkel a feladatokkal. A Miskolc 
Környéki Önkormányzati Társulásban benne vagyunk, de arról kellene döntenünk, hogy a 
belső ellenőrzési, a házi segítségnyújtás valamint a támogató szolgálat feladatellátást ezen 
Társulás keretein belül látjuk el, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretein belül végezzük el. Megkérem a Bencs Gábort, a  
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
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Bencs Gábor képviselő, Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:  A 
bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé a napirendi pontot. 
 
dr. Szilva István polgármester: Megkérem Jelcs Sándort, a  Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
Jelcs Sándor, a  Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testület felé 5 igen 
egyhangú szavazattal, hogy  2016. január 1. napjától jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
mint szociális feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretein belül 
valamint támogató szolgálatot, a házi segítségnyújtást valamint a belső ellenőrzési feladatot a 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás  keretein belül lássa el. 

dr. Szilva István polgármester: Amennyiben a testület a javaslatot helybenhagyja, három 
társulás helyett egynek lesz tagja  az önkormányzat. Ezzel a döntéssel óriási megtakarítást 
tudunk elérni valamint racionalizálni tudjuk a feladatainkat. Továbbra is bízzunk benne, hogy 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra elég jelentkező lesz, ez esetben sajóbábonyi 
illetőségű ember láthatja el a feladatot. Kérdezem a képviselő társakat van valakinek 
hozzáfűznivalója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy szavazzunk. Aki 
egyetért azzal, hogy szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról  szóló 1993. évi törvény 
65. § (7) bekezdése alapján 2016. január 1. napjától jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
mint szociális feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretein belül 
lássa el, kézfeltartással jelezze. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
140/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz  történő csatlakozás 

(Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 
 

1. Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  szociális 
igazgatásról és  szociális ellátásokról  szóló 1993. évi törvény 65. § (7) bekezdése alapján 
2016. január 1. napjától jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális feladatellátást 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretein belül látja el. 

2. Felhívja a  jegyzőt a feladatellátást biztosításához szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: dr. Szilva István  polgármester,  
         Király Gáborné jegyző 
Határidő: azonnal  és folyamatos 
 

dr. Szilva István polgármester:  Aki egyetért azzal, hogy szociális igazgatásról és  szociális 
ellátásokról  szóló 1993. évi törvény 85. § (1) bekezdése alapján 2016. január 1. napjától  házi 
segítségnyújtást, támogató szolgálatot továbbá a  költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
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értelmében a belsőellenőrzési feladatokat, a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
keretein belül lássa el, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

141/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás 
(Házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, belső ellenőrzési feladatok) 

 

1. Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  szociális 
igazgatásról és  szociális ellátásokról  szóló 1993. évi törvény 85. § (1) bekezdése 
alapján 2016. január 1. napjától  házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot továbbá a  
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a belsőellenőrzési feladatokat, a 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretein belül látja el. 
Sajóbábony Város Önkormányzata a feladatellátása során felmerült költségek 
megtérítését vállalja. 
 

2. Felhívja a  jegyzőt a feladatellátást biztosításához szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: dr. Szilva István  polgármester,  
         Király Gáborné jegyző 
Határidő: azonnal  és folyamatos 
 

6.  napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 

 
dr. Szilva István polgármester: A 6. napirendi pontunk „Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása”  Ennek az ismertetésére 
megkérem Király Gáborné jegyzőasszonyt. 
 

Király Gáborné jegyző: Mint már az többször elhangzott az önkormányzat a kötelező 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretein belül biztosítja. A Társulásban közel 120 
önkormányzat vesz részt tagként. Annak érdekében, hogy egyszerűbb és gördülékenyebb 
legyen a feladat elvégzése, előkészített a Társulás egy hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-
tervezetet. Természetesen minden településnek van helyi sajátossága, hiszen a 
kedvezményeket maga határozza meg az anyagi lehetőségei függvényében, ebben a rendelet-
tervezetben ez beépítésre került, így nem lesz teljesen egységes  minden önkormányzat 
tekintetében. Ez, hogy a lakosság továbbra is élvezhesse az önkormányzat által korábban 
megállapított kedvezményeket, ez is megfogalmazásra került a rendeletben. Ennek 
megfelelően készült el Sajóbábonyban a rendelet-tervezet, kérem a Képviselő-testületet 
megtárgyalást követően szíveskedjen elfogadni. 
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dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen! A bizottsági ülésen ennek a 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása alaposan megtárgyalásra 
került.  Komoly dolgokról kellett határoznunk, amelyeket az idők során szeretnénk betartani. 
Bízzon benne, hogy a hulladékgyűjtő edényeknek a lecserélését követően lehetőség lesz 
kisebb űrtartalmú edények  biztosítására azoknak a háztartásoknak, amelyek megfelelnek az 
önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek illetve különböző szankciók is kerültek a 
rendeletbe.  
Megadom a szót Bencs Gábor képviselő Úrnak. 
 
Bencs Gábor képviselő, Pénzügyi – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Köszönöm 
szépen! A Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási bizottságülésen alaposan megtárgyaltuk a 
rendelet-tervezetet.  Az ülésen javaslatot tettünk módosításokra, mint például a 
hulladékedényben elhelyezhető hulladék súlya.  Ezekkel a módosításokkal fogjuk elfogadni. 
 
Király Gáborné jegyző: Ezek a módosítási javaslatok átvezetésre kerültek a rendelet-
tervezetben. Szeretném tájékoztatni a Sajóbábony lakosságát, hogy a korábbi szokásnak 
megfelelően továbbra sem fizet a szemétszállításért, hanem az önkormányzat fizeti ki minden 
hónapban a keletkezett számlát. Továbbra is csak a kommunális adó marad a lakosság által 
megfizetendő tehernek. 
 
dr. Szilva István polgármester: Megkérem, Jelcs Sándort, a  Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
Jelcs Sándor, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé 
5 igen egyhangú szavazattal, a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotását, a 
módosítási javaslatok figyelembevételével. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem, a képviselőtársakat van valakinek észrevétele, 
kérdése? Amennyiben nincs szavazásra teszem, aki egyetért a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásával az előterjesztésnek 
megfelelően,kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
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Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) Sajóbábony Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: 
közszolgáltatás) biztosításáról Sajóbábony város közigazgatási területén. 
 
(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Sajóbábony város közigazgatási területén a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
tartalmát, annak rendjét és módját.  
 
(3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, 
Eszperantó út 2. sz.) útján látja el. 
 
(4) Sajóbábony közigazgatási területén üdülőingatlan nincs.  
 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 

(1) E rendelet alkalmazásában: 
 

közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan 
közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül elérhető vagy 
azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek forgalom elől el nem zárt részét is. 

 
(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése az irányadó. 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  

 
3. § 

 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási 
területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.  

 

(2) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni. 
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(3) Sajóbábony város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.  

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 
 

4. § 
 
(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az 
ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a 
közszolgáltatási szerződést írásba kell foglalni. 
 
(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni 
azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon 
gazdálkodási tevékenységet is folytatnak. 
 

5. § 
 

 (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről Közszolgáltató az ingatlanhasználót a 
helyben szokásos módon köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A 
hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság és időpont) – a keletkező 
hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az 
ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. 
 
(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a 
közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban értesíteni köteles. 
 
(3) A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját), a 
közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális 
térfogatát, darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, 
ürítési gyakoriság figyelembevételével Közszolgáltató az Önkormányzattól kapott 
adatszolgáltatás alapján az Önkormányzattal együttműködve határozza meg. 
 
(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a 
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés 
alapján. 
 
(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy 
egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére 
kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról 
gondoskodni. 
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Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 
6. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot gyűjteni és a 
közszolgáltatónak jelen rendeletben meghatározott időközönként átadni. 
 
Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

 
a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja az 

arra rendszeresített gyűjtő edényzetben vagy zsákban; 
b) a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye 

továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizesse, 
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja; 

d) a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és megőrzéséről 
gondoskodjon. 

 
(2) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 
Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
 
(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, illetve nem 
folytatnak gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.  
 
(4) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által 
rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával 
is jogosult. 

 

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken tilos 

a) a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék, 
b) a kerti hulladék, nyesedék, gally, 
c) az avar, 
d) az ipari eredetű hulladék, 
e) a kommunális hulladék,  
f) az árkok, töltések növényzetének         

égetése.  
 

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

7. § 
 

(1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által kiállított számla alapján 
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a) a természetes személy ingatlanhasználók esetében Sajóbábony Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének döntése alapján, Közszolgáltatóval kötött szerződésben 
meghatározottak szerint, havonta, számla ellenében Sajóbábony Város Önkormányzata 
egy összegben utalja át a Közszolgáltató számlájára. 

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött 
közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint 

fizetik meg.  

 

(2) A lakóközösségek (társasházak,  stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a 
közszolgáltatás díját – Közszolgáltató által kiállított számla ellenében –  Közszolgáltatóval 
kötött szerződésben meghatározottak szerint, havonta Sajóbábony Város Önkormányzata egy 
összegben utalja át a Közszolgáltató számlájára. 

 
Eltérő űrtartalmú gy űjt őedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése 

 
8. § 

 
(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa 
igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez 
irányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell 
közölnie.  

(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új 
rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a 
bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.  

9. § 

 
(1) Ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség 
szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb 
módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan 
hasznosítási lehetőségét nem biztosítja. 
 
(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti 
Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan 
vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást nem vesz igénybe. 
 
(3) A szünetelés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem 
számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését. 
 
(4) Ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló 
okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult 
Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való megfelelőségét.  
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(5) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az ingatlanhasználó köteles 
azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni. 
 
(6) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy  – az 
ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a 
hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, valamint azon időponttól kezdve 
a hulladékszállítási díjról számlát állít ki. 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

10. § 

 

(1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.  

(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, 
kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő 
rongálások megakadályozása.  

(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és 
az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles 
összetakarítani.  

 
11. § 

 
(1) A közszolgáltatással kapcsolatos, a Ht. 35. § g) pontja szerinti személyes adatok 
nyilvántartását és kezelését Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Közszolgáltató feladatkörébe utalja. 
 
(2) Az ezen rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
 
(3) Közszolgáltató a magánszemélyek személyes adatait, valamin a gazdálkodó szervezet 
ingatlanhasználók Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti cégadatait elsősorban az ingatlanhasználó 
adatszolgáltatása alapján ismeri meg. 

 
A lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések 

 
12.§ 

 

(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva 
nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról 
(lomtalanítás) közszolgáltató, a polgármesterrel egyeztetett módon évente egy alkalommal 
gondoskodik. 
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(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban, 
helyen és módon helyezheti ki elszállítás céljából. 
 
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló 

gyűjt őedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek 

 
13. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában a 
Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés céljára gyártott 
hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az igénybeveendő gyűjtőedények űrtartalom szerinti 
tipizálását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 
(2) A gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott 
hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni.  
 
(3) A hulladék ürítésének gyakorisága tömbházas beépítésű lakóterületeken, társasházak, 
lakásszövetkezetek esetén minimum heti 2 alkalom, családi házas, sorházas, kertvárosi 
területeken, magánházaknál minimum heti 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a 
közszolgáltató hibájából elmarad 24 órán belül pótolni köteles. 
 
(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra 
ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. 
 
(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget 
vagy adatot közöl, ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen 
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó 
megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően 
számlát kiállítani. 
  
(6) Azon családi házas ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a bejelentett 
lakosok száma legfeljebb 2 fő, 60 literes gyűjtőedény használatát kérelmezhetik. A 
jogosultság fennállását az igénylő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia, a 
Központi Személyadat és Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján.  
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A hulladék gyűjtésére és elszállítására 

szolgáló gyűjt őedények elhelyezésével, használatával és kezelésével 
kapcsolatos kötelezettségek 

 
14. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A 
gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján 
lehet. 
 
(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása 
céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a 
közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 
órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 
 
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, 
valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a 
jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 

15. § 
 

 (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya: 
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 35 kg. 
b) 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 60 kg, 
c) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 600 kg, 
d) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 6000 kg lehet. 
 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az 
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 
 
(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, állati ürüléket, fertőző anyagot, 
tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti 
a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét vagy egészségét, illetve a 
hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhatnak.  
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A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 

illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 
 

16. § 
 

(1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását Közszolgáltató a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában 
lévő Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban végzi el. 
 
(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 

17. § 
 

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 
250 kg mennyiségben – a 16. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe saját maga is 
elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya felmutatásával. 
 

18. § 
 

A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő 
elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé 
kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

19. § 
 

(1)  E rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
hulladékgazdálkodásról szóló 11/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete.  
 
 
 
 Király Gáborné     dr. Szilva István 
        jegyző                   polgármester 
 
 
7.  napirendi pont: Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Alapító 

Okiratának megtárgyalása, jóváhagyása. 
 
dr. Szilva István polgármester: A 7. napirendi pontunk „ Déryné Szabadidőközpont és 
Városi Könyvtár Alapító Okiratának megtárgyalása, jóváhagyása”. Megkérem Király 
Gáborné Jegyzőasszonyt ismertesse a napirendi pontot. 
 
Király Gáborné jegyző: A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött, arról hogy a 
Sportközpontnak nevet ad, Borostyán Mihály Sportközpont néven szerepel tovább a település 
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életében ezt szerettük volna az alapító okiratban megjelentetni. A korábbi testület létrehozta a 
Tájházat a település megelégedésére, a hagyományok ápolására, a régi eszközöket 
összegyűjtötte a régi eszközöket. A művelődési ház gondozásában működik, ezt is 
megjelentettük az alapító okiratban. Apróbb változtatásokat is bevezetésre kerültek az 
okiratban, hiszen azóta jogszabály módosítások történtek. Ennek megfelelően készítettük elő, 
kérem a képviselő-testületet szíveskedjen elfogadni az előterjesztésnek megfelelően. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönjük szépen a részletes tájékoztatást. Kérem a 
művelődési bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: Bizottsága megtárgyalta a 
Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Alapító Okiratáról szóló előterjesztést, és  4 
igen egyhangú szavazattal  elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé. 
 
dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselőtársakat van a napirendi ponttal 
kapcsolatos kérdésük, hozzáfűzni valójuk?  Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki 
egyetért azzal, hogy a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár alapító okiratának 
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 
2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

142/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 
 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását az 1. 
melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja.  

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító 
okiratot a Magyar Államkincstár BAZ. Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetés lefolytatásának céljából küldje meg.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Király Gáborné jegyző 

 
A módosító okirat valamint az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
dr. Szilva István polgármester: Az utolsó napirendi pont előtt 15 perces szünetet rendelek 
el.  
 
Szünet után a Képviselő-testületi ülés az Indítványok, bejelentések napirendi ponttal 
folytatódik. 
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8. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
 
dr. Szilva István polgármester:  Folytatjuk a Képviselő-testületi ülésünket  az „Indítványok 
bejelentések „ napirendi ponttal. Szeretnék indítvánnyal élni, méghozzá a Művelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén látogatást tett nálunk Jászkai Imre korábbi sajóbábonyi 
testnevelő tanár. Ismét az önkormányzat segítségét kérte. Ebben az évben elindulna a Veterán 
Birkózó Bajnokságon, amelyet Athénban rendezik meg az Olimpia őshazájában, ahol még 
sohasem járt.  A motivációja az, hogy újabb unoka született és egy éremmel szeretne 
kedveskedni neki. Az önkormányzat minden évben támogatta. Jó hírét vitte a településnek, 
illetve olyan személyről van szó, aki példakép lehet nemcsak a gyerekek számára, hanem 
felnőtteknek is. A képviselő-testületnek volt egy olyan kérése Jászkai Imre felé, bár tudja, 
hogy  Tanár úr minden fórumot megragad, hogy köszönetet mondjon a támogatóknak, viszont 
a  testület arra gondolt, hogy még jobban tudná reklámozni a települést. Egy olyan öltözéket 
készítetnénk a részére, amelyre Sajóbábony Város kerülne feltüntetésre címerrel magyarul-
angolul. Ebben az öltözékben tudna nyilatkozni és egy szponzorális felület lehetne. A verseny 
közben használt birkózó ruhát szigorú szabályok szerint készítik, meg van határozva, hogy mi 
szerepelhet rajta. Ezt a kérést a Tanár Úr készségesen fogadta, tökéletesen partnere ebben az 
önkormányzatnak. A Képviselő-testület a korábbiakhoz képest egy nagyobb összeget javasolt. 
A korábbi támogatás 50 000 Ft volt. Azt a tájékoztatást adta, hogy ez lenne az utolsó 
versenye, már nem kíván többet indulni, emiatt javaslom, hogy 100 000 Ft-tal támogassuk 
Jászkai Imre veterán birkózót. Kérdezem, a képviselőtársaimat van valakinek hozzáfűzni 
valója? Megadom a szót Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnökének. 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúság és Sport Bizottság elnöke: A mi bizottsági ülésünkön 
terjesztette elő kérését. Szeretném a bizottságunk véleményét tolmácsolni, javasoljuk a 
Képviselő-testület felé 4 igen egyhangú szavazattal Jászkai Imre Veterán Világbajnokságon 
való részvételét 100 000 Ft összeggel támogassuk. Én úgy gondolom, hogy a Tanár Úr az  itt 
töltött 15 év alatt rengeteg diák fejlődését segítette elő. Én is arra kérem a képviselőtársaim, 
hogy ezzel az összeggel támogassuk Jászkai Imre kérelmét. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Kérdezem a képviselőtársakat van valakinek egyéb 
hozzászólása, amennyiben nincs szavazásra teszem.  Aki egyetért azzal, hogy hogy  Jászkai 
Imre birkózó Veterán Világbajnokságon való részvételét 100 000 Ft összeggel támogassa, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
143/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Jászkai Imre támogatásáról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  Jászkai Imre birkózó 
Veterán Világbajnokságon való részvételét 100 000 Ft összeggel támogatja. A támogatás 
összegét  a 2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Szilva István polgármester 
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dr. Szilva István polgármester:  Több lakossági panaszra és személyes rossz tapasztalat  
miatt arra tennék javaslatot, hogy az  ebrendészeti feladatok ellátására 500 000 Ft 
keretösszeget határozzunk meg.  A kóbor ebek száma meghaladja az a számot, ami eltűrhető, 
és erre is megoldást kell találnunk. Ennek a legjobb megoldása az, hogy két különböző 
egyesülettel felvettük a kapcsolatot. Az ő elsődleges céljuk nem az, hogy a kóbór ebeket 
elaltassák, hanem gazdát találjanak részükre. Ez egy 21. századi gondolkodás a Képviselő-
testület részéről hiszen nem megszabadulni akarunk tőlük, hanem ha van valaki, aki 
gondoskodni szeretne róluk ezt meg  tudja tenni.  Ezt a Pénzügyi-  és Vagyongazdálkodási 
Bizottság tárgyalta, megkérem Bencs Gábor bizottsági elnökét, hogy ismertesse a bizottsága 
véleményét. 
 
Bencs Gábor képviselő, Pénzügy – és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Az 
ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó a bizottságunk tárgyalta, hogy milyen megoldást 
tudunk találni a probléma megoldására. A Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság 
500 000 Ft keretösszeget állapított meg annak érdekében, hogy elejét vegyük annak, hogy 
Sajóbábony tele legyen kóbor kutyákkal, de azt hozzátettük, hogy   ez a „pénzpumpálás” ebbe 
az  önkormányzati feladatba lassan a tolerancia küszöbünk legfelsőbb határát elérte. Én azt 
gondolom, hogy mi folyamatosan keressük a megoldást arra, hogyan tudjuk szankcionálni 
azokat a felelőtlen ebtartókat, akik nem hajlandóak közösségi együttélés szabályainak 
megfelelően tartani a házi kedvenceiket.  Szerintem ez volt az utolsó, hogy az önkormányzat 
félmilliós keretösszeget állapít meg, abból kifolyólag, hogy vannak olyan személyek, akik 
nem hajlandóak betartani a szabályokat. A következő időszakban, ha ilyen célra pénzösszeget 
kell megszavaznunk  indítványozni fogom, hogy valaminek a terhére tegyük, amiből ezek a 
személyek részesülnek. Ezeket az összegeket költhetnénk támogatásokra, szociális ellátásokra 
vagy éppen egy épületet is felújíthatnánk, ehelyett olyanra kell költenünk, ami a jogkövető 
lakosság biztonságérzetét fokozza. 
 
dr. Szilva István polgármester:  Köszönöm szépen! Nem könnyű bizonyítani a kóbor ebek 
gazdáját, ezekben az ebekben nincs chip. Amikor látunk kóbor ebet biztos, hogy nincs 
gazdája, még akkor sem, ha az követi. Ez nem elegendő a bizonyításhoz.  A javaslathoz 
valakinek van kiegészítése?  Amennyiben nincs szavazásra teszem, aki egyetért azzal,  hogy a 
költségvetési tartalék terhére 500 000 Ft  azaz ötszázezer forint keretösszeget biztosítson  
ebredészeti feladatok ellátásához, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

144/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 
 

Keretösszeg megállapítása ebrendészeti feladatok ellátására 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a költségvetési 
tartalék terhére 500 000 Ft  azaz ötszázezer forint keretösszeget biztosít  ebredészeti feladatok 
ellátásához. 
 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal  
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dr. Szilva István polgármester:  Az indítványok, bejelentések napirendi pontban 
szeretném ha dönteni tudnánk  elektromos sebességjelző-táblák kihelyezéséről  a 
Vörösmarty útra, illetve a Rákóczi útra, annak érdekében, hogy a gépjárművezetőket a 
sebesség betartására ösztökéljük. Indokolt lenne ezen a két útszakaszon, mert  olyan nagy 
mértékű a forgalom és nagyon gyorsan mennek a kamionok. Több buszmegálló és 
gyalogátkelőhely is található ezeken az útszakaszokon.. Meg kell próbálni őket lelassítani 
és talán ez a legjobb módja lenne. Ennek érdekében több árajánlatot is kértünk a 
különböző cégektől a közlekedési sebességmérő táblák beszerzésére. Van napelemes és 
akkumulátoros kivitelű, amely az ÉMÁSZ hálózatára kell kötni. Javaslom a Képviselő-
testületnek, hogy a napelemes kivitelűt szereljünk fel, egyrészt könnyebb üzemben tartani, 
másrészt nem vagyunk kötve a szolgáltatóhoz. Az, hogy ez pontosan hol legyen ezt egy 
későbbi bejárás során meg tudjuk határozni. Az egyik tábla beszerelését Vörösmarty útra 
tervezzük.  A Vörösmarty út a közút kezelésében van, így engedélyt kértünk tőle, amit 
meg is kaptunk. Nincs akadálya annak, hogy felszereljük a sebességmérő-jelzőtáblát. A 
másik táblát a Rákóczi út környékére kellene felszerelni, az Ipari Park felől kifelé jövő 
forgalom lassítása érdekében. Az árajánlatokban az is szerepel, hogy melyik vállalkozó 
mit vállal. Az általam gondolt legideálisabb az Albaracon Kft. vállalkozás, aki 2 db 
eszközre adta meg az árajánlatát, az egyik egy elektromos, a másik napelemről 
működtethető. Ha mind a kettőt napelemmel számolnánk, ez nettó 710 ezer forint összeget 
jelent. Korábban megnézte a testület más cégek árajánlatát is, melyek jóval magasabb 
összeget adtak meg az eszköz beszerzésére és telepítésére. Én tudom, hogy ez az eszköz 
nem olcsó dolog, de kell valamit lépnünk annak érdekében, hogy történjen valamilyen 
változás. Folyamatos a lakossági panasz, hogy pihenni sem tudnak az ott lakók, mert a 
forgalom okozta zaj annyira elviselhetetlen. Ezekre későbbiekben közterületi kamerákat is 
fel tudunk szerelni. Ha úgy változik a törvény, sebességmérő berendezést tudunk 
felszerelni, még talán bevételt is tudunk generálni. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy az 
indítványhoz kapcsolódó van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs szavazásra 
teszem a Albaracon Kft. által benyújtott árajánlatot. Aki egyetért azzal, hogy az Albracon 
Kft.  (adósz.: 11444923-2-13, cg.: 13-09-122763)  2120 Dunakeszi, Kolozsvár út 38.  
székhelyű vállalkozás  árajánlatát elfogadja, és a termékeket az alábbiakban rendelje meg: 

- 2 db sebességkijelző 32 cm magas 2,5 digites piros/zöld szín  
„LASSÍTS” felirattal (sárga színben)  
20 Ah akkumulátor, 80 W napelem 

- 2 db sebességmérő beüzemeltetése kiszállással  
Az árajánlat végösszege 710.000,- Ft + Áfa azaz Hétszáztízezer forint  + Áfa,  melyet 
összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosít, 
kézfeltartással jelezze 
  

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
Aképviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

145/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 
 

Sebességjelző tábla beszerzéséről 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
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1. Az Albracon Kft.  (adósz.: 11444923-2-13, cg.: 13-09-122763)  2120 Dunakeszi, 
Kolozsvár út 38.  székhelyű vállalkozás  árajánlatát elfogadja, és a termékeket az 
alábbiakban rendeli meg: 

- 2 db sebességkijelző 32 cm magas 2,5 digites piros/zöld szín  
„LASSÍTS” felirattal (sárga színben)  
20 Ah akkumulátor, 80 W napelem 

- 2 db sebességmérő beüzemeltetése kiszállással  
Az árajánlat végösszege 710.000,- Ft + Áfa azaz Hétszáztízezer forint  + Áfa,  melyet 
összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosít. 
  

2. Felhatalmazza a polgármestert a termékek megrendelésére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szilva István polgármester  
 
dr. Szilva István polgármester: Egy javaslatot szeretnék tenni, ami  már a Képviselő-
testületben már rég felmerült, ennek az egyik előzménye, hogy a  Sportközpontot Borostyán 
Mihályról neveztük el.  Ezzel nem állna meg ez a folyamat, a sportépület felújítása bár 
elhúzódik a tervezett átadástól, viszont 2015. szeptember 6. napján létre tudnánk hozni egy 
olyan új kezdeményezést, amely korábban nem volt a településünkön.  A Diósgyőr 
csapatának bevonásával létre tudnánk hozni a Borostyán Mihály emléktornát.  A DVTK 
írásos visszaigazolást tett arra vonatkozólag, hogy részt tud venni, és részt kíván venni 
ezeknek az emléktornák megrendezésén, amely Borostyán Mihály előtt tisztelegne. Ebben az 
időpontban tartanánk meg a felújított sportközpont átadását is. Borostyán Mihály tiszteletére 
felavatnánk egy emléktáblát. Szeretném, ha a Képviselő-testület valamilyen keretet 
elkülönítene, ez nem szerepel a költségvetésünkben. Szeretnénk egy kisebb programmal 
színesíteni ezt az emléktornát, szeretnénk más csapatot is meghívni és értelemszerűen egy 
bizonyos vendéglátást is biztosítani kell a meghívott vendégek részére. Javaslom, hogy egy 
500 000 Ft-os keretet szavazzon meg a Képviselő-testület. Van valakinek hozzáfűzni valója? 
Megadom a szót Bencs Gábor Képviselő Úrnak. 
 
Bencs Gábor képviselő: Én úgy gondolom, hogy kiváló kezdeményezés indult el, ezzel a 
Sportkomplexum felújításával, valamint a Sportrendezvény, ami a Borostyán Mihály 
emlékének tiszteleg. Mindenféleképpen a következő években arra kell törekedni, hogy minél 
magasabb színvonalú legyen, meg kell tölteni tartalommal. Elindultunk egy úton, amelyből 
akár egy egész napos sportesemény válhat, nemcsak a település, hanem a környező 
települések részére is. Én úgy gondolom, hogy ebből az évek során egy remek rendezvény 
lesz. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben más kiegészíteni való, 
javaslat nincs, úgy kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy 2015. szeptember 6. napján 
tartandó Borostyán Mihály Emléktorna megrendezésének költségeire 500 000 Ft 
keretösszeget határozzunk meg , a 2015. évi költségvetési tartalék terhére, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
146/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Keretösszeg megállapítása 

(Borostyán Mihály Emléktorna) 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015. szeptember 6. 
napján tartandó Borostyán Mihály Emléktorna megrendezésének költségeire 500 000 Ft 
keretösszeget határoz meg. Borostyán Mihály rendezvény fedezetét a 2015. évi költségvetési 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal  
 
dr. Szilva István polgármester: A korábbi testület is részt vett az  
„Adósságkonszolidációban részt nem vett települések” elnevezésű pályázatban. Ez a 
pályázatkiírás továbbra is folytatódik és lehetősége van a településnek ismét, hogy pályázzon. 
Újfent 44 millió Ft-ra lehet pályázni, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan meg kell határozni 
a testületnek, hogy a megpályázott összeget mire kívánja felhasználni. Itt azért be van 
határolva az önkormányzat, mert akármire nem lehet költeni. Meg van határozva a pályázati 
kiírásban, hogy mely alcélokra lehet fordítani. Ezt figyelembe véve, én kértem be 
árajánlatokat, illetve próbáltunk egyeztetni mi az ami ebből megvalósítható. Az egyik az 
orvosi rendelőnek az energetikai felújítása. Az épület homlokzatszigetelése és 
nyílászárócseréje valósulna meg. Az önkormányzati épületek közül talán sajnos, a 
leglátogatottabb épület.  Indokolt lenne, már nagyon elavult. A tetőszerkezete felújításra 
került, már napelemes rendszerrel is elláttuk. Ez  a legfontosabb és legsarkalatosabb az épület 
felújítása szempontjából. Későbbiekben a külső területeinek a rendbetételét is tervezzük, 
gondolok itt a kerítés felújítására. Ez vonatkozik a teljes épület felújítására, itt található a 
MESZ, a védőnő és az orvosi rendelő is. A képviselők találhatnak erre vonatkozó árajánlatot 
az anyagukban. Ez ahhoz szükséges, hogy be tudjuk adni a pályázatot, kötelező a 
sarokszámokat megadnunk. Ha ez a 44 millió Ft nem elegendő, akkor a Képviselő-testület 
dönt a további költségekről. A másik fejlesztés is indokolt. Egyébkéni is terveztük, a Váci 
Mihály útnál lévő bekötő utak útburkolatának a felújítatását. Talán a településen a  
legrosszabb állapotban lévő utak. A Kölcsey, Gárdonyi, Bartók, és Kodály utcákról van szó. 
Azt a kivitelezőt kértem meg ennek a felmérésével, aki már korábban dolgozott az 
önkormányzatnak. Kértem, hogy ebben az árajánlatban garázssorok területeit is tüntesse fel, 
hogy mekkora költségekkel jár. Mindkét garázssort felújítanánk, újra aszfaltoznánk és 
kialakítanánk a csapadék vízelvezetőt. Én ezekre tenném a javaslatot, arra kérem a Képviselő-
testületet, hogy használjuk ki a pályázat adta lehetőséget. Ezt a pályázatot papíralapon 
szeptember 1. napjáig kell benyújtani, ezt megelőzően elektronikusan a rendszerben is 
rögzíteni kell.  Ennek az elbírálása október 15. napja. Bízom benne, hogy támogatást 
megkapjuk.  A 2000 fő feletti lakos számú település vehet részt a pályázatban. Ez abból a 
szempontból is jó, abban az esetben, ha nem nyerünk, akkor már van egy költségvetésünk, ha 
rendbe akarjuk tenni az érintett utakat, tudni fogjuk, hogy  várhatóan mennyi költséggel jár.  
 
Bencs Gábor képviselő: Ennek a két árajánlatnak az összesített értéke 52 300 ezer Ft. Ha a 
44 millió Ft-ra sikeresen pályázunk, akkor 8 millió Ft-ból fel tudunk újítani 1 kilométernyi 
útszakaszt és egy garázssort valamint egy épületet. Én ezt mindenképp támogatom. 
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dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen. Bízom benne, hogy megint sikerrel 
fogunk pályázni.  Aki nem részesült az adósságkonszolidációból, mivel megfelelően 
gazdálkodott, ilyen formán elismerik és támogatni fogják a munkáját. Kérdezem a 
képviselőtársakat van-e más javaslat, másra pályázzunk vagy ez aktuális. Én türelmet kérném 
a lakosságtól, tudom jól, hogy vannak olyan útszakaszok, ahol természetesen indokolt lenne a 
csapadék vízelvezető útfelújítás. Mérlegelni kellett azt is a Képviselő-testületnek, hogy 
mennyi lakost érint a felújítás. Sor fog kerülni arra is, én úgy gondolom, hogy 5 év alatt 
minden útszakasz meg fog újulni, ahol szükség van rá, ott ahol kell csapadék vízelvezető is 
rendbe lesz téve. Amennyiben nincs több hozzáfűzni való, szavazásra teszem. Aki egyetért 
azzal, hogy  Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak szerint 
benyújtsa a pályázatot 
 

1. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatására fejlesztéssel járó célokként megjelöli  

- az önkormányzati tulajdonú  688 Hrsz-ú, természetben 3792 Sajóbábony, Arany 
János út 5. (Egészségház)  energetikai korszerűsítését, továbbá  

- az önkormányzat kezelésében lévő sajóbábonyi városi utak felújítását, az alábbiak 
szerint: 

Kölcsey Ferenc utca, Kodály Zoltán utca, Gárdonyi Géza utca, Bartók Béla 
utca,valamint a 112 hrsz-ú garázssor és a  781 hrsz-ú garázssor útjainak 
leaszfaltozását 

     Az igényelt támogatás 44 millió forint.  
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
kézfeltartással jelezze 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

147/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 
 

Az adósságkonszolidációban reszt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testület úgy döntött, hogy 

1. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatására fejlesztéssel járó célokként megjelöli  

- az önkormányzati tulajdonú  688 Hrsz-ú, természetben 3792 Sajóbábony, Arany 
János út 5. (Egészségház)  energetikai korszerűsítését, továbbá  

- az önkormányzat kezelésében lévő sajóbábonyi városi utak felújítását, az alábbiak 
szerint: 
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Kölcsey Ferenc utca, Kodály Zoltán utca, Gárdonyi Géza utca, Bartók Béla 
utca,valamint a 112 hrsz-ú garázssor és a  781 hrsz-ú garázssor útjainak 
leaszfaltozását 

     Az igényelt támogatás 44 millió forint.  
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal  
 
dr. Szilva István polgármester: A következő, amiről beszélnünk kell az ÉHG 
Északmagyarországi Hulladékkezelő Zrt. kérelme. Meghívást kapott Boros Béla cégvezető. A 
testület már korábban döntött róla, amikor egy megkeresés érkezett az önkormányzathoz arra 
vonatkozólag, hogy a településen található hulladékgyűjtő edények tekintetében szeretnének 
használati díjat felszámolni. Törvényi változások történtek a tavaly évben, 2014. január 1. 
napjától, csak meghatározott közszolgáltatók végezhetik a hulladékszállítást. Olyan 
közszolgáltatók végezhetik a hulladékgyűjtést, amelyekben 51 % önkormányzati és 49 %-ban 
pedig valamilyen nonprofit gazdálkodó részese. Nem lehet profitorientált a 
hulladékgazdálkodási cég, az elsődleges cél, hogy a feladatot lássa el. Az ÉHG ZRt. 
tulajdonában vannak a gyűjtőedények, amely 2014. október 1. napjától hulladékszállítást nem 
végezhet. A hulladékszállítást a ZV Zöld Völgy Hulladékgazdálkodó Nonprofit Kft. végzi. 
Ettől kezdve bérleti díja keletkezett, hisz az önkormányzat használta ezeket a hulladékgyűjtő 
edényeket. Viszont olyan javaslattal állt elénk a ÉHG ZRT, hogy kiszámolt, mennyiért 
vásárolja meg ezeket az edényeket és 2014. október 1-2015. május 31-ig terjedő időszakra 
bérleti díjat számolt fel. Ha ezt a bérleti díjat megfizeti az önkormányzat a cég lemond a 
hulladékgyűjtő edények tulajdonjogáról. Mi nehezményeztük ezt a problémamegoldást, 
másképp gondoltuk ennek a módját, hisz nem gondolnám, hogy ilyen hosszú időnek kell 
eltelnie, hogy értesüljön erről az önkormányzat. Az önkormányzatnak kötelezettsége, hogy a 
hulladékszállítást megoldjuk. Sikerült megbeszélnünk a bizottsági ülésen, sikerült egy olyan 
megoldást találni, amit a testület is tud támogatni, és a cég vezetése is el tud fogadni. Egy 
csökkentett árról van szó a korábbi megkereséshez képest valamint részletfizetési lehetőségről 
is. Ez egy óriási költség, amely nem volt betervezve a költségvetésbe. A részletfizetési 
lehetőség, az két részletre szól, egyiket szeptember 30. napjáig, a második részletet pedig 
várhatóan az év végéig kell megfizetni. Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadjuk el, mert 
semmiképpen nem szeretném, ha elfajulna a helyzet, hisz a szemétszállítást biztosítanunk 
kell. Kérdezem, a képviselőtársakat van valakinek hozzáfűznivalója? Megadom a szót Bencs 
Gábor képviselő Úrnak. 
 
Bencs Gábor képviselő: Köszönöm a szót Polgármester Úr.  Ahogy már a Polgármester Úr is 
említette a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén komoly egyeztetéseket 
folytattunk az ÉHG Zrt. képviselőjével. Néhány szót szeretnék mondani, hogy miről is szólt 
ez. Amikor 8 évvel ezelőtt a lakosság megkapta ezeket a gurulós fekete kukákat, abban az 
időben  a hulladékszállítást a Cirkont ZRt. végezte.  Abból adódik ez ÉHG ZRt. által követelt 
pénzösszeg, hogy amikor olyan törvény lépett életbe, ami kimondta, hogy ezek a 
vállalkozások már nem végezhetik ezt a tevékenységet, a Cirkont Zrt. eladta ezeket a 
hulladékgyűjtő edényeket a ÉHG ZRt-nek. Mivel ők nem szolgáltathatnak, ennek a fejében ők 
bérleti díjat szeretnének kérni az önkormányzattól, illetve a lakosságtól. Ahol nem az 
önkormányzattal van szolgáltatási szerződése, ott a lakosságtól kérik a bérleti díjat. Van olyan 
település, ahol már kifizette a lakosság. Ez volt az egyik része ami nekünk nem tetszett, a 
másik pedig az, hogy tavaly októbertől húzódik ez a dolog,  ha már ezt tudták miért júniusban 
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kellett ezt a számlát kibocsájtani. A másik része az, hogy olyan idős hulladékgyűjtő 
edényekről beszélünk, amely 7-8 évet is elérték. Az cég képviselője is elismerte, hogy 
ezeknek az edényeknek az amortizációs ideje 5-6 év, és könyv szerinti értéke 0 Ft. Az 
úriember azt mondta, hogy nem a könyv szerinti értékét kell nézni, hanem a használati 
értékét, mert az  edényzet használható. Mi ezt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk.  Az 
is aggályos dolog, hogy egy pénzügyi költségvetésnek már a 3. negyedében előállnak egy 
olyannal, hogy az önkormányzat költségvetéséből fizessünk ki 2 millió Ft-ot nekik, mert ez a 
cég szeretne hozzájutni a pénzükhöz. Úgy gondolom, hogy  a törvénymódosításoknak  nem 
biztos, hogy az önkormányzatnak kellene a kárvallottjának lennie. Kaptunk ugyan egy 20 %-
os kedvezményt, de én mai napig úgy gondolom, hogy fizetési kötelezettség nem miattunk 
keletkezett. Az önkormányzat az elmúlt 10 évben szerintem milliárd forintos összeget fizetett 
ki hulladékszállítás címén a szolgáltató cégeknek, nem gondolom, hogy ezt a maradék 2 
millió Ft-ot is ennek az önkormányzatnak kellene fedeznie. Én továbbra is tartom magam az 
elhatározásomhoz, mégpedig fizettünk mi eleget, hogy a cég ilyen helyzetbe került ez nem a 
mi felelősségünk. Azt viszont tényleg nem szeretném, hogy a lakosságnak kellene ezt az 
összeget megfizetnie. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen ezt a teljes körű tájékoztatást. Megadom 
a szót Csóka Károly képviselő Úrnak. 
 
Csóka Károly képviselő:  Azt is meg kell értenünk  sajnos, ha nem fizetjük ki ezt az 
összeget, akkor összeszedik a hulladéktároló edényeket. Nem tudjuk azt bizonyítani, hogy az 
a miénk.  Valami megoldást kell találnunk, mert ha nem fizetjük ki, és peres útra terelik az 
ügyet sokkal többet fog kellene fizetnünk. Ezt se felejtsük el. Törvényileg ez az összeg et 
jogosan követelik. 
 
dr. Szilva István polgármester: Nagy a valószínűsége, ha ezt bíróságra  viszik, feltehetően 
elmarasztalná az önkormányzatot. Az önkormányzatunkon elég könnyen be lehetne hajtani. 
 
Jelcs Sándor képviselő: A mi bizottságunk is tárgyalta és el kell mondanom, hogy nem kis 
dilemmát okozott ez a probléma. Mégis úgy döntöttünk, hogy javasoljuk a csökkentett összeg 
kifizetését, mert a lakosságot kíméljük meg a kellemetlenségtől. Nehogy a szeméttel együtt a 
kukákat is elvigyék csütörtökön. 
 
dr. Szilva István polgármester: Én tudok olyan településről, ahol a lakosság kifizette ezt az 
összeget. Mi le szerettük volna venni ezt a terhet a lakosságról.  Amennyiben nincs további 
kérdés hozzászólás szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy 
 

1. Sajóbábony lakosság részére kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet használatáért az 
ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt részére 2014. október 1- 2015. 
május 31. időszakra  bruttó 1.734.000,- Ft-ot azaz Egymillió-hétszázharmincnégyezer 
forintot  díjat fizesse meg, akét egyenlő részletben fizeti meg. 

2. Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az ÉHG  Északmagyarországi 
Hulladékgazdálkodási Zrt. megkeresésének elutasításáról szóló 122/2015. (VI.30) 
önkormányzati határozatát visszavonja, 

kézfeltartással jelezze 
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A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem és 0 tartózkodik szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
148/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Döntés a hulladéktároló edény  használati díjáról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testület úgy döntött, hogy 

1. Sajóbábony lakosság részére kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet használatáért az 
ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt részére 2014. október 1- 2015. 
május 31. időszakra  bruttó 1.734.000,- Ft-ot azaz Egymillió-hétszázharmincnégyezer 
forintot  díjat fizet, a 2015. évi költségvetési tartalék terhére. 
Az önkormányzat a használati díjat két egyenlő részletben fizeti meg. 

2. A szolgáltató a használati díj kiegyenlítésével egyidejűleg a hulladékgyűjtő edényzet 
tulajdonjogát átruházza Sajóbábony lakossága részére. 

3. Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az ÉHG  Északmagyarországi 
Hulladékgazdálkodási Zrt. megkeresésének elutasításáról szóló 122/2015. (VI.30) 
önkormányzati határozatát visszavonja. 

 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal 
  
dr. Szilva István polgármester: A következő téma, amit szeretnék az indítványok, 
bejelentések napirendi pontban érinteni, magyarázatot fog igényelni. Korábban mezőőrséget 
állítottunk fel, 1 fő  mezőőri feladatokat lát el, nem csak Sajóbábony közigazgatási területén, 
hanem azokon a területeken is, amelyeken sajóbábonyi lakosok külterületi földeket művelnek. 
Ez javarészt Sajószentpétert érint. Van egy megállapodásunk Sajószentpéter Város 
Önkormányzatával, mely szerint engedélyezi a mezőőri feladatok ellátását az ő területein is. 
Pályázati forrásból beszerzésre került egy kisebb méretű quad jármű, amelyet el is tudtunk 
számolni a pályázatnál. Viszont  bebizonyosodott, hogy nem alkalmas arra, hogy mezőőri 
feladatokat maradéktalanul biztosítsa és ellássa. Egy olyan munkaeszközt kellene beszerezni, 
ami sokkal strapabíróbb, hosszabb távon is alkalmasabb arra, hogy a mezőőri feladatokat 
ellássuk és ennek érdekében utánajártunk, hogy van-e olyan használatban lévő quad, amit az 
önkormányzat meg tudna vásárolni. A korábban vásárolt quadot értékesíteni kívánja, hogy 
ezzel is, kisebb költség terhelje. Több ajánlat érkezett, viszont az egyik legjobb műszaki 
állapotban lévő qudot mellékeltem a képviselő-testület részére. Ez már maximálisan megfelel 
a feladatellátásához.  A mezőőrünk gépjármű hiányában is ellátja a feladatát, gyalogosan. 
Minden nap végigjárja a területet. Ennek a vételára 800 000 Ft. A korábbi gépjárművet 
eladjuk, akkor ennek a felére tudjuk mérsékelni az árát. Kérdezem a képviselőtársakat az 
indítvánnyal kapcsolatban van kiegészíteni valójuk? Amennyiben nincs szavazásra teszem, 
aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  a költségvetési 
tartalék terhére 800 000 Ft  azaz nyolcszázezer forint keretösszeget biztosít  quad jármű 
beszerzésére, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
149/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Quad jármű vásárlására keretösszeg megállapításáról 

 
1. Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a költségvetési 

tartalék terhére 800 000 Ft  azaz nyolcszázezer forint keretösszeget biztosít  quad 
jármű beszerzésére. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
Felelős: dr. Szilva István  polgármester 
Határidő: azonnal  

 
dr. Szilva István polgármester: Szeretném tájékoztatni a lakosságot, mert nem tudom, hogy 
mennyire hiteles információkkal rendelkezik, mennyire látnak tisztán. Az Egységes 
Magyarságért Mozgalom civilszervezet több tekintetben is megkereste az önkormányzatot 
közérdekű adatigényléssel.  Ennek a szervezetnek az elnöke Molnár Norbert, aki a település 
határában a Vörösmarty út előtt lévő baloldali területet szerette volna megismerni, hogy 
mégis milyen törmelék található itt. Ezzel kapcsolatban született egy bejelentés az illetékes 
hatósághoz, aki kijött megvizsgálta a területet.  Várhatóan arra fogja kötelezni az 
önkormányzatot, hogy az összegyűlt 2800 m3 törmeléket valamilyen formában szállítassa el. 
Ez óriási terhet ró az önkormányzatra. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat mindig arra 
törekedett, hogy a törvényes eszközzel megoldja a szemétlerakás problémát a településen. 
Megszűnt az a probléma, hogy a település határában szemétkupacokat látunk, ennek 
érdekében az új testület rengeteg hulladékot gyűjtött és szállítatott el, ezt tömérdek 
szállítólevéllel tudjuk igazolni, hogy 2014. októbertől kezdődően mennyi törmeléket 
szállítattunk el, amely nem mindenki tetszését nyerte el.  Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan 
fog ennek a kármentesítése zajlani, de előre láthatólag nagy terhet fog róni az 
önkormányzatra. Erre elő kell teremteni valahonnan a forrást. Beszéltünk róla, hogy meg kell 
találni a legköltséghatékonyabb módját, azt hogy kiknek a segítségét kérjük. Ha Molnár 
Norbert valóban meg akarta volna oldani a problémát, akkor itt lenne az ajtóban, és azt 
mondaná, hogy „Oldjuk meg együtt a problémát, hisz én is itt élek, nekem is ez az érdekem.” 
Már most is komoly megszorításokat kellett tennünk, így többek között nem tudunk ingyenes 
vendéglátást biztosítani, ami eddig megszokott volt a Városnapon. Biztos, hogy további 
megszorítások is lesznek, nem vagyok benne biztos, hogy ez a lakosságon nem fog érződni. 
Előfordulhat, hogy beruházásokat is el kell halasztanunk emiatt, ez járhat szociális 
megszorításokkal is. Természetesen dolgozunk az ügyön, hogy megoldjuk, és azon  is, hogy 
az önkormányzat az általa keletkezett hulladékot elszállítassa. Nagyon sajnálom azokat a 
lakosokat, akiknek eddig megelégedésre szolgált ez a fajta megoldás, hisz óriási segítség volt 
a részükre, akár azzal járult hozzá az önkormányzat, hogy a konténer elszállítatásának felét 
kifizette.  Mindent megtett az önkormányzat, hogy szépüljön a város, én nem tudom, hogy a 
település hogy fog kinézni egy pár hónapon belül, hova fogják elszállítatni az összegyűjtött 
őszi lombot. Ajánlom, hogy keressék  meg nyugodtan ennek az egyesületnek a vezetőjét, mert 
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nem hiszem, hogy a probléma megoldásának ez a módja, hogy ezt ilyen formában kellett 
volna tisztázni, de akkor vállalja ezért a felelősséget. Ezt szerettem volna elmondani, mert így 
teljes körű az információ. Mélységesen csalódott vagyok, mert az előző vezetés is megpróbált 
mindent annak az érdekében, hogy rendezett területet adjon át. Kérdezem a képviselőtársakat, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűzni valója. Megadom a szót Sólyom Sándor 
képviselő Úrnak. 
 
Sólyom Sándor képviselő: Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a hatóságnak 
volt egy bejárása, amelynek következtében eljárást indított Sajóbábony Város Önkormányzat 
ellen, többek kötött az önkormányzat által adott tájékoztatás alapján. Én úgy tudom, hogy a 
képviselőtársaim is kaptak ettől az egyesülettől különböző anyagokat.  Az, hogy valami 
nincsen rendben nem annak a hibája, aki ezt esetleg észreveszi és feltárja. Olyan 
demagógiával jönni, hogy ezért nem lesz korábbi évekhez hasonlóan étkeztetés. Ez az 
étkeztetés nem ezért fog elmaradni. Polgármester Úrnak elég régi álláspontja, hogy ezt a fajta 
étkeztetést megszünteti, semmi összefüggés nincs abban, hogy most milyen költségek 
születnek a szemét elszállításával kapcsolatosan. Most mi ez a terület tulajdonképpen, mi 
ennek a neve. Ez most hulladékudvar, nem hulladékudvar? Az előző testület hozott egy olyan 
döntést 2013. év elején, hogy hulladékudvart alakít ki, pár hónap múlva kerítésre szavazott 
meg 5 millió Ft-ot, majd a hulladékudvar murvázására szavazott meg pénzt. Polgármester 
olyan választ küldött ennek az egyesületnek több kérdésére is, amelyben benne van, hogy 
Sajóbábonyban nincs hulladékudvar. Mi is ez? Milyen alapon hordta oda a lakosság és az 
önkormányzat a szemetét. 
 
dr. Szilva István polgármester: Megrökönyödve állok ez előtt Képviselőtárs, mert elég 
bizalmas viszonyban van  Molnár Norbert  Úrral, az egyesület vezetőjével, ezeknek az 
információknak mind a birtokában van.  A levélnek is, amit válaszoltam, mert megbeszélték. 
Jelen helyzetben nem tudok semmilyen hulladékudvar létezéséről, mert a mostani törvényi 
szabályozás alapján ott nincs hulladékudvar, nincs lehetősége az önkormányzatnak ehhez csak 
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak van. 
Komoly megszorítások várhatóak emiatt. Amit a hatóság kötelezni fog annak érvényt fogunk 
szerezni. Megadom Bencs Gábor képviselő Úrnak a szót. 
 
Bencs Gábor képviselő: Ezt a témát bizottsági ülésen kitárgyaltuk, ha a Képviselő úr eljött 
volna, akkor kifejtettük volna azon álláspontunkat, amely nem biztos, hogy minden esetben a 
nyilvánosságra tartozik. Az nem először történt, hisz az előző testület is megpróbálta, azt 
hogy a Sajóbábony kül - és belterületét rendbe teszi, ami több millió forintba került. Az, hogy 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy nem csak a keletkezett hulladékot, valamint egyéb 
lakosság által keletkeztetett hulladékot, akár konténer bérlésével el tudják helyezni. Ezzel 
akartuk megakadályozni az illegális hulladéklerakást. Vannak olyanok, akik az aggályukat 
fejezik ki, hogy a település rendezését megpróbáljuk megoldani, olyan áron is, hogy ezzel 
áldozatot vállaltunk. Ennek a történetnek az lesz a vége, hogy jövő év folyamán 100 millió Ft 
mínusszal fog kezdeni az önkormányzat.  Rendelkezünk szállítólevelekkel, ami azt mutatja, 
hogy elszállítattuk azt a hulladékot, amit oda engedély nélkül leraktak. Most  már 
megoldottuk a hulladéklerakást, bezártuk a területet, oda senki nem vihet semmit. Ennek 
megint a lakosság fogja meginni a levét, tele voltunk tervekkel, nem tudom, hogy mi lesz 
azokkal a szociális juttatásokkal, amit az önkormányzat nyújtott, mint például a lakosságnak a 
kommunális adó 12 000 Ft, ha mellé szemétszállítási díjat is kellene fizetnie, még ahhoz 
hozzá kellene tenni 18 000  Ft-ot éves szinten, amit  eddig az önkormányzat kipótolt.  A 
könyvtámogatás, az első lakáshoz jutók támogatása, az ingyenes étkeztetés és még 
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sorolhatnám. Elégé elgondolkodtató, hogy mit fogunk csinálni, hogy fogjuk fenntartani az 
önkormányzat apparátusát. Ez nem egyszerű feladat lesz. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. 
 
Sólyom Sándor képviselő :Én ezt az önkormányzat weblapján lévő jegyzőkönyvekből 
vettem ki. Ott a hulladékudvar kifejezés szerepel. 
 
dr. Szilva István polgármester: Én szeretném megkérdezni a Képviselő Urat, hogy  
Sajóbábony lakosai érdeklik vagy az Egységes Magyarságért Mozgalom elvei. Megkérdezte 
Sajóbábony lakosság véleményét? 
 
Sólyom Sándor képviselő: Nem erről van szó. Ha törvényileg hibát lát, ott nincs valami 
rendben. 
 
Bencs Gábor képviselő: Sajóbábony Város Vezetése is hibát talált Sólyom Sándor volt  
művelődési ház igazgatója munkájában, amit az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 
díjazott is 400 000 Ft bírság formájában. Ha  a Képviselő Úr nem a lakosság érdekeit nézi, 
akkor én úgy gondolom ne fogjon bele olyan vitába, amiből nem biztos, hogy pozitívan fog 
kijönni.  
 
Sólyom Sándor képviselő: Ekkora összegnél meg kell találni a felelőst. 
 
dr. Szilva István polgármester: Igen, az előző vezetés, mert mint említettem 2014. 
októberétől szállítólevelekkel tudjuk bizonyítani az elszállítatást, amit megküldtünk a hatóság 
részére is. Arról pedig nem tehetünk, hogy a lakosság odahordta a szemetét. Én ezt a témát 
lezárom. Ennek meg lesz az útja, a hatóság jelezni fogja mi a teendő és akkor azt végre fogjuk 
hajtani. A Hatóságokkal már megtörténtek az egyeztetések. Végül egy folyamatban lévő 
beruházással kapcsolatban kell megbeszélnünk egy újabb beruházást. Mégpedig 
szeptemberben várható, hogy elkezdik a lift kivitelezését. Ehhez biztosítani kell az épületbe 
az akadálymentes bejutást. Meglehetősen szigorú előírásoknak kell megfelelni. 
 
Sólyom Sándor képviselő távozott a terembe 5 fő képviselő van jelen, az ülés folyamatos. 
 
dr. Szilva István polgármester: A hivatal előtt található kavicsos résznél 5 ° rámpát kell 
építeni, amely a most meglévő rendőrőrshöz is becsatlakozik, ami későbbiekben a Könyvtár 
lesz. Biztosítani kell a rámpán  a hivatalba való bejutását. Ez komoly beruházás. Amíg ez 
nincs kész, addig nem használhatjuk a liftet. A mozgáskorlátozottaknak nem csak a bejutását, 
hanem az ügyfélvárót is úgy kell kialakítani, hogy azt ők tudják használni. Ez plusz 
költségekkel jár, hiszen liftet már csak úgy lehet építeni, ha ezeket is vállalja a megrendelő, 
ezzel kapcsolatban vállalkozóktól kértünk árajánlatot. Az volt az elsődleges szempont, hogy 
lehetőség szerint helyi vállalkozó legyen, hiszen szeretnénk támogatni őket is. Értelemszerűen 
a kivitelezés ára megfelelő arányban van azzal az összeggel, amit erre a Képviselő-testület 
fordítani tud. Ezeket  az árajánlatokat megkapták a képviselők. Azt fontos tudni, hogy ezt a 
pályázat miatt 2016. január 31. napjáig meg kell valósítani. Szűkül az idő, mert október 
közepétől ilyen fajta munkát nem lehet végezni. A három árajánlat közül az ár-érték arányt 
vesszük figyelembe, azt, hogy a vállalkozó helyi kötődésű-e, helyi embereket foglakoztat-e, 
az iparűzési adót település önkormányzatának fizeti-e meg, ebből a szempontból a Silex-94 
Kft. ajánlatát javaslom elfogadásra. Kérdezem, a képviselőtársaim van valakinek észrevétele? 
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Bencs Gábor képviselő: Átnéztem az árajánlatokat, figyelembe véve a Polgármester Úr által 
elmondottakat, ezen kívül ez a vállalkozó adta a legkedvezőbb árajánlatot, ezért én a 
Polgármester Úr javaslatát megerősítem.  
 
 dr. Szilva István polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, szavazásra teszem. Aki 
egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
 

1. Önkormányzat tulajdonában lévő 689/40. hrsz-ú ingatlan, Városháza épültének 
(Sajóbábony, Bocskai út 2)  az akadálymentes parkoló és járda kialakítási 
munkálatainak elvégzésével SILEX-94 Kft. (3792 Sajóbábony, Ipartelep, adó sz.: 
11072528-2-05)  vállalkozást.  

2.  A Megbízott az 1. pont szerinti munkálatokat 3.998.187 Ft,- Ft + áfa, azaz 
Hárommillió- kilencszázkilencvennyolcezer- száznyolcvanhét forint +Áfa áron végzi 
el, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosít, 
 

kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
150/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
SILEX-94. Kft. megbízásáról 

(Akadálymentes parkoló és járda kialakítása) 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  
 

3. Önkormányzat tulajdonában lévő 689/40. hrsz-ú ingatlan, Városháza épültének 
(Sajóbábony, Bocskai út 2)  az akadálymentes parkoló és járda kialakítási 
munkálatainak elvégzésével SILEX-94 Kft. (3792 Sajóbábony, Ipartelep, adó sz.: 
11072528-2-05)  vállalkozást bízza meg.  

4.  A Megbízott az 1. pont szerinti munkálatokat 3.998.187 Ft,- Ft + áfa, azaz 
Hárommillió- kilencszázkilencvennyolcezer- száznyolcvanhét forint +Áfa áron végzi 
el, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosít. 

5. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
dr. Szilva István polgármester: Jött két lakossági felajánlás, hogy vásároljuk meg az 
ingatlanukat. Az egyik a Széchényi út 10 szám alatti ingatlan, a másik pedig a Széchenyi út 
22. szám alatti ingatlan. Az önkormányzatnak az, az álláspontja, hogy szeretné bővíteni a 
meglévő önkormányzati lakásait, ezzel is  szeretne több rászorulónak ilyen formán segíteni, 
de ez évi költségvetése nem teszi lehetővé a lakásvásárlását. Előzőekben ismertetettek alapján 
nem tudom, hogy a következő év költségvetése hogy  teszi ezt lehetővé. Emiatt azt a 
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javaslatot kell tennem, hogy ne támogassuk a kérelmeket. Kérdezem a képviselőtársakat, 
hogy a két ingatlannal kapcsolatban van valakinek hozzáfűznivalója?  
 
Csóka Károly képviselő: Egyetértek Polgármester Úr által elmondottakkal. Ha nem terhelné 
az önkormányzatot az előbb elmondottak alapján keletkezett költség, azt javasolnám, hogy 
akár három lakást is vásároljunk. Én ennek ismeretében  ezt nem tudom támogatni. 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen! Amennyiben nincs több kérdés, 
hozzászólás javaslom, hogy szavazzunk, először a Széchenyi út 10 szám alatti ingatlanról. 
Aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete,  a 3792 
Sajóbábony, Széchenyi út 10. ½. szám alatti  689/44/A/4  hrsz.-ú  felajánlott ingatlant nem 
vásárolja meg, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
151/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Ingatlanértékesítésére irányuló kérelem elutasításáról 

(Sajóbábony, Széchenyi út 10. ½.) 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete, úgy döntött, hogy a 3792 Sajóbábony, 
Széchenyi út 10  ½. szám alatti 689/44/A/4  hrsz.-ú  felajánlott ingatlant nem vásárolja meg. 
 
Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen! Szavazásra teszem a Széchenyi út 22. 
szám alatti lakás vonatkozásában benyújtott kérelmet. Aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony 
Város Önkormányzata képviselő-testülete, a 3792 Sajóbábony, Széchenyi út 22.  ½. szám 
alatti  689/45/A/14  hrsz.-ú  felajánlott ingatlant nem vásárolja meg, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 
152/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 

 
Ingatlanértékesítésére irányuló kérelem elutasításáról 

(Sajóbábony, Széchenyi út 22. ½.) 
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Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete, úgy döntött, hogy a 3792 Sajóbábony, 
Széchenyi út 22  ½.  szám alatti 689/45/A/14  hrsz.-ú  felajánlott ingatlant nem vásárolja meg. 

Felelős:  dr. Szilva István polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
dr. Szilva István polgármester:  Én ennyit szerettem volna elmondani az indítványok, 
bejelentések napirendi pontban, de Jegyzőasszony jelezte részemre felmerült két dolog, 
amelyben a testületnek döntenie kell. Megadom a szót Király Gáborné Jegyzőasszonynak. 
 
Király Gáborné jegyző: A Kormányhivatal feladatul kapta az adórendeletek felülvizsgálatát 
és szükség van átvezetésekre a talajterhelési díjról szóló, illetve a helyi adókról szóló 
rendeletünkben. Természetesen ez sem érinti az adó mértékét, a település lakossága számára 
biztosított kedvezményeket. Jogszabályi szövegnek megfelelő változtatásokat kell 
végrehajtani. Kérem, hogy mindkét rendelet megalkotását az előterjesztésnek megfelelően 
szíveskedjen a Képviselő-testület elfogadni. 
 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért a 
helyi adóról szóló 13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésnek 
megfelelően, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5  fő. 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelete 

 
A helyi adóról szóló 13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1.§ (1) bekezdésében, és az 5.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  Hatályát veszti a rendelet 4.§ (1) bekezdése. 

2.§  A rendelet 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) Az adó mértéke adótárgyanként 12.000.-Ft/év. 

3.§  A rendelet 4.§ (4) bekezdésében a „kérelemre” szövegrész helyébe a „nyilatkozatára” 
szöveg lép.  

4.§  A rendelet 4.§ az alábbi 4/A.§-al egészül ki: 

4/A.§ A (3) és (4) bekezdésben megállapított mentesség nem alkalmazható amennyiben a 
helyi adókról szóló rendelkezés értelmében az adóalany a vállalkozó. 
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5.§ Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 

 Király Gáborné       dr. Szilva István 
        jegyző           polgármester 
 

 
dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért a 
talajterhelési díjról szóló 15/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását az  
előterjesztésnek megfelelően, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5  fő. 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelete 

 
A talajterhelési díjról szóló 15/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A rendelet 1.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 (2) Az elfogyasztott víz mennyiségét   

a)  a bevallásban szereplő mért adatok, 
b) mérési lehetőség hiányában az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott 

ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 
fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete 
szerinti átalánymennyiség  

 alapulvételével kell megállapítani. 
 
2.§ Hatályát veszti a rendelet 3.§-a. 
 
3.§ A rendelet 4.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(3)Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a 65. életévét tárgyév január 1. előtt 
betöltő személy, aki a bejelentett lakcímén egyedül él, és a nettó átlagos havi 
jövedelme tárgyévben nem éri el a nyugíjminimum 250 %-át.  
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4.§  A rendelet 4.§ (4) bekezdésében meghatározott 4. melléklet, ezen rendelet 1. melléklete 

szerint módosul. 
 
5.§ Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
 
 Király Gáborné       dr. Szilva István 
        jegyző           polgármester 
 
 
 
 

1. melléklet 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

15/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosításhoz 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

mentesség igénybevételéhez ………. évben 
 

…………………………………….., …………………………………………… alatti lakos 
nyilatkozom, hogy a talajterhelési díjról szóló ….…/2012. (XI. …..) önkormányzati rendelet 
4. § (3) bekezdése alapján díjmentességre vagyok jogosult az alábbiak szerint: 
 
 
Sajóbábony, ………………………………………………. szám alatti lakcímen egyedül élek. 
 
Születési idő: …………………………………………………………………………………… 
 
Havi átlagos nettó jövedelmem: ………………………………………………………………... 
 
Melléklem a jövedelemigazolásomat. 
 
 
 
Sajóbábony, …………….. év …….. hó ………… nap 
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Király Gáborné jegyző: A lift kivitelezésével kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy 
nagy munkálatok fognak zajlani az épületben. Szeretném kérni a Képviselő-testületet, tegye 
lehetővé azt, hogy ebben az időszakban csökkentett létszámmal végezze a Polgármesteri 
Hivatal a feladatát. A munkálatok idején ügyeletet tartanánk addig, amíg a födémet átvágják a 
lift létrehozásához. Az ügyfélfogadást folyamatosan biztosítjuk a Polgármesteri Hivatalban, 
erről szeretném tájékoztatni a település lakosságát is, hogy időben fel tudjon készülni. A 
hivatalban lévő kollégák ezen időszak alatt a szabadságukat töltik, melyet mindenki erre az 
időszakra tartalékolt. Kérem a Képviselő-testület döntését. 

 
 dr. Szilva István polgármester:  Ez hasonlóan fog működni a Művelődési ház tekintetében, 
hisz a munkálatok olyan porral és zajjal járnak. Ez a lakosság érdekeit szolgálja, hisz nagyon 
sok idős keresi fel a hivatalunkat. Nehezükre esik a 2. emeletre a bejutás. Ezzel a beruházással 
meg tudjuk oldani ezt a problémát. Kérem a képviselő-testületet hozzunk döntés.  Aki 
egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt lévő épületben végzendő felújítási munkálatok idejére 
igazgatási szünetet rendeljen el  2015. szeptember 14.  és 2015. szeptember 28. napjáig.  
A folyamatos ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban biztosítja. Felkérje  a jegyzőt a 
település lakosainak tájékoztatására., kézfeltartással jelezze 
 
A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellen és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

153/2015. (VIII.25.) önkormányzati határozata 
 

Igazgatási szünetről 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt lévő épületben végzendő felújítási munkálatok 
idejére igazgatási szünetet rendel  el  2015. szeptember 14.  és 2015. szeptember 28. 
napjáig.  

2. A folyamatos ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban biztosítja.  
3. Felkéri a jegyzőt a település lakosainak tájékoztatására.  

 
 
Felelő:  Dr. Szilva István polgármester 
 Király Gáborné jegyző 
Határidő:  2015. szeptember 14.  
 
 dr. Szilva István polgármester:  Indítványok bejelentések napirendi pontban van valakinek 
bejelenteni valója? 
 
Bencs Gábor képviselő:  Megkérem a MESZ vezetőjét, hogy számoljon be az elmúlt időszak 
munkájáról. 
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