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Határozat szám Megnevezése 

 

194/2015. (XI.24.)  Napirendi pont elfogadásáról 

195/2015. (XI.24.) Lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett   

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

196/2015. (XI.24.) Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

szóló beszámoló  elfogadásáról 

197/2015. (XI.24.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 

198/2015. (XI.24.) Tájékoztató a szociális konyha 2015. évi munkájáról 

199/2015. (XI.24.) Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda zárva tartása 

200/2015. (XI.24.) Karácsonyi csomag készítése a sajóbábonyi lakosok részére 

201/2015. (XI.24.) Jutalomkeret meghatározása 

202/2015. (XI.24.)  Személyes érintettség bejelentéséről 

203/2015. (XI.24.) Polgármester jutalomkeretének megállapításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2015. november 24. 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 

 

 

Távol maradt:  Rontó András képviselő 

    Sólyom Sándor képviselő   

 

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

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Király Gáborné  jegyző 

Horváth Péter MESZ vezető 

Mogyorósi Gábor élelmezésvezető 

Juhász Judit óvodavezető 

 

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. Ismertetem a napirendi pontokat: 

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

2. Tájékoztató az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, a helyi 

adóból származó bevételek alakulásáról. 

3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról. 

4. Tájékoztató a szociális konyha 2015. évi munkájáról. 

5. Indítványok, bejelentések. 

Zárt ülésen: 

6. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

 

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. 



 3 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

194/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  

 

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

intézkedésekről. 

2. Tájékoztató az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról, a helyi adóból származó bevételek alakulásáról. 

3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról. 

4. Tájékoztató a szociális konyha 2015. évi munkájáról 

5. Indítványok, bejelentések 

Zárt ülésen: 

6.    Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

 

 

 

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

intézkedésekről 

 

 

dr. Szilva István polgármester: a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időben történt intézkedésekről 

szeretnék tájékoztatást adni.  

 Október 27-i testületi ülésen felülvizsgáltuk a helyi adókat és egyéb díjakat, 

amelyeken a testület nem változtatott.  

 Döntöttünk arról, hogy újabb közmeghallgatást tart a képviselő-testület. Erre 

szeretném felhívni a lakosság figyelmét. A közmeghallgatás időpontja 2015. 

december 10. csütörtök 18. óra, az ófaluban lévő rendezvények háza.  

 A társulási ülésekkel kapcsolatos döntéseket hoztunk meg, valamint a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának módjáról határoztunk, melyet továbbra is 

társulás keretin belül szeretnénk ellátni.  

 A képviselő-testület döntött arról, hogy a szociális konyha részére gépjárművet 

vásárol, mellyel az ételt szállítják az intézmények és a lakosság részére. A korábbi 

gépjármű nagyon rossz állapotban van, ezért indokolt volt annak lecserélése.  

 A fiatalok első lakáshoz jutásáról is döntött a testület. Öröm számunkra, ha a fiatalok 

Sajóbábonyban vásárolnak lakást és itt szeretnének letelepedni.  

 Rendkívüli testületi ülést is tartottunk november hónapban, melyet több fontos 

határidős döntés is indokolt. Egyik ilyen döntés a szociális tűzifa rendelet 

megalkotása, valamint az erre vonatkozó árajánlat elfogadása. Felállítottunk egy 

ideiglenes bizottságot, melynek feladata a tűzifa kérelmek elbírálása. November 30-ig 

van lehetősége a lakosoknak benyújtani a kérelmeket. Várhatóan a kérelmek elbírálása 

után, még december hónapban szeretnénk kiosztani a tűzifát a rászorultak részére.  

 A képviselő-testület döntött a vargaszögi patak belterületi szakaszának geodéziai 

felméréséről. Erre azért volt szükség, hogy pályázatot tudjunk benyújtani a patak 

rendezésére, és a Dózsa Gy. út végétől a Petőfi út végéig a patakmedret felújítsuk és 

burkoljuk.  

 A rendkívüli testületi ülésen döntéseket kellett hozni a társulásokkal kapcsolatosan.  

 Egy magánszemély kérelmét is elbírálta a testület, amit jóváhagyott.  
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Az elkövetkező időszakban több rendezvény is lesz a településen: 

 december 4-én kerül megrendezésre a Mikulás ünnepség, ahová a 2-10 éves korú gyermekeket 

várjuk.  

 a jövő héten kerül megrendezésre egy olyan esemény, amely a Hejő-Sajó pályázat részese. Ez 

arról szól, hogy erősítsük azt a fajta mezőgazdasági tevékenységet, amelyet régen a falvakban 

végeztek. Sajóbábony és további öt település vesz részt ezen a rendezvényen. A pályázat 

bemutatója a sajóbábonyi általános iskolában lesz megtartva. Itt lehetőség lesz megkóstolni a 

termékeket, amelyeket az elmúlt egy év során termeltek a települések. Itt kerül sor az iskolás 

korú gyermekek témával kapcsolatos rajzainak díjazására is.  

 az adventi ünnepség sorozat is megkezdődik a héten vasárnap. Az ünnepség rendhagyó módon 

fog zajlani. Részben azok a személyek kerültek bevonásra, akik az elmúlt évek során is. Az 

ünnepség az első és második vasárnap a városháza előtti téren lesz, a harmadik és negyedik 

vasárnap pedig a tájház udvarán.  

 szeretném értesíti a lakosságot arról, hogy a sajóbábonyi bekötőút mentén a közútkezelő 

elvégezte az ároktisztítást. A következő év tavaszán a Vörösmarty út padka rendezése, árok 

rendbe tétele is be van tervezve.  

 Az ÉMÁSZ-szal egyeztetést folytattunk és a Vörösmarty úton lévő fák metszése ügyében, 

amit el fogunk végezni.  

 az elmúlt héten részt vettem egy rendezvényen a Sajó-Bódva Hulladékgazdálkodási Társulás 

tagjaként, ugyanis egy sikeres pályázat eredményeként megérkeztek az új hulladéktároló 

edények, amelyeket meg lehetett tekinteni. Egyenlőre arról tudom tájékoztatni a lakosságot, 

hogy miden társasház és családi ház 2 db új kukát fog kapni. Egy fekete színűt, amibe a 

normál hulladékot lehet elhelyezni, ez chippel lesz ellátva, valamint egy kék-sárga színű 

szelektív hulladékgyűjtő edényt. Ebbe a fém, papír és műanyag hulladék helyezhető.  Az üveg 

továbbra is a településen kihelyezett szelektív edényekbe gyűjthető a két élelmiszer bolt 

mellett. A szelektív hulladékgyűjtő edényeket ritkábban fogják üríteni, mint a feketét. Az 

edények kiosztása legkésőbb jövő év tavaszig fog megvalósulni. A régebbi kukák 

maradhatnak a lakosságnál, nem kell visszaadni, de csak az új kukákat fogja üríteni a 

szolgáltató. Akik nem tudnak mit kezdeni a régi gyűjtő edényekkel, azokét a szolgáltató 

térítésmentesen átveszi. Az új kukák tulajdonjoga a társulást illeti. Az átvételkor rögzítve lesz 

a kukákban keletkezett károkért történő felelősség viselésének módja.  

 arról szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a korábbi intézményvezetővel fennálló 

munkajogi eljárás első fokon véget ért, melyben az önkormányzat javára döntött a bíróság, 

miszerint az önkormányzat teljesen megalapozott döntést hozott a volt igazgatóval szemben, 

amikor a vezetői megbízatását visszavonta.  

 

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 5 fő. 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

195/2015. (XI.24.) 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. 
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 Felelős: dr. Szilva István polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

 

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

intézkedésekről 

 

 

dr. Szilva István polgármester: a korábbi testületi ülésen már részben érintettük ezt a témát, mely 

során a helyi adókról és egyéb díjakról döntöttük.  

 

Király Gáborné jegyző: a jogszabály előírja, hogy a képviselő-testület a jegyző útján ellenőrzi az 

adóztatást. Egy átfogó és részletes beszámoló készült a 2015. október 31-ig zajlott munkáról. Az előző 

ülésen a képviselő-testület arról döntött, hogy nem kíván változtatni az adók és egyéb díjak mértékén. 

Az adókivetésekhez képest jól alakultak a befizetések.  

