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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült:  2015. szeptember 02. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülése. 

 

Az ülést vezeti:: dr. Szilva István polgármester 

 

Szavazati joggal jelen vannak:  

 

dr. Szilva István polgármester 

Hubai Krisztián alpolgármester 

Csóka Károly képviselő 

Jelcs Sándor képviselő 

Rontó András képviselő 

 

Távol maradt:   

   

   Bencs Gábor képviselő 

Sólyom Sándor képviselő 

 

(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Király Gáborné  jegyző 

 

Távol maradt:  - 

 

Jegyzőkönyvvezető: Gyarmatiné Balogh Éva igazgatási előadó 

 

dr. Szilva István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 

képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 7 fős képviselő-

testületből 5 fő jelen van, az ülést megnyitom. A mai ülést telefonon hívtam össze, szóban 

ismertetem a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot. 

 

 

1. Játszótéri eszközök selejtezés utáni értékesítésének megtárgyalása. 

2. Helyi rendőrőrs kialakításához szükséges határozatok meghozatala. 

3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat megtárgyalása. 

4. Hulladéktároló hely létrehozása. 

5. ÉRV Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása, elfogadása. 

6. Indítványok, bejelentések. 
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A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

154/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  

 

1 Játszótéri eszközök selejtezés utáni értékesítésének megtárgyalása. 

2. Helyi rendőrőrs kialakításához szükséges határozatok meghozatala. 

3.  Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat megtárgyalása. 

4. Hulladéktároló hely létrehozása. 

5. ÉRV Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása, elfogadása. 

6. Indítványok, bejelentések. 

 

 

 

1. napirendi pont: Játszótéri eszközök selejtezés utáni értékesítésének megtárgyalása 

 

 

dr. Szilva István polgármester: A selejtezési bizottság két tagja megvizsgálta a játszótéri 

játékokat és megállapította, hogy azokat nem lehet máshol felhasználni, mert rossz állapotban 

vannak. Javaslom, hogy ajánljuk fel megvásárlásra a helyi lakosoknak.  

 

Király Gáborné jegyző: A selejtezési szabályzat rögzíti, hogyan állapítsuk meg a játékok 

értékét.  

 

Csóka Károly képviselő: szerintem a játszótéri vonatból nagyon szép virágládát lehetne 

kialakítani. Hagyjuk meg.  

 

Jelcs Sándor képviselő: hagyjuk meg a vonatot, és nézzük meg mit lehet kialakítani belőle 

az önkormányzatnak.  

 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra 

teszem. Aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

A selejtezésre került játszótéri eszközöket értékesítse. Hívja fel a jegyzőt a Felesleges 

Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata szerint végezze el az eszközök 

értékesítését,  

az kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

155/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Játszótéri eszközök selejtezés utáni értékesítéséről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

selejtezésre került játszótéri eszközöket értékesíti. 

Felhívja a jegyzőt a Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének 

Szabályzata szerint végezze el az eszközök értékesítését.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

         Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Helyi rendőrőrs kialakításához szükséges határozatok meghozatala 

 

 

dr. Szilva István polgármester: A rendőrőrs kialakításáról már a korábbiakban döntött a 

képviselő-testület, de a rendőrségnek szüksége van egy testületi határozatra is, amely a 

költségek megfizetéséről, valamint a kialakítással kapcsolatos munkálatokról szól. Szavazásra 

teszem fel, mely szerint, aki egyetért azzal, hogy  

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajóbábonyi rendőrőrs bővítése 

során felmerült költségek megfizetését vállalja, ennek fedezetét a 2015. évi költségvetésében 

biztosította, a kialakítással kapcsolatos munkálatokat Műszaki Ellátó Csoport elvégzi, 

az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi rendőrőrs bővítésének költségeiről 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajóbábonyi rendőrőrs 

bővítése során felmerült költségek megfizetését vállalja, ennek fedezetét a 2015. 

évi költségvetésében biztosította, a kialakítással kapcsolatos munkálatokat 

Műszaki Ellátó Csoport elvégzi.  

Felelős:  dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: a másik fontos kérdés, amiben döntenünk kell, hogy a 

rendőrőrs rezsiköltségébe (víz, fűtés, áram) a rendőrség is részt vállaljon.  

Javaslom, hogy ne jelöljünk meg dátumot, hanem az átadás napjától adjuk ingyenesen 

használatba a Bocskai út 2. földszintjén kialakított helyiségeket a Rendőrőrs számára.  

Szerintem, kiemelten kell kezelni a települést a többihez képest, hiszen sokkal több a gond a 

mi településünkön. Érezze a város, hogy itt van a rendőrőrs.  

 

Csóka Károly képviselő: meg van elégedve a rendőrőrs parancsnokával.  

 

Hubai Krisztián alpolgármester: lehet-e tudni az átadás dátumát? 

 

dr. Szilva István polgármester: szeptember hónapban lesz a rendőrőrs átadása.  

 

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem fel, mely szerint, aki egyetért azzal, 

hogy:  

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete ingyenesen használatba adja a 

Sajóbábonyi rendőrőrs számára a Sajóbábony, Bocskai út 2. földszintjén kialakított 

helyiségeket akként, hogy átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan 

vagyon karbantartásáról, köteles viselni a rendeltetésszerű használattal összefüggésben 

felmerült arányos üzemeltetési és javítási költségeket. Felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására.,  

az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

157/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Bocskai út 2. földszinti helyiségek Sajóbábony Rendőrőrs számára történő 

átadásáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete ingyenesen használatba 

adja a Sajóbábonyi rendőrőrs számára a Sajóbábony, Bocskai út 2. földszintjén 

kialakított helyiségeket akként, hogy átvevő köteles gondoskodni az általa használt 

ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, köteles viselni a rendeltetésszerű 

használattal összefüggésben felmerült arányos üzemeltetési és javítási költségeket.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő:  2015. szeptember 30. 

 

3. napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat megtárgyalása 

 

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lehetőség van 

pályázatot benyújtani szociális tűzifa vásárlás támogatására. Javaslom, hogy adjuk be a 

pályázatot. 

 

Király Gáborné jegyző: kigyűjtésre került az igényelhető mennyiség, amely függ a 

lakásfenntartási támogatásban részesülők számáról. Keménylombos és lágylombos tűzifa, 

valamint szén vásárlására lehet pályázatot benyújtani. A benyújtott pályázatokat 2015. 

október 30-ig bírálják el.  

Most csak a pályázatot kell benyújtani, az ezzel kapcsolatos rendeletet később kell 

megalkotni.. Február 15-ig kell eljuttatni a rászorulókhoz a tűzifát. Alapos nyilvántartás kell a 

kiosztáshoz.  

 

dr. Szilva István polgármester:  ha keménylombos tűzifát igénylünk, abból maximum 264 

m3-t kaphatunk. Most csak azt kell eldöntenünk, hogy pályázunk-e, majd utána kell rendelet 

alkotni. Úgy látom, ha megkapjuk az igényelt mennyiséget, hogy kb. 2 m3 fog jutni 

családonként. Ennek költségvonzata is van. Az elszállítást, valamint a szétosztást is az 

önkormányzatnak kell állnia.  

 

Csóka Károly képviselő: szerintem sokan el fogják szállítani saját maguk a tűzifát.  

 

dr. Szilva István polgármester: szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy: 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére, keménylombos tűzifa 

vásárlásához. A pályázati cél megvalósításához szükséges saját forrást az önkormányzat a 

2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér,  

az kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

158/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat benyújtásáról  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére, 

keménylombos tűzifa vásárlásához. 

A pályázati cél megvalósításához szükséges saját forrást az önkormányzat a 2015. 

évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.  

Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Hulladéktároló hely létrehozása. 

 

 

 

dr. Szilva István polgármester: határoznunk kell arról, hogy az önkormányzat 

hulladéktároló helyet hoz létre Sajóbábony 2/5 hrsz. alatti ingatlanon. A jegyző asszony 

elindítja az engedélyeztetési folyamatot. Megkértük az önkormányzati gépjárművekre is az 

engedélyeket.  

 

Hubai Krisztián alpolgármester: mennyi az átfutási ideje a tároló hely kialakításának? 

 

Király Gáborné jegyző: eljáró hatóságot kell kijelölni, ami a Kormányhivatal hatáskörébe 

tartozi Az önkormányzat nem járhat el a saját ügyében.  

 

Jelcs Sándor képviselő: nagy gond a lakosság körében, hogy nem tudnak mit kezdeni a kerti 

hulladékkal (avarral, fűvel). Nem lehet elégetni. Komposztálni pedig nem tud mindenki.  

 

Király Gáborné jegyző: meg fog valósulni ezeknek a hulladékoknak ez elszállítása is. A 

Zöld Völgy ígéretet tett rá.  
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dr. Szilva István polgármester: szavazásra teszem fel, mely szerint aki egyetért azzal, hogy: 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete hulladéktároló helyet hozzon létre az 

önkormányzat tulajdonát képező Sajóbábony 2/5 hrsz. alatti ingatlanon. Hívja fel a jegyzőt a 

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól 

szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet 18-21.§-ában foglalt előírásoknak megfelelően 

hulladéktároló hely létrehozásával kapcsolatos eljárás lefolytatására., 

az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

159/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Hulladéktároló hely létrehozásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete hulladéktároló helyet hoz 

létre az önkormányzat tulajdonát képező Sajóbábony 2/5 hrsz. alatti ingatlanon.  

Felhívja a jegyzőt a az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet 18-21.§-ában 

foglalt előírásoknak megfelelően hulladéktároló hely létrehozásával kapcsolatos 

eljárás lefolytatására.  

Felelő: dr. Szilva István polgármester 

      Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont: ÉRV Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása, elfogadása 

 

 

Király Gáborné jegyző: a Gördülő Fejlesztési terv az önkormányzat hosszú távú fejlesztési 

terve. A terv elkészítése és benyújtási költsége az önkormányzatot terheli. Szeptember 15-ig 

kell benyújtani. Fel kell hatalmazni a polgármester, hogy a nyilatkozatokat aláírja. 

 

dr. Szilva István polgármester: szavazásra teszem fel, mely szerint aki egyetért azzal, hogy: 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe 

tartozó, Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által elkészített, 15 éves időtartamra 

(2016-2030.) vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet megtárgyalta és e határozat 1. melléklete 
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szerinti tartalommal jóváhagyja. A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének és benyújtásának 

költségét a 2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a 

nyilatkozatok aláírására, 

az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

ÉRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv  jóváhagyásáról  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős 

kötelezettségébe tartozó, Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által 

elkészített, 15 éves időtartamra (2016-2030.) vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet 

megtárgyalta és e határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének és benyújtásának költségét a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására.  

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a testületet, hogy megvásárlásra került az új 

quad, így a régit lehetne értékesíteni. Meg kellene határozni egy árat.  

 

Király Gáborné jegyző: A vagyonrendeletünk szerint licittel kell értékesíteni a régi quadot. 

Javaslom, hogy határozzon meg a képviselő-testület egy induló árat. A helyben szokásos 

módon fogjuk meghirdetni az eladást. Ez a honlapon és a faliújságon történő megjelenést 

jelenti.  

 

dr. Szilva István polgármester: javaslom, hogy 300 eFt-ról induljon a licit. Szavazásra 

teszem fel, miszerint aki egyetért azzal, hogy: 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Atv 250 ccm quadot értékesítse a 

felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában foglaltak szerint.  

A quad eladási árát a rendelkezésre álló adatok, valamint a Selejtezési Bizottság véleményét 

figyelembe véve 300.000.-Ft-ban határozta meg a képviselő-testület.  

Hívja fel a jegyzőt az értékesítés előkészítésére, 

az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

161/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Quad értékesítéséről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Atv 

250 ccm quadot értékesíti a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, 

selejtezésének szabályzatában foglaltak szerint.  

A quad eladási árát a rendelkezésre álló adatok valamint a Selejtezési Bizottság 

véleményét figyelembe véve 300.000.-Ft-ban határozta meg a képviselő-testület.  

Felhívja a jegyzőt az értékesítés előkészítésére. 

 

Felelős: dr.Szilva István polgármester 

        Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Király Gáborné jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a hulladéktároló hely 

kialakításához szükség van az önkormányzat vagyonát képező 2/5. hrsz. alatti közpark 

megnevezésű terület törzsvagyonból történő kivételére. Kérelmezni kell a földhivatalnál a 

művelési ág megváltoztatását.  

 

dr. Szilva István polgármester: szavazásra teszem fel, mely szerint aki egyetért azzal, hogy  

 

1. A Képviselő-testület Sajóbábony belterületi 2/5 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű 

ingatlannal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy azt az 

önkormányzati törzsvagyonból kivonja és kezdeményezi a Miskolci Járási 

Földhivatalnál a művelési ág megváltoztatását.  

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012. (V.30.) rendelet 

módosítására szükséges intézkedést tegye meg, 
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az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony 2/5 hrsz-ú belterületi kivett közpark törzsvagyonból történő 

kivételéről 

 

1. A Képviselő-testület Sajóbábony belterületi 2/5 hrsz-ú, kivett közpark 

megnevezésű ingatlannal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy azt az önkormányzati törzsvagyonból kivonja és 

kezdeményezi a Miskolci Járási Földhivatalnál a művelési ág 

megváltoztatását.  

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012. (V.30.) 

rendelet módosítására szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

    Király Gáborné jegyző 

 

dr. Szilva István polgármester: az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012. (V.30.) számú 

rendelet módosítására is szükség van a hulladéktároló hely kialakításához.  

Ezért szavazásra teszem fel, mely szerint, aki egyetért a 7/2012. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (IX.03.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról szóló 12/2015. (VII.02.) rendelettel módosított 7/2012. 

(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, 

18.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e ) 

pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés b) és c) 

pontjában , a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
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centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ 

(1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§  A rendelet 2.§ (2a) bekezdésében meghatározott 3. melléklet, ezen rendelet 1. melléklete 

szerint módosul. 

2.§  A rendelet 2.§ (4a) bekezdésében meghatározott 4. melléklet, ezen rendelet 2. melléklete 

szerint módosul. 

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

1. melléklet 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosításhoz 

 

FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON 

 

Sorszám Helyrajzi szám Megnevezés 

1.  2/10 Kivett közút 

2.  12 Kivett közterület (út) 

3.  32 Kivett közterület (út) 

4.  52 Kivett közterület (út) 

5.  72 Kivett közterület (út) 

6.  84 Kivett közterület (út) 

7.  90 Kivett közterület (út) 

8.  96 Kivett út 

9.  102 Kivett közterület (út) 

10.  121 Kivett saját használatú út 

11.  127 Kivett közterület (út) 

12.  154 Kivett közterület (út) 

13.  156 Kivett út 
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14.  190 Kivett közterület (út) 

15.  237 Kivett közterület (út) 

16.  299 Kivett közterület (út) 

17.  335 Kivett közterület (út) 

18.  351 Kivett közterület (út) 

19.  358 Kivett közterület (út) 

20.  393    Kivett közterület (út) 

21.  394 Kivett közterület (út) 

22.  415/14 Kivett közpark 

23.  415/15 Kivett közpark 

24.  468 Kivett közterület (út) 

25.  523 Kivett közterület (út) 

26.  541 Kivett közterület (út) 

27.  553 Kivett közterület (út) 

28.  583 Kivett közterület (út) 

29.  655/2 Gyalogút 

30.  669 Kivett közterület (út) 

31.  685 Kivett közpark 

32.  702 Kivett közterület (út) 

33.  711 Kivett közterület (út) 

34.  721 Kivett közterület (út) 

35.  728 Kivett közterület (út) 

36.  745 Kivett közterület (út) 

37.  762 Kivett közterület (út) 

38.  779 Kivett közterület (út) 
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39.  780 Kivett közpark 

40.  782 Saját használatú. út 

41.  783/16 Kivett közterület (út) 

42.  783/17 Kivett közterület (út) 

43.  783/38 Kivett közterület (út) 

44.  783/56 Kivett közterület (út) 

45.  784/2 Kivett közterület (út) 

46.  784/6 Kivett közterület (út) 

47.  788 Kivett parkoló 

48.  797 Kivett közút 

49.  798 Kivett közpark 

50.  804 Kivett közút 

51.  808 Kivett közút 

52.  816 Kivett közút 

53.  817 Kivett közút 

54.  821 Kivett közpark 

55.  826 Kivett közút 

56.  827 Kivett közpark 

57.  829 Kivett közút 

58.  832 Kivett közút 

59.  833 Kivett közpark 

60.  838 Kivett közút 

61.  847 Kivett közút 

62.  856 Kivett közút 

63.  1029 Külterületi közút 
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64.  02 Külterületi út 

65.  010 Külterületi közút 

66.  012 Külterületi út 

67.  015 Külterületi közút 

68.  027 Külterületi közút 

69.  028 Külterületi közút 

70.  031 Külterületi közút 

71.  036 Külterületi út 

72.  040 Külterületi közút 

73.  041/11 Külterületi út 

74.  042 Külterületi közút 

75.  043 Külterületi közút 

76.  044 Külterületi közút 

77.  048 Külterületi út 

78.  050 Külterületi közút 

79.  052 Külterületi út 

80.  053/2 Külterületi út 

81.  054 Külterületi út 

82.  056 Külterületi út 

83.  059 Külterületi út 

84.  061/1 Külterületi közút 

85.  061/2 Külterületi közút 

86.  063 Külterületi közút 

87.  064/2 Külterületi közút 

88.  067/1 Külterületi út 
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89.  067/3 Külterületi út 

90.  067/4 Külterületi út 

91.  072 Külterületi út 

92.  074 Külterületi közút 

93.  075 Külterületi közút 

94.  077 Külterületi közút 

95.  082 Külterületi közút 

96.  1029 Külterületi közút 

97.    

 

 

2. melléklet 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

7/2012. (V.30..) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosításhoz 

 

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON 

Sorszám Helyrajzi szám Megnevezés 

1.  2/5 Kivett beépítetlen terület 

2.  99 Bábony-patak 

3.  100 Kivett szemétlerakó 

4.  106 Kivett beépítetlen terület 

5.  135 Kivett árok 

6.  140 Kivett közterület 

7.  148/4 Kivett beépítetlen terület 

8.  155 Vargaszögi-patak 

9.  157 Beépítetlen terület 

10.  179/2 Kivett árok 
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11.  182/1 Kivett beépítetlen terület 

12.  183 Kivett beépítetlen terület 

13.  185 Kivett árok 

14.  235/3 Kivett árok 

15.  236 Kivett beépítetlen terület 

16.  238 Kivett beépítetlen terület 

17.  240 Kivett beépítetlen terület 

18.  241 Kivett beépítetlen terület 

19.  243 Bábony-patak 

20.  259 Kivett lakóház, udvar 

21.  373 Kivett árok 

22.  391 Bábony-patak 

23.  405 Kivett árok 

24.  444/1 Kivett közterület 

25.  466/1 Kivett közterület 

26.  495 Kivett présház 

27.  520 Kivett óvoda 

28.  545 Vízmosás 

29.  559 Kivett árok 

30.  570 Kivett árok 

31.  578 Kivett vargaszögi-patak 

32.  591/7 Bebéki pincesor 

33.  641/2 Kivett közterület 

34.  655/1 Tűzoltószertár 

35.  668 Kivett árok 
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36.  687 Kivett beépítetlen terület 

37.  688 Egészségház 

38.  689/35 Kivett beépítetlen terület 

39.  689/40 Polgármesteri Hivatal 

40.  689/41 Szociális étkeztető 

41.  689/42 4-es épület 

42.  691 Kivett szivattyúház 

43.  781 Kivett garázs, udvar 

44.  783/9 Kivett közterület 

45.  783/37 Kivett közterület 

46.  784/5 Kivett közterület 

47.  785 Kivett beépítetlen terület 

48.  786 Kivett közterület 

49.  791 Kivett közterület 

50.  792 Kivett beépítetlen terület 

51.  793 Kivett udvar 

52.  795 Kivett beépítetlen terület 

53.  796 Kivett beépítetlen terület 

54.  799 Kivett beépítetlen terület 

55.  800 Kivett udvar 

56.  801 Kivett udvar 

57.  802 Kivett udvar 

58.  803 Kivett udvar 

59.  805 Kivett közterület 

60.  806 Kivett beépítetlen terület 
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61.  807 Kivett beépítetlen terület 

62.  809 Kivett udvar 

63.  810 Kivett udvar 

64.  811 Kivett udvar 

65.  812 Kivett udvar 

66.  813 Kivett udvar 

67.  814 Kivett udvar 

68.  815 Kivett udvar 

69.  818 Kivett közterület 

70.  819 Kivett közterület 

71.  820 Kivett sporttelep 

72.  822 Kivett közterület 

73.  823 Kivett udvar 

74.  824 Kivett udvar 

75.  825 Kivett udvar 

76.  828 Kivett udvar 

77.  830 Kivett udvar 

78.  831 Kivett közterület 

79.  834 Kivett óvoda 

80.  835 Kivett általános iskola 

81.  836 Kivett udvar 

82.  837 Kivett közterület 

83.  839 Kivett műhelyépület 

84.  840  Kivett közterület 

85.  841 Kivett udvar 
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86.  842 Kivett közterület 

87.  843 Kivett udvar 

88.  844 Kivett közterület 

89.  845 Kivett udvar 

90.  846 Kivett udvar 

91.  848 Kivett udvar 

92.  849 Kivett udvar 

93.  850 Kivett udvar 

94.  851 Kivett udvar 

95.  852 Kivett udvar 

96.  853 Kivett udvar 

97.  854 Kivett udvar 

98.  855 Kivett udvar 

99.  857 Kivett udvar 

100.  858 Kivett udvar 

101.  045 Kivett ördögvölgyi-patak 

102.  065 Kivett vargaszögi-patak 

103.  024/9 Kivett ipartelep 

104.  024/129 Kivett ipartelep 

 
 

 

dr. Szilva István polgármester:  a szépen felújított sportközpontba szükség van egy kamera 

rendszer kiépítésére. Ezért javaslom, hogy összesen 8 db kamerát szereltessen fel az 

önkormányzat.  

Szavazásra teszem fel, mely szerint aki egyetért azzal, hogy:  

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Borostyán Mihály Sportközpontban 

kamerarendszer kiépítésére (8 db kamera vásárlására) 200.000.-Ft-ot biztosít a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

A kamerák felszerelésre az alábbi helyre történik:  
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  2 db a folyosóra, 

  2 db a klubhelyiségbe, 

  4 db a bejáratok fölé, 

az kézfeltartással jelezze.  

 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

163/2015. (IX.02.) önkormányzati határozata 

 

Kamerarendszer kialakítás a Sportközpontban 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Borostyán Mihály 

Sportközpontban kamerarendszer kiépítésére (8 db kamera vásárlására) 200.000.-

Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére. 

A kamerák felszerelésre az alábbi helyre történik:  

  2 db a folyosóra, 

  2 db a klubhelyiségbe, 

  4 db a bejáratok fölé. 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: Csontváry: Magányos cédrus című alkotását festették meg a 

sajóbábonyi művészeti iskolás gyerekek, amit pályázat útján készítettek el. Ennek kicsinyített 

mását megmutatom a képviselőknek. A tervek szerint az elkészített festmény a 4-es épület 

falára lesz feltéve. Kosaras autót kell majd hozzá igénybe venni.  

 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselő-testületet, van-e valakinek a 

napirendi ponttal kapcsolatos hozzáfűzni valója, kérdése?  Amennyiben nincs, úgy köszönöm 

szépen a megjelenést az ülését bezárom.   

 

 

K.m.f. 

 

 

 

          dr. Szilva István sk.        Király Gáborné sk. 

              polgármester                  jegyző 


