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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2015. október 27. 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 és a két ülés között tett intézkedésekről. 

2. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének megtárgyalása.  

3. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása. 

4. 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. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

178/2015. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  

 

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

intézkedésekről. 

2. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének 

megtárgyalása. 

3. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása. 

4. Indítványok, bejelentések. 

 

 

 

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

intézkedésekről 

 

dr. Szilva István polgármester: legutóbbi soros testületi ülésünkön valamint az októberben tartott 

rendkívüli ülésen az alábbi döntések születtek:  

 a képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetés teljesítéséről készített 

tájékoztatót, melyből kiderült, hogy az intézmények takarékosan gazdálkodnak.  

 a Déryné Szabadidőközpont 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásra 

került.  

 Az óvodai csoportlétszám 20%-kal történő emeléséről döntött a képviselő-testület.  

 A 2016. évi Bursa-hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz csatlakozott az 

önkormányzat.  

 Döntött a testület az MLSZ labdarúgó pályaépítési programban történő pályázat 

benyújtásáról. 

 Az önkormányzati vagyon biztosításáról is döntött a képviselő-testület, amire azért 

volt szükség, mert az utóbbi időben olyan beruházások történtek, melyek eddig még 

nem szerepeltek a biztosításban.  

 A bölcsődei élelmezési nyersanyag norma bevezetésére volt szükség az óvodai-

bölcsődei csoport szeptemberi indulása miatt.  

 A település szépítéséről, gondozásáról, fásítás elvégzéséről is döntött a képviselő-

testület.  

 A rendkívüli testületi ülésünkön a konténer rendeléséről született döntés. 2 db 4 m3-es 

konténer gyártását kértük az önkormányzat részére. Ezeket a lakosság is igénybe 

veheti majd.  

 A városháza felújításában is döntött a képviselő-testület. Az időjárás miatt viszont 

ebben az évben csak az I. emeleti nyílászárók cseréje történik meg.  

 A település fásításában arról született döntés, hogy a Váci M. út bevezető szakaszán 

japán cseresznyefák ültetésére kerül sor. A település bejáratánál lévő csapadékvíz 

elvezető árok vonalában valamint a Vörösmarty utca egy részén csodasövény 

telepítése fog megtörténni. 

 

Ezen kívül különböző rendezvények és események voltak az elmúlt időszakban.  

 Október 2. napján az Idősek Napja került megrendezésre, melyen kb. 300 fő idős vett részt. 

 Október 6-án az ÉMK Kft-ben egy ünnepélyes alapkő letételre volt hivatalos az 

önkormányzat.  
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 Október 7-én közmeghallgatás volt, melyet a Kischemicals Kft és az önkormányzat közösen 

tartott.  

 Október 9-én átadásra került az új Rendőrőrs. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek 

a munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy a létesítmény elkészüljön. A régi rendőrőrs helyére a 

könyvtár fog költözni. Ennek a felújítási munkálatai most folynak. 

 Október 13. napján komplex külső védelmi terv gyakorlatra került sor. Komplex gyakorlatot 

három évente kötelező tartani. Ezen minden érintett hatóság részt vett.  

 Október 20-án a növényi diverzitás központban vettem részt egy rendezvényen. 

Gyümölcsfákra pályázott az önkormányzat. Ezen pályázat keretében ősi magyar fafajtákat 

telepíthet az önkormányzat. Ez meg is történt a tájház hátsó udvarában.  

 Október 22-én a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskolával közösen az önkormányzat 

megtartotta az Október 23-i ünnepséget. Szeretném megköszönni a színvonalas műsort a 

felkészítő tanároknak és a gyerekeknek egyaránt.  

 

A tájékoztató kapcsán szeretném még elmondani, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott szociális 

tűzifa vásárlására. Ennek keretében közel 2 mFt értékben vásárolhatunk kemény lombos tűzifát.  

Korábban döntöttünk arról, hogy támogatjuk Jászkai Imre volt testnevelő tanár sport pályafutását. 

Most egy ezüst és egy bronz érmet nyert a legutóbbi versenyén.  

A 26-os út további fejlesztése kapcsán vettem részt egy egyeztetésen. A következő év tavaszán 

elkezdődik az út tovább építése.  

Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy várhatóan pár héten belül elkezdik megépíteni a napelem 

parkot. Ez a református temető feletti részen lesz. Felhívom mindenki figyelmét, hogy a létesítményt 

különböző biztonságtechnikai berendezésekkel fogják felszerelni. Az Erzsébet királyné úton lakók 

figyelmét arra szeretném felhívni, hogy legyenek türelemmel a kivitelezés ideje alatt.   

Az adósságkonszolidációra benyújtott pályázatunk nem nyert. Ennek oka az, hogy most azok az 

önkormányzatok részesültek támogatásban, akik eddig még nem.  

 

Jelcs Sándor képviselő: szeretném kiegészíteni a polgármesteri tájékozatót, ugyanis azért kérjük az 

Erzsébet királyné úton lakók türelmét, mert az utca fenti szakaszán fognak közlekedni a gépjárművek, 

amelyek a napelem park kivitelezésen dolgoznak majd.   

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása a napirendi 

ponthoz. Amennyiben nincs, 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 

179/2015. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről szóló 

tájékoztatót. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester  

Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének 

megtárgyalása 

 

Király Gáborné jegyző: a képviselő-testület minden évben felülvizsgálja az általa megállapított helyi 

adók mértékét és az önkormányzat tulajdonában álló lakások díját valamint a közterület-használat 

mértékét.  Jelenleg az építményadó mértéke Sajóbábonyban 900,-Ft/m2, ennek felső határa jogszabály 

szerint 1100,-Ft/m2 lehet. A magánszemélyek kommunális adója adótárgyanként 12.000,-Ft/év. Ennek 

a felső határa 17.000,-Ft lehet. Ha a képviselő-testület változtatni szeretne az adó mértékén, akkor ezt 

november 30-ig van lehetősége megtenni.  

dr. Szilva István polgármester: az előző napirendi ponttal kapcsolatban szeretném még elmondani, 

hogy érkezett az önkormányzathoz egy megkeresés, mely szerint szelektív hulladék gyűjtő edény 

kihelyezésére kerül majd sor településünkön. Ezek az edények ingyenesen lesznek biztosítva a családi 

házas és a társasházas településrészeken egyaránt. Pontosan le van írva, hogy mit lehet ezekbe majd 

gyűjteni.  

A napirenddel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a kommunális adó mértéke éves szinten 

12.000,-Ft, ami hetekre lebontva 300,-Ft-ot jelent. Ettől kevesebb összegből már nehezen tudna az 

önkormányzat gazdálkodni. A szemétszállítás díjához ingatlanonként 15.000,-Ft-tal járul hozzá az 

önkormányzat éves szinten. A adókintlévőségek behajtása érdekében a hivatal minden megtesz. 

Az egyéb adókkal kapcsolatban az az álláspontja a képviselő-testületnek, hogy nem kell tovább 

terhelni sem a vállalkozásokat, sem a magánszemélyeket. Ezért új adónemet nem kíván az 

önkormányzat bevezetni.  

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Az adóbefizetések 

időarányos teljesítése adónemenként is nagyon jónak mondható. Az önkormányzat törekszik arra, 

hogy mind a lakosságnak, mind a helyi vállalkozásoknak olyan adó mértéket állapítson meg, ami 

teljesíthető.  

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal változtatás nélkül 

elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

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

Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálatáról 

készített tájékoztatót, és kiállt amellett, hogy ne legyenek további adóterhek a településen.  

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal változtatás nélkül elfogadásra javasolja a napirendi 

előterjesztést.  

 

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

kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel. Aki egyért a helyi adó mértékek és egyéb 

díjak felülvizsgálatáról 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 

180/2015. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálatáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adó 

mértékek és egyéb díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy 

a jelenleg hatályban lévő helyi adó mértékeken és egyéb díjak mértékén nem 

változtat.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester  

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása 

 

dr. Szilva István polgármester: a napirenddel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az újonnan 

megalakult képviselő-testület úgy döntött, hogy évente két alkalommal szeretne közmeghallgatást 

tartani., szemben a törvényben előírt egy alkalommal. Egyet az első félév végén, egyet pedig a 

második félév végén.  

Arra kérem a lakosságot, hogy lehetőség szerint minél többen vegyenek részt ezen az eseményen. 

Javaslatom a közmeghallgatás helyére és időpontjára 2015. december 10. csütörtök, 18.00 órai 

kezdettel a falusi rendezvények házában.    

 

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

elkötelezett abból a szempontból, hogy két alkalommal legyen közmeghallgatás a településen évente. 

Kérek mindenkit, hogy ha gondja, problémája van, akkor a közmeghallgatáson vagy esetleg a 

képviselőket személyesen is megkeresheti.  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testület felé, hogy a közmeghallgatás 

2015. december 10-én 18.00 órai kezdettel a falusi rendezvények házában kerüljön megtartásra.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is megtárgyalta a napirendet, és 5 igen egyhangú szavazattal javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy 2015. december 10-én 18.00 órától a falusi rendezvények házában 

legyen a közmeghallgatás.  

 

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

a napirendet, és az előzőekkel megegyezően 4 igen egyhangú szavazattal javasolja, hogy 2015. 

december 10. napján 18.00 órai kezdettel a falusi rendezvények házában legyen megtartva a 

közmeghallgatás.  

 

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

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

közmeghallgatás időpontja 2015. december 10. 18.00 óra, a helye pedig a falusi rendezvények háza, 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 

181/2015. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Közmeghallgatás tartásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2015. 

december 10. napján 18.00 órai kezdettel a falusi rendezvények házában 

közmeghallgatást tart.  

  

Felelős: dr. Szilva István polgármester  

Határidő: azonnal 
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4. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

dr. Szilva István polgármester: a napirenddel kapcsolatban először szeretném, ha a Miskolc 

Környéki Önkormányzati Társulás keretében ellátott családsegítés és gyermekjóléti feladatokról 

döntenénk. Ennek módját meg kell határozni 2016. január 1. napjától. Önállóan vagy pedig továbbra is 

társulás keretein belül látjuk-e el a feladatot. Javasolom, hogy továbbra is a társulás lássa el ezt a 

feladatot.  

Kérdezem van-e valakinek a javaslattal kapcsolatban észrevétel, más javaslat, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Önkormányzat 2016. január 1. napjától 

továbbra is a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás tagjaként lássa el a családsegítés, illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, 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 

182/2015. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretében ellátandó  

családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016. 

január 1. napjától továbbra is a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 

tagjaként látja el a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester  

Határidő: 2015. október 31. 

 

dr. Szilva István polgármester: a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás megszűnik. Ennek keretében 

látta el az önkormányzat a közfoglalkoztatási valamint a belső ellenőrzési feladatokat. A Miskolc 

Környéki Önkormányzati Társulás továbbra is ellátja a belső ellenőrzési feladatokat, a 

közfoglalkozatást viszont az önkormányzat önállóan látja el. 

A képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy kilép a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulásból. 

 

Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, javaslata, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki 

egyetért azzal, hogy az önkormányzat hagyja jóvá a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás 

megszűntetéséről szóló megállapodást, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

183/2015. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulás megszűntetéséről 

 és a Megszűntető Társulási Megállapodás jóváhagyásáról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. A Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által 2015. 

október 8. napján a 11/2015. (X.08.) szám alatt elfogadott Megszűntető 

Társulási Megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a Megszűntető 

Társulási Megállapodás aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Szilva István polgármester: javaslatot szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy a szociális konyha 

részére új gépjárművet vásároljon az önkormányzat. Már korábban is jelezte a konyha vezetője, hogy a 

mostani autó nem alkalmas a feladat ellátásra, mert nagyon sokat javítják. Az új autót csak 

ételszállításra fogják használni. Amennyiben megvásárlásra kerül az új gépjármű, a régi autót 

értékesíteni kell. Nincs értelme két autót fenntartani.  

A képviselők több árajánlatot is kaptak, több márkától. Mind benzines, mind dízeles autókra érkezett 

ajánlat. Én a feladat ellátása szempontjából javasolom, hogy benzines autót vásároljunk. A gépjármű 

alapfelszereltséggel rendelkezne, és fontos, hogy megfeleljen a hatósági előírásoknak az ételszállítás 

miatt.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata az árajánlatokkal kapcsolatban. Amennyiben 

nincs, úgy a Ford Tranzit Connect megvásárlását javasolom. Ezt ár-érték arányban a legjobb 

ajánlatnak tartom. Várhatóan ebben az évben meg is kapjuk, amennyiben ez kerül megvásárlásra.   

 

Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, javaslata, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki 

egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Ford Tranzit Connect gépjárművet vásárolja meg, 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 

184/2015. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Gépjármű vásárlásáról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. A Vagép Zrt. (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 9. cg: 15-10-040097) 

árajánlatát fogadja el. Megrendeli és megvásárolja a Ford Tranzit Connect 

LWB Trend Van 1.0 Eco Boost gépjárművet.  
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2. Az 1. pontban szereplő gépjármű szerződési ára bruttó 4.792.980,-Ft. A 

szerződési ár teljes összegét az önkormányzat a 2015. évi költségvetési 

tartalék terhére biztosítja.  

3. Felhatalmazza a polgármestert a gépjármű megrendelésére, valamint az 

adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Jelcs Sándor képviselő: közeleg halottak napja, ezért szeretném felhívni a polgárőrségnek és a 

rendőrségnek is a figyelmét a temetők rendjére, mert sajnos a környezetünkben elharapódzott az a 

szokás, hogy italozás, teherautóval való közlekedés történik a temetőkben. Kérem, hogy fokozottabban 

ellenőrizzék a temetőket ezeken a napokon. A MESZ figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a 

későbbiekben a temetői vízcsapok elzárásáról gondoskodjon az elfagyás megelőzése végett.  

Szintén a MESZ-t kérem, hogy a fák gallyazását tűzzék napirendre ebben az időszakban.  

A lakosság kérte továbbá, hogy az Erkel F. út 1. szám melletti járdán kilógó faágak zavarják a 

közlekedést. Kérik ennek megoldását. Valamint a levágott faágakat szállítsa el a MESZ.  

A családi házas lakók problémája, hogy a kerti hulladékot hová lehet elszállítani?  

Az orvosi rendelő dolgozói kérték, hogy lehetőség szerint az udvart szórják meg murvával, mert 

nagyon kijárták az autók, valamint kérik, hogy tábla kerüljön kihelyezésre, hogy az udvarban csak 

egészségügyi dolgozók és mozgáskorlátozottak parkoljanak.  

Még egy probléma, amivel sokan megkerestek, hogy a külterületi útra a sok eső rámosta a földet. 

Lehet-e ez ellen valamilyen megoldást találni.  

 

dr. Szilva István polgármester: természetesen a halottak napja miatt külön szoktuk jelezni a 

rendőrségnek, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a temetők rendjének megőrzésére. A lopásokat 

nagyon nehéz megelőzni.  

A vízcsapokat a fagyok várható megérkezésekor szokta a MESZ elzárni a temetőknél.  

Az Erkel F. úton lévő problémát a MESZ meg fogja nézni.  

Az orvosi rendelő udvarára is rendeltünk murvát. A tábla kihelyezésével kapcsolatban úgy gondolom, 

hogy meg kellene próbálni a kaput bezárni, mert a közlekedési tábla önmagában nem akadályozza meg 

a tilos parkolást.  

A külterületi út problémájával kapcsolatban engem is megkerestek. Ez egy visszatérő probléma. A 

tegnapi nap folyamán kint voltunk az adott területen a földtulajdonossal, és egyenlőre sikerült 

megoldást találni a kialakult helyzetre. Sajnos teljesen nem lehet meggátolni, hogy sár legyen a 

külterületi úton. Az utóbbi időben nagyon sok csapadék esett, ami a probléma okozója.  

 

Bencs Gábor képviselő: megkérem a MESZ vezetőt, hogy az elmúlt hónapban végzett munkáról 

adjon tájékoztatást. 

 

Horváth Péter MESZ vetető:  

 Befejeztük a rendőrőrs kialakítását, 

 Elkezdődött a könyvtár helyiségeinek a felújítása, 

 Közterületek takarítása, lehullott leveleket összeszedése, patakmeder tisztítása, 

 Kábeltévés helyiség felújítása elkezdődött, 

 Folyamatosan megtörténik az ételszállítás, anyagbeszerzés. 

 

Bencs Gábor képviselő: ezúton is szeretném megköszönni a munkát a MESZ dolgozóinak, a 

közfoglalkoztatottaknak és minden egyéb dolgozónak, aki a rendőrőrs kialakításában részt vett. 

A temetőkben megnövekedett forgalom és a lopások megelőzése érdekében a mostani héttől 

kezdődően megerősített szolgálatot lát el a polgárőrség. Türelmet kérek a lakosságtól.  

A Dózsa Gy. út végén lévő földút felújítása annak idején nagyon sok pénzébe került az 

önkormányzatnak. Zúzalékkal is leterítették, valamint a vízelvezető árok is kialakításra került. Viszont 

minden évben visszatérő problémát jelent a sár, ami az útra rákerül.  
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Megkerestek a településen lakók azzal kapcsolatban, hogy az idén elmaradt az utak kátyúzása. Több 

olyan kátyú is van, ami adott esetben veszélyes lehet. A korábbi években nem mindig sikerült a 

legjobb minőségben elvégezni ezeket a munkálatokat. Azt kérem, hogy ha ebben az évben már nem 

sikerül kátyúzni, akkor a jövő évben a legkorábbi időszakra tervezzük be ezt a munkát.  

A karácsonyi díszkivilágítás felülvizsgálata, cseréje megtörtént-e már? Gondolkozunk-e a bővítésén?  

A Start közmunka programban a mezőgazdasági munka eredményére lenne kíváncsi a lakosság.  

 

dr. Szilva István polgármester: sajnos a kátyúzásra tényleg nem maradt időnk ebben az évben. A 

következő évben ezzel fogjuk kezdeni a munkálatokat. A karácsonyi díszkivilágítás bővítése felmerült 

a művelődési bizottság ülésén. Most nem célszerű vásárolni, mert nagyon magasak az árak. Érdemes 

lenne a következő év költségvetésének tervezésénél foglalkozni ezzel. Szezonon kívül kedvezőbb áron 

lehetne vásárolni.  

A Start mezőgazdasági programmal kapcsolatban eddig még nem készült összesítés a megtermelt 

növények mennyiségéről.  

A fák gallyazását természetesen meg kell oldani. Az ÉMÁSZ és az önkormányzat között folyik az 

egyeztetés ezzel kapcsolatban. Helyszíni bejárás is lesz a munkálatok felmérése miatt.  

A kerti hulladék elhelyezése gond a lakóknak. Konténert lehet bérelni, amiben a zöldhulladékot bele 

tudják rakni, és el tudják szállíttatni. Az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy a 

magánszemélyek kerti hulladékát elszállítsa. A konténer bérlés egyik felét az önkormányzat, másik 

felét az igénylő fizeti.  

 

Bencs Gábor képviselő: a korábbi karácsonyi díszkivilágítás vásárlásakor volt egy pályázati 

lehetőség, amellyel egy cég kereste meg az önkormányzatot.  

 

dr. Szilva István polgármester: folyamatosan kapjuk az ajánlatokat a különböző cégektől a 

díszkivilágítással kapcsolatban is.  

 

Rontó András képviselő: a Kinizsi úti garázssor középső részén megáll a víz, ha nagy eső esik. A 

tulajdonosok ennek kiküszöbölésére kérnek segítséget az önkormányzattól.  

 

dr. Szilva István polgármester: úgy tudom, hogy ez magántulajdon. Utána kell nézni a 

tulajdonviszonyoknak. 

 

Bencs Gábor képviselő: a pataknál lévő védő töltést nem lehet átvágni, azt a vízügyi hatóság nem 

engedélyezi.  

 

Csóka Károly képviselő: bejelentést szeretnék tenni, hogy az Ady E. út 23. szám előtt nem ég a 

közvilágítás. Az Ady E. út lakóinak lenne egy kérésük azzal kapcsolatban, hogy a gyárkapunál lévő 

buszmegállóban meg lehet-e oldani a közvilágítást? 

 

dr. Szilva István polgármester: megnézzük, van-e rá megoldás. Korábban a KIS Cégcsoport segített 

ebben.  

 

Bencs Gábor képviselő: korábban már próbáltuk a terület közvilágítását megoldani. Az ottani 

villanyoszlopok már nagyon régiek, és az ÉMÁSZ ezekre nem tesz lámpatesteket. 

 

Csóka Károly képviselő: Kiss László Úr ígéretet tett arra, hogy amennyiben lehetőségük van rá, 

akkor légkábellel megoldják a problémát.  

 

Sólyom Sándor képviselő: ha az önkormányzatnak van rendezvénye, akkor hogyan értesítik a 

képviselőket, mert nem kaptam meghívót az október 23-i városi ünnepségre.  

 

dr. Szilva István polgármester: minden képviselő, így képviselő úr is megkapta a meghívót a városi 

rendezvényre. A nemzeti ünnepekre nem is kellene meghívót küldenünk, mert ezek jeles események. 

Sajnálom, ha nem kapta meg a meghívót. Meg volt hirdetetve a honlapon és plakáton is. Tudomása 
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volt erről. Az egyéb rendezvényekről is mindig küldünk meghívót. Megpróbáljuk időben értesíteni az 

illetékeseket. A bizottsági és a testületi üléseken is mindenki értesül a rendezvényekről. 

 

Sólyom Sándor képviselő: a képviselő-testületi üléseken részt szoktam venni. Az utóbbi időben két 

bizottsági ülésen nem tudtam részt venni munkahelyi elfoglaltságom miatt. A játszótérnek volt egy 

avató ünnepsége, amire szintén nem kaptam meghívót. 

 

dr. Szilva István polgármester: az avatás előtt volt egy bizottsági ülés, ahol ismertettük, hogy a 

kivitelező ezt az időpontot jelölte meg, amikorra el tudja végezni a munkát. Meghívó erre az avatásra 

nem ment ki senkinek.  

 

Sólyom Sándor képviselő: a rendőrségi átadó ünnepségen sem tudtam részt venni, mert nem lettem 

tájékoztatva arról, hogy mikor lesz. A testület kiment a Rejdovai folklór fesztiválra, amit akkor tudtam 

meg, amikor már hazajöttek. Itt voltak a Rejdovai településről, senki nem szólt, hogy mi lesz velük 

kapcsolatban a program.  

Kérem, hogy a jövőben kapjunk e-mailt, amelyben a rendezvényekről értesülhetünk.  

 

dr. Szilva István polgármester: reagálni szeretnék az elmondottakra. Úgy tudom, hogy a játszótér 

átadás idején itt tartózkodott képviselő úr Sajóbábony területén. A Rejdovai folklór fesztiválról is 

értesítettük volna, de tudomásunk szerint egyéb elfoglaltsága volt, mert kirándulást szervezett a 

Sajóbábonyi lakosoknak. A kolléganők minden alkalommal megpróbálják utolérni képviselő urat. 

Mindent időben elmondok, hogy milyen rendezvények várhatóak. Van, amikor tudomása van róla, és 

mégsem jön el.  

 

Sólyom Sándor képviselő: kérem, hogy a jövőben nagyobb figyelem legyen arra, hogy mindenki 

tudjon mindenről, ha esetleg nem tudott az ülésen részt venni.  

 

Csóka Károly képviselő: három alkalommal nem volt bizottsági ülésen, és egyszer sem jelezte felém, 

hogy nem jó az időpont. Ha pedig nem tudott részt venni a bizottsági ülésen, akkor miért nem hív fel, 

hogy megkérdezze, miről volt szó. Ha a jövőben megkeres, el fogom Önnek mondani, amiről a 

bizottsági ülésen szó volt.  

 

Bencs Gábor képviselő: sem a játszótér átadáson, sem a Rejdovai folklór fesztiválon, sem a 

városnapon rendezett rejdovai rendezvényen nem voltam jelen, de az információk mindig eljutottak 

hozzám. Természetesen tudom támogatni a felvetést, hogy menjen e-mail a képviselőknek a várható 

rendezvényekről.  

 

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         Király Gáborné  

              polgármester                  jegyző 

 

 