 

dr. Szilva István polgármester: úgy gondolom, hogy ez a beszámoló egy nagyon részletes anyag, 

amely jól szemlélteti az egész éves munkát az adóigazgatásban. Szeretnék gratulálni a kollégáknak és 

a polgármesteri hivatalnak egyaránt. Hivatalunknak az az elve, hogy aki segítségre szorul, annak 

segítsünk, nem szeretnénk családokat ellehetetleníteni. Sajnos előfordult az is, hogy több éve 

felhalmozódott tartozások csökkentése ügyében az adózó nem tett semmit. A jogkövető állampolgárok 

joggal várják el, hogy a hivatal járjon el ezekkel az emberekkel szemben is. Előrelépést sikerült 

elérnünk a kommunális adó befizetések terén is.  

 

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

megtárgyalta a napirendi pontot. Nagyon részletes anyagot kaptunk. Nincs szégyellni valónk a 

teljesítésekkel kapcsolatban. Elismerés és köszönet illeti az egész önkormányzat munkáját. A bizottság 

2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk együtt tárgyalta a pénzügyi bizottság tagjaival az előterjesztést, és 3 

igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, hogy van-e valakinek még észrevétele az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy örülök annak, ha képviselők is úgy látják, hogy jó úton halad a 

hivatal és ez így marad a jövőben is. Szavazásra teszem fel, aki egyetért az önkormányzati 

adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, a helyi adókból származó bevételek alakulásáról és 

az adóhatósság 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, 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 

196/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a 

helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló  

elfogadásáról 

 

A Sajóbábony Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 

önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, a helyi 
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adókból származó bevételek alakulásáról és az adóhatósság 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót.  

 

Felelős: Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3. napirendi pont: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 

 

 

dr. Szilva István polgármester: megkérem Jegyző Asszonyt, hogy foglalja össze és egészítse ki az 

írásos anyagot.  

 

Király Gáborné jegyző: a polgármesteri hivatalban eléggé szerteágazó munkát látunk el. Talán nem 

is sikerült mindenre kiterjedő beszámolót készíteni. Az iktatott ügyek magas száma azt mutatja, hogy 

nem csökken a polgármesteri hivatal munkája. Nagyon jó olyan hivatalban dolgozni, ahol számíthatok 

a kollégák munkájára. Megköszönöm mindenki munkáját, büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy egy 

ilyen hivatalban dolgozhatom. A képviselő-testület munkáját is köszönöm, és azt, hogy nyugodt 

légkört teremtenek a hivatalban végzett munkához.  

 

dr. Szilva István polgármester: a polgármesteri hivatalban elvégzett beruházásokról szeretnék egy 

rövid tájékoztatást adni. A hivatal létszámát erősíti, hogy július 1-től 1 fő mezőőrt alkalmazunk, aki 

nagyon hasznosan végzi a tevékenységét.  

Jó ütemben halad a lift megvalósítása az épületben. Remélem, hogy a következő év elején már a 

mozgásukban korlátozott és idős személyek ezzel tudnak feljönni a művelődési házba és a 

polgármesteri hivatalba. Ehhez kapcsolódóan egy mozgáskorlátozott bejárót is el kell készíteni, 

valamint a mosdót is fel kell újítani, hogy az előírásoknak megfeleljünk.  

Várhatóan december 1-től a járási hivatal irodája felköltözik a második emeletre.  

Az önkormányzat az év során pályázott arra, hogy nyáron az iskolás korú gyermekek gyakorlaton 

vegyenek részt. Ezért a munkáért fizetést kaptak. Remélem hasznos volt számukra, hiszen betekintést 

kaphattak az intézmények munkájába. A korábbi évhez képest nagyobb létszámmal foglalkoztattunk 

diákokat, ugyanis a nyár folyamán 30 fő dolgozhatott.  

Büszke vagyok a kollégákra. Megköszönök minden segítséget, hiszen a testület sem tudna dolgozni a 

munkájuk nélkül. Nagyon részletes anyagokat készítenek, amely nagyban elősegíti a döntések 

meghozatalát.  

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: nincs mit 

szerénykedni a beszámoló miatt, hiszen egy nagyon részletes anyagot kaptunk. Úgy gondolom, hogy a 

22 pontot érintő beszámoló betekintést nyújthat abban, hogