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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2015. szeptember 29. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

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

 

Az ülést vezeti:: dr. Szilva István polgármester 

 

Szavazati joggal jelen vannak:  

 

dr. Szilva István polgármester 

Hubai Krisztián alpolgármester 

Bencs Gábor képviselő 

Csóka Károly képviselő 

Jelcs Sándor képviselő 

Rontó András képviselő 

Sólyom Sándor képviselő 

 

 

Távol maradt:  - 

   

 

(Kezdéskor 7 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Király Gáborné  jegyző 

 

Távol maradt:  - 

 

Jegyzőkönyvvezető: 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 7 fő jelen van, az 

ülést megnyitom. Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 

2. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről. 

3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 

4. Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról. 

5. Az óvodai csoportlétszám emeléséről. 

6. Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása. 

7. Műfüves focipálya kialakítására pályázat benyújtásának megtárgyalása. 

8. Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának megtárgyalása. 
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9. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 7/2015. (IV.01.) rendelettel módosított 7/2013. (III.27.) rendelet módosításának 

megtárgyalása. 

10. Indítványok, bejelentések 

 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

164/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 

intézkedésekről. 

2. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről. 

3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 

4. Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkájáról. 

5. Az óvodai csoportlétszám emeléséről. 

6. Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása. 

7. Műfüves focipálya kialakítására pályázat benyújtásának megtárgyalása. 

8. Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának megtárgyalása. 

9. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 7/2015. (IV.01.) rendelettel módosított 7/2013. 

(III.27.) rendelet módosításának megtárgyalása. 

10. Indítványok, bejelentések. 

 

 

 

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

intézkedésekről 

 

dr. Szilva István polgármester: a legutóbbi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés augusztusban 

volt, valamint volt időközben egy rendkívüli testületi ülés szeptemberben. Ezeken az üléseken több 

témában is döntött a testület: 

 Elkészült az új játszótér, a régi játszótéri játékokat a Selejtezési bizottság leselejtezte. 

A testület arról döntött, hogy a selejtezett játékokat értékesíti a lakosság részére. 

Licitálás alapján történik majd az értékesítés. Meg lesz hirdetve a helyi újságban. 

 Döntött a testület a sajóbábonyi rendőrőrs működési költségeiről, valamint a 

helyiségek átadásáról. Szeretné elérni az önkormányzat, hogy a rendőrőrs 

működéséhez a többi érintett település is hozzájáruljon anyagilag.  

 Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot nyújt be az önkormányzat. Ezáltal 

lehet támogatni a rászorulókat. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázat. 

 Döntöttünk hulladéktároló hely létrehozásáról. 

 ÉRV Zrt. gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról. Ez egy hosszú távú terv.  
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 Döntés született a 2/5 hrsz. alatt nyilvántartott közpark törzsvagyonból történő 

kivételről. 

 A kamerarendszer kialakításáról is döntött a testület, amely a sportközpontban fog 

működni. Az újonnan átadott épület állagát szeretnénk ezzel minél jobban megőrizni. 

Ennek érdekében szükséges ez a biztonsági rendszer kiépítése.  

 A rendezvények tekintetében nagyon sűrű volt az eltelt idő. A korábbi gyakorlattól 

eltérően külön került megrendezésre az augusztus 20-i ünnepség valamint a városnap. 

A Rejdovai testvér településről is sok vendégünk volt.  

 Sajóvize összeköt rendezvényen részt vett településünk, ahol a Rezeda népdalkör is 

szerepelt.  

 Szeptember 6-án átadásra került a Borostyán Mihály Sportközpont. Ennek tiszteletére 

emléktornát indítottunk. 

 Játszótér átadására került sor szeptember 23-án.  

 Elektromos sebességmérő táblák kerültek kihelyezésre a Vörösmarty út elejére, 

valamint a Rákóczi út gyár felőli végére. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a 

sebességhatárokat.  

 Az önkormányzat meghívást kapott és részt vett a TEVA gyógyszergyár 10 éves 

ünnepségén az elmúlt héten. Fejlesztést jelentettek be, mely alapján látszik, hogy 

hosszú távú terveik vannak a településen.  

 Ezen a héten kihelyezésre került az ART ÉRT művészeti iskola közreműködésével 

elkészített molinó.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben 

nem, úgy szavazásra teszem fel. Aki egyért a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett 

intézkedésről szóló tájékoztató elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

Lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat elfogadta a lejárt határidejű határozatokról, a két 

ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

2. napirendi pont: Tájékoztató a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről 

 

dr. Szilva István polgármester: a bizottsági ülésen részletesen átnéztünk a tájékoztatót. 

Megállapítottuk, hogy az önkormányzat és vele együtt az intézmények is arra törekednek, hogy jól 

gazdálkodjanak. Ez mindenképpen pozitívum. Megadom a bizottsági elnököknek a szót, hogy 

elmondhassák a bizottságuk javaslatát a napirenddel kapcsolatban.  
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Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 

hosszasan tárgyalta a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Az első félévi 

bevételek teljesítése az egész évi 100 %-hoz képest 58 %-os volt. Ez azt mutatja, hogy mind az 

önkormányzat mind a dolgozók jó munkát végeznek. Köszönet érte. A betervezett kiadások 

tekintetében a 100 %-hoz képest 43 % került kifizetésre az első félévben. Összességében elmondható, 

hogy jól működik az önkormányzat.  

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 

2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készített tájékoztatót.  

 

Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: bizottságunk 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 2015. évi 

költségvetés első félévi teljesítéséről készített tájékoztatót.  

 

Csóka Károly képviselő, a Művelődés, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a bizottság is hosszasan 

tárgyalta a napirendi pontot, és 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 2015. évi 

költségvetés első félévi teljesítéséről készült tájékoztatót.  

 

dr. Szilva István polgármester: köszönet jár minden vezetőnek, amiért az önkormányzat tudja tartani 

a tudatos gazdálkodását. Ami az év elején be lett tervezve, az megvalósult, vagy folyamatban van. 

Időközben elkészült a polgármesteri hivatal épületén a tető, a 3-as épület felújítása is szépen halad.  

 

Sólyom Sándor képviselő: az ellátottak pénzbeli juttatásánál a pénzösszeg időarányosan nagyon 

magas. Miért? 

 

Rózsa Anett pénzügyi ügyintéző: a foglalkoztatást helyettesítő támogatást takarja az ellátottak 

pénzbeli juttatása. Ez március 1-től átkerült a járási hivatalokhoz.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 

kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért a 2015. évi költségvetés első 

félévi teljesítéséről készített tájékoztató elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

166/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2015. évi első félévi 

helyzetéről szóló tájékoztatóról a Képviselő-testült a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvényben 

foglaltakat Sajóbábony Város Önkormányzata 2015. évi első féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót jelen határozat 1., 2., 3., 4., 5 melléklete 

szerinti részletezéssel elfogadja. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

dr. Szilva István polgármester: az év elején elfogadott költségvetéshez képest történtek változások, 

melyeket mind a bevételt mind a kiadást érintően a pénzügyi előadó átdolgozott. A kiadásokról 

minden esetben előzetesen született képviselő-testületi döntés. Valamint előre nem tervezett bevételek 

is voltak, melyek az előirányzatot módosítják. Jól látható, hogy érdemben nem változik a 

költségvetésünk. Továbbra is teljesen stabil háttérrel fogunk rendelkezni. Mindhárom bizottság 

megtárgyalta a napirendet, ezért átadom a bizottságok elnökeinek a szót.  

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: minden évben 

módosítani szoktunk az év elején elfogadott költségvetésünket, azért is, mert mindig lesznek előre 

nem látható kiadások az önkormányzat életében. Pl. sebességjelző táblák, ebrendészeti feladatok 

ellátása, rágcsálóirtás, akadálymentes parkoló kialakítása, stb. A bevételek és kiadások egyensúlyban 

vannak. A költségvetés stabil.  

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal javasolja a 2015. évi 

költségvetés módosítását.  

 

Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: bizottságunk 4 igen egyhangú szavazattal javasolja a 2015. évi költségvetési 

rendelet módosítását.  

 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a bizottság 4 igen 

egyhangú szavazattal javasolja a 2015. évi költségvetés módosítás elfogadását.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek hozzászólása, észrevétele a napirenddel 

kapcsolatban. Amennyiben nincs szavazásra teszem fel, aki egyetért a 2015. évi költségvetési rendelet 

módosításával, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

18/2015. ((IX.30.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (IV.29.) rendelettel módosított 

2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

(1) A 2015. január 01. és augusztus 31. napja között biztosított állami támogatások, elvonások, átvett 

pénzeszközök, valamint az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 
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                                                  Kiadási főösszegét        47.696 E Ft-tal 

Bevételi főösszegét  47.696 E Ft-tal 

növeli és az önkormányzat 2015. évi  

   módosított kiadási főösszegét  833.887 E Ft-ban 

   módosított bevételi főösszegét 659.458 E Ft-ban 

- 174.429 E Ft 

költségvetési egyenleggel állapítja meg 

 

A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak: 

Személyi juttatások:        242.992 E Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       60.633 E Ft 

Dologi kiadások:        208.334 E Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai:         28.300 E Ft 

Egyéb működési célú kiadások:          16.610 E Ft 

Beruházások:         183.394 E Ft 

Felújítások:           59.000 E Ft 

Egyéb felhalmozási kiadások:              4.000 E Ft 

Finanszírozási kiadások:                     29.824 E Ft 

 

A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak: 

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:     45.550 E Ft 

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám:     29.677 E Ft 

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása      3.312 E Ft 

Működési célú központosított állami támogatás                         8 E Ft 

Egyéb működési célú támogatás bevétele     86.422 E Ft 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         151.050 E Ft 

Közhatalmi bevételek:                     305.000 E Ft 

Működési bevételek:                    20.939 E Ft 

Felhalmozási bevételek:         
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Működési célú átvett pénzeszközök: 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:        17.500 E Ft 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 

Belföldi értékpapírok bevételei:  

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:               174.429 E Ft 

 

(2)  A rendelet 2.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, mellékletei  ezen 

rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 mellékletei szerint módosulnak. 

(3)  A rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott 2.1 és a 2.2 mellékletei ezen        rendelet 

2.1 és a 2.2 mellékletei szerint módosulnak. 

(4)     A rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklete ezen rendelet 3. számú 

melléklete szerint módosul 

(5)   A rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott 7. számú melléklete ezen rendelet   4. 

számú melléklete szerint módosul 

(6)   A rendelet 3. § (7) bekezdésében meghatározott 9.1…..9.3.3. mellékletei ezen rendelet 5.1. 

…….5.3.3. mellékletei szerint módosulnak 

3§ 

 A rendelet 3 § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 

    „(8) Az Önkormányzat a kiadások között 29.824 E Ft általános tartalékot állapít meg.” 

4. § 

 Záró és vegyes rendelkezések 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul maradnak 

(A 18/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

4. napirendi pont: Tájékoztató a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkájáról 

 

dr. Szilva István polgármester: megkérdezem az igazgató urat, kíván-e kiegészítést tenni a 

tájékoztatóval kapcsolatban.  

 

Orbán Zsolt igazgató: két bizottság is tárgyalta a tájékoztatót, ezért nem szeretném semmivel 

kiegészíteni.  
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dr. Szilva István polgármester: ez egy tájékoztató arról, hogy az évben hogyan alakult a DSZK 

munkája. Beszámolót az intézmények minden év januárjában szoktak készíteni, hiszen akkor sikerül 

teljes képet adni az előző év eseményeiről, munkájáról.  

A könyvtár felújítása folyamatban van. Amikor elkészül, remélhetően a lakosság megelégedését fogja 

szolgálni.  

Megkérem a bizottságok elnökeit, ismertessék döntéseiket a napirenddel kapcsolatban.  

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: bizottságunk 

megtárgyalta a tájékoztatót. Ebben felsorolásra kerültek azok a rendezvények, amik ebben az évben 

lezajlottak. A rendezvényeken szép számban vettek részt az érdeklődők. Az intézmény nagyon jól 

gazdálkodik. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Déryné 

Szabadidőközpont és Város Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót.  

 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: kifogástalan 

tájékoztatót kaptunk. Megköszönöm mindazok munkáját, akik valamilyen formában részt vett ebben. 

Bizottságunk 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtár 2015. évi munkájáról készített tájékoztatót.  

 

dr. Szilva István polgármester: eseménydús időszakon van túl a DSZK. Több felújítás is érintette az 

épületeit. Sikeresen pályázott az intézmény, így a technikai eszközeit tudja majd fejleszteni.  

Kérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkájáról szóló tájékozató elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

167/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról 

szóló tájékozató elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról készített 

tájékoztatót.  

 

Felelős: DSZK igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont: Az óvodai csoportlétszám emeléséről 

 

dr. Szilva István polgármester: az óvodai csoportlétszám emeléséről kell döntenie a testületnek. 

Átadom a szót az óvodavezetőnek, hogy ismertesse a kérelmét. 

 

Juhász Judit óvodavezető: a köznevelési törvény alapján az óvodai csoportlétszám maximum 25 fő 

lehet. Óvodánkban jelenleg optimális ez a létszám. A gyermekek felvétele folyamatos, de figyelembe 

kell venni, hogy a maximumot nem léphetjük túl. Kérem a képviselő-testülettől, hogy a csoportlétszám 

20%-kal történő emeléséhez járuljon hozzá, hogy a gyermekek felvétele zökkenőmentes legyen.  
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dr. Szilva István polgármester: erre a kérelemre azért volt szükség, hogy év közben is minden 

jelentkező gyermek felvételre kerüljön, és a csoportlétszámot se lépje túl az intézmény. Megkérem a 

bizottságok elnökeit ismertessék álláspontjukat a napirenddel kapcsolatban. 

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést, és 3 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy az önkormányzat 20%-

kal megemelje az óvodai csoportlétszámot.  

 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a bizottság is 

megtárgyalta az előterjesztést. 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az óvodai 

csoportlétszám 20%-kal történő megemelését.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, 

kérdése. Amennyiben nincs úgy szavazásra teszem fel, aki hozzájárul ahhoz, hogy Sajóbábony Város 

Önkormányzat képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: törvény) 25. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a törvény 4. 

mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20 %-kal történő átlépését engedélyezze a 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvodában, valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang Egységes 

Óvoda-Bölcsőde Tagóvodájában, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

168/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

 

Óvodai csoportlétszám emelésének engedélyezése 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016-os nevelési 

évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 

törvény) 25. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a törvény 4. 

mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20 %-kal történő 

átlépését engedélyezi a Sajóbábonyi Szivárvány Óvodában, valamint a 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde 

Tagóvodájában. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

    Juhász Judit óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont: Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: ezt minden évben tárgyalja a képviselő-testület. Ez egy tízhónapos 

pályázat. A korábbi 2000,-Ft-hoz képest 3000,-Ft-ra emelte az önkormányzat a támogatásának 

mértékét. Várható, hogy a korábbi évekhez képest több pályázó lesz.  

Szeretném tájékoztatni a kedves érdeklődőket, hogy továbbra is él az a lehetőség, hogy a sajóbábonyi 

lakcímmel rendelkező, első nyelvvizsgáját megszerző lakos, számla ellenében a nyelvvizsga díját 

visszakapja. 

Kérem a bizottsági elnököket, hogy a Bursa Hungarica pályázati csatlakozás előterjesztésével 

kapcsolatban ismertesse a bizottságuk álláspontját.  
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Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottság 3 igen 

egyhangú szavazattal javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszerhez, az ehhez szükséges 600 eFt keretösszeget biztosítsa.  

 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a bizottság 4 igen 

egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 

kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony 

Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica 2016. évi ösztöndíj pályázati rendszeréhez, 

melynek fedezetére 600.000,-Ft azaz Hatszázezer forint összeget különítsen el a 2016. évi 

költségvetésben, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

169/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázathoz történő csatlakozásról 

 

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Sajóbábony Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 2016. 

évi ösztöndíj pályázati rendszeréhez, melynek fedezetére 600.000,-Ft azaz 

Hatszázezer forint összeget különít el a 2016. évi költségvetésben. 

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2016. évi költségvetési rendelet 

tervezésekor vegye figyelembe. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester, Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

7. napirendi pont: Műfüves focipálya kialakítására pályázat benyújtásának megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: az MLSZ írt ki pályázatot műfüves focipálya kialakítására. 

Különböző méretű pályákra lehet pályázni. Első körben a bitumenes pályára szerettük volna 

kialakítani a műfüves pályát, de ez több ok miatt nem lehetséges. A testület egy közepes méretű 

60x40m-es pályában gondolkodik. A pályázatot október 9-ig kell benyújtania. Még sok 

dokumentumot kell elkészíteni, ha pályázunk. A várható döntés december 31. Ez 70 %-os 

támogatottságú pályázat, 30 %-ot kell az önkormányzatnak biztosítania. Ez leghamarabb a 2016. évi 

költségvetésünket terhelné. Arról kellene dönteni a képviselő-testületnek, hogy szeretne-e pályázatot 

benyújtani vagy sem.  

Több szempont is alátámasztja a pályázat benyújtását. A sajóbábonyi fiataloknak sportolási lehetőség, 

a pályát tudjuk hasznosítani, bérbe tudjuk adni, ezzel jelentősen lehet csökkenteni a fenntartását. 

Hozzájárulhatunk a futballcsapatunk körülményeinek javításához is. A környéken nincs hasonló pálya. 

Megkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertesse a bizottságuk véleményét.  
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Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottság 

részletesen megtárgyalta a pályázati lehetőséget. Ez egy olyan beruházás lenne, amit a fiatal és az 

idősebb korosztály is ki tudná használni, valamint az ipari park dolgozói is lehetőség szerint igénybe 

vehetnék. Ez egy pozitív dolog lesz a város életében. Saját önerőből ilyen beruházást nem tudnánk 

megvalósítani. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja a műfüves focipálya kialakítására 

kiírt pályázat benyújtását.  

 

Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: bizottságunk is hosszasan tárgyalta a pályázat benyújtásának lehetőségét. Érvek és 

ellenérvek sorakoztak fel. A bizottság úgy döntött, hogy 4 igen egyhangú szavazattal támogatja a 

műfüves focipálya kialakítására történő pályázat benyújtását.  

 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a bizottság 4 igen 

egyhangú szavazattal támogatja a pályázat benyújtását a műfüves focipálya kialakítására.  

 

dr. Szilva István polgármester: a közepes pálya kialakítása azért is célszerű, mert a település részt 

vesz a Bozsik programban, és így tornákat is meg lehet rendezni.  

Kérdezem, hogy valakinek van-e még kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem 

fel, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt vegyen a 

Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett labdarúgó pályaépítés programot támogató 

pályázaton. A műfüves félpálya megépítéshez szükséges önrész összegét a költségvetésében biztosítsa, 

valamint vállalja a 200.000.-Ft pályázati biztosíték megfizetését, a 2015. évi költségvetési tartalék 

terhére, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

170/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

 

MLSZ labdarúgó pályaépítési program pályázatához csatlakozás 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

- úgy döntött, hogy részt vesz a Magyar Labdarúgó Szövetség által 

meghirdetett labdarúgó pályaépítés programot támogató pályázaton. 

- a műfüves félpálya megépítéshez szükséges önrész összegét a 

költségvetésében biztosítja.  

- vállalja a 200.000.-Ft pályázati biztosíték megfizetését,  a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. napirendi pont: Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: a bizottsági ülésen tájékoztatást adtam arról, hogy az 

önkormányzatnak van élő vagyonbiztosítása, amely indokolt, hogy újra tárgyaljuk, mert nem teljesen 

fedi le az önkormányzat vagyonát. Nagyon sok új beruházás is történt az elmúlt időszakban, ami 

befolyásolja a biztosítást. Pl. sportközpont felújítás, napelemek felszerelése, konyha épületének 

felújítása, új játszótér kialakítása, stb. Ezeket is reális értéken kellene biztosítani. A meglévő 
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Gruphama Garancia Biztosítónál kellene maradnunk, mert ők adták a legjobb árajánlatot. Az ő 

ajánlatuk államigazgatási jogkörben felelősségbiztosítást is tartalmaz.  

Kérem, hogy a bizottságok elnökei mondják el a bizottságuk véleményét a vagyonbiztosítással 

kapcsolatban. 

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: nagyon fontos, hogy 

megfelelő kezekben kell tudnunk az értékeinket. Az árajánlatok közül a Gruphama Garancia Biztosító 

ajánlata volt a legjobb. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal javasolja, hogy az önkormányzat 

vagyonbiztosítása a Gruphama Garancia Biztosítónál történjen.   

 

Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 4 igen egyhangú szavazattal 

javasolja, hogy a Gruphama Garancia Biztosítónál történjen az önkormányzat vagyonbiztosítása.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek észrevétele, kérdése a napirenddel 

kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat intézményeinek vagyonbiztosítására a 

Gruphama Garancia Biztosító ajánlatát fogadja el, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

Önkormányzati vagyon biztosítása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 

intézményeinek vagyonbiztosítására a Groupama Garancia Biztosító „F-3” 

ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 7/2015. (IV.01.) rendelettel módosított 7/2013. (III.27.) rendelet 

módosításának megtárgyalása. 

 

dr. Szilva István polgármester: megkérem jegyző asszonyt, adjon tájékoztatást azzal kapcsolatban, 

hogy miért szükséges a rendelet módosítása.  

 

Király Gáborné jegyző: a kormányhivatal felülvizsgálta az önkormányzat által megalkotott helyi 

rendeletet, és megállapította, hogy a rendeletünk egyes rendelkezéseit törvény szabályozza. Ezeket a 

szakaszokat hatályon kívül kell helyeznünk.  

 

dr. Szilva István polgármester: megkérem a településfejlesztési bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. 
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Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az rendelet tervezetet 

az előterjesztésnek megfelelően.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban, 

amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2015. (IV.01.) rendelettel módosított 7/2013. 

(III.27.) rendelet módosításával, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 

alábbi rendeletet:  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

19/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 7/2015. (IV.01.) rendelettel módosított 7/2013. (III.27.) rendelet módosításáról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:    

 

1.§  A rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 a) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep)és a zöldfelületek egyéb elemeit, 

szakszerűtlenül kezeli, közterületen engedély nélkül fát kivág vagy fát ültet.  

 

2.§  Hatályát veszti a rendelet 5.§ (1) bekezdés e) és f) pontja 

 

3.§  Hatályát veszti a rendelet 7/A.§ (1) bekezdés a)-c), e), i) pontjai. 

 

4.§  Hatályát veszti a rendelet 7/A.§ (4 )- (6)  bekezdése. 

 

5.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

10. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

dr. Szilva István polgármester: megkérem a konyha vezetőjét adjon tájékoztatást arról, hogy a 

bölcsődei norma megállapítására miért van szükség.  

 

Mogyorósi Gábor élelmezésvezető: indult településünkön egy óvodai-bölcsődei csoport, így ennek a 

csoportnak külön étlapot kell készítenünk, valamint normát is meg állapítanunk számukra. A környező 

településeken tájékozódtam az ott kialakított gyakorlatról, és ennek alapján készítettem el a 

beadványomat a bölcsődei étkezési norma megállapításához.  

 

dr. Szilva István polgármester: a bölcsődei norma megállapítása a konyha működését nem 

veszélyezteti, a költségvetését nem borítja fel. A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, így 

kérem a bizottság elnökét adjon tájékoztatást a javaslatukról.  
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Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottság 3 igen 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a bölcsődei étkezési norma előterjesztés szerinti 

elfogadását.  

 

dr. Szilva István polgármester: van-e valakinek észrevétele, kérdése az előterjesztéssel 

kapcsolatban, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért a bölcsődei étkezési norma 

bruttó 420,-Ft-os megállapításával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

172/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

 

Bölcsődei élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bölcsődés korú 

gyermekek részére 2015. szeptember. 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnormát 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

Bölcsődei étkezés:  

 Reggeli   60.-Ft 

Tízórai   50.-Ft 

Ebéd               160.-Ft 

Uzsonna   60.-Ft 

Térítési díj (norma+ÁFA):  420.-Ft/nap 

Határidő:  2015. szeptember  1.  

Felelős:  dr. Szilva István polgármester 

  Mogyorósi Gábor élelmezésvezető 

 

dr. Szilva István polgármester: a Start közmunka program 2016. évi tervéről szeretnék néhány szót 

mondani. Amit tudni kell, hogy Sajóbábony a hátrányos helyzetű településekhez került besorolásra, 

így jövőre lehetőségünk lesz ebben a közmunka programban részt venni. Bizottsági ülésen átbeszéltük, 

hogy milyen tevékenységekben lehetne közmunkát végezni. Továbbra is szeretnénk mezőgazdasági 

munkát folytatni, de a korábbitól eltérően most fólia sátorban termesztenénk növényeket, valamint 

gyümölcstermesztéshez fákat ültetnénk. Szeretnénk körbekeríteni az általunk hasznosított 

földterületeket, valamint térkő gyártást tervezünk beindítani. A közintézményeink kerítéseit is 

lecserélnénk ennek a programnak a keretében.  

 

Bencs Gábor képviselő: a 2016. évi Start közmunka programnak a tervezésekor figyelembe vettük, 

hogy melyek lennének azok a munkák, amibe a helyi lakosságot be tudnánk vonni. Egy kiegészítést 

tennék az elhangzottakkal kapcsolatban, nem szeretnénk, hanem körbe is fogjuk keríteni a 

mezőgazdasági területet, amit megművelünk. Ugyanis az elmúlt években sokan nem kímélték a mások 

munkáját, és megdézsmálták a megtermelt zöldségeket.  
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Jövőre csak a Start közmunka programban tudunk részt venni, más közmunka programban nem. 

Sajnos így minden embert nem tudunk majd foglalkoztatni.  

 

dr. Szilva István polgármester: a másik indítvány, amiben gondolkodni kellene, az a település 

fásítása, zöld területek gondozása. Ezzel kapcsolatban szeretném, ha döntene a testület arról, hogy 

folytassuk a fásítást, illetve bokrokat ültetnék. A fásítást a Váci M. út bevezető részére terveznénk, 

arra az oldalra, ahol nincsenek vezetéket. Japán cseresznyefákat lehetne ültetni, ezek nagyon szépek 

lennének. A másik elgondolás a csapadékvíz elvezető a település elején, amellyel párhuzamosan 

csodasövényt telepítenénk, egészen a régi szennyvíztelep vonaláig. Ez gyorsan növekszik, és jól 

gondozható. Az elszáradt tujákat is most tudnánk pótolni, ahol szükséges.  

Kérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben 

nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért  azzal, hogy a Váci út bevezető részénél fásítást, ezen túl 

sövénytelepítést, valamint a meglévő tuják pótlását végezzük el, valamint hatalmazzuk fel a 

polgármester az árajánlatok bekérésére, az kézfeltartással jelezze. 

  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

173/2015. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

A település fásításáról, zöld területek gondozásáról 

 

1. Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, 

hogy a Váci út bevezető részénél fásítást, ezen túl sövénytelepítést, 

valamint a meglévő tuják pótlását elvégzi.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy árajánlatokat kérjen be. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

dr. Szilva István polgármester: van-e valakinek indítvány, bejelentés.  

 

Jelcs Sándor képviselő: egy lakossági kérés érkezett hozzám, hogy az Arany J. út 6.szám előtt a diófa 

egyik ágát le kellene vágni. Annyira közel van az épülethez, hogy szeles időben félő, hogy az ablakot 

betöri az ág.  

 

dr. Szilva István polgármester: megkérem a Mesz vezetőt, hogy vegye fel a listára ezt a feladatot is.  

 

Bencs Gábor képviselő: megkérem a Mesz vezetőt, hogy számoljon be az elmúlt hónapban általuk 

végzett munkákról.  

 

Horváth Péter Mesz vezető: a sportközpontban padokat készítettünk, a tekepálya fűtése fel lett 

újítva, a rendőrség felújítása folyamatosan történik, a játszótérnél a régi játékokat és a kerítést 

lebontottuk, az új játszótér elkészült, körbe lett újra kerítve, ezen kívül folyamatos a fűnyírás, 

vízelvezető árkok tisztítása, patakmeder tisztítás, ebédhordás, napi karbantartások.  

 

Rontó András képviselő: a Széchenyi úton gondot jelent a kerékpározás a fenti járdán. Lehet-e egy 

korlátot készíteni a kerékpározás megakadályozására, ami a gyalogosokat nem zavarja. A másik 

indítványom az új játszótérrel kapcsolatos lenne. A jövőben ki lehetne-e ott alakítani egy külső fitnesz 

gépet? Elég nagy költsége van. Más településen már megtalálható.  
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Csóka Károly képviselő: ezekhez a gépekhez nem kell felügyelet? 

 

Jelcs Sándor képviselő: ezek olyanok, amit mindenki saját felelősségére használhat.  

 

Rontó András képviselő: lehet-e  a településen valahová nyilvános WIFI lehetőséget kialakítani. 

 

dr.Szilva István polgármester: itt a hely kijelölése okozhat gondot. Ugyanis nem biztos, hogy az 

adott településrész lakói örülni fognak neki. Meg kell nézni a lehetőségeket.  

A Széchenyi úton lévő problémát a járdán való közlekedésről felém is jelezték már. Nem kellene 

megvárni, hogy esetleg baleset történjen. Jó gondolat a korlát kialakítása. Ez nem akadályozná a 

gyalogosokat. Ennek nincs nagy anyagi vonzata sem.  

 

Csóka Károly képviselő: munkalehetőséget szeretnék ajánlani a településen élők számára. Azok, akik 

szeretnének dolgozni, minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, keressenek meg, 

nagyon szívesen segítek.  

 

dr. Szilva István polgármester: a munkaügyi központ is jelezte felénk, hogy a településen toborzást 

szeretnének tartani. Elsősorban a Bosch-ról lenne szó. Jelentős számú munkavállalót szeretnének 

felvenni.  

 

Sólyom Sándor képviselő: a mai ülést nem látta meghirdetve sem a hirdetőtáblán, sem a 

honlapunkon. Eddig mindig rendszeresen rajta volt. Az orvosok rendelés ideje nem mindenhol van 

pontosan feltüntetve. A háziorvosok ajtaján és a bejáratuknál is tábla van kihelyezve, valamint a 

honlapon is szerepel az orvosok rendelési ideje. Meg kellene nézni, hogy mindenhol jól van-e 

feltüntetve és pontosítani kell.  

Hol tart a szemét elszállítása? Nagyobb költséggel fog-e járni? Kértünk-e árajánlatot? A református 

templom felújítása hol tart? Az onnan kikerült építési törmelék hová került?  

 

dr. Szilva István polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy nézzen utána, mi annak az oka, ha 

véletlenül nem került ki a testületi ülés meghívó a honlapra és a hirdetőtáblára.  A háziorvosok 

rendelési idejével kapcsolatban szintén jegyző asszonyt kérem meg, hogy egyeztessen. A 

hulladékelszállítással kapcsolatban az ÁNTSZ időközben kötelezett bizonyos feladatok elvégzésére. A 

rágcsálóirtás még egyszer megtörtént a szóban forgó területen. A hulladék elszállítása részben 

megtörtént. A teljes hulladék elszállítással kapcsolatban most kaptunk egy tájékozatót a 

környezetvédelmi hatóságtól. Most tudunk intézkedni ezzel kapcsolatban és betervezni az elszállítást. 

Ez nagy költséget fog jelenteni.  

A református templom felújítása során keletkezett hulladék, ami nem nevezhető építési törmeléknek, 

elszállításával kapcsolatban az egyház tud felvilágosítást nyújtani. Ebben az önkormányzat nem 

kompetens.  

 

Tóth Béla bizottsági tag: nagy mennyiségű törmelék, vagy hulladék nem került ki a református 

templom felújítás során. A föld pedig a saját tulajdonomat képező területen került elhelyezésre 

medence feltöltésre.  

 

dr. Szilva István polgármester: a református templom felújítás szépen halad. Várhatóan a padsorok 

az éven teljesen elkészülnek.  

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 


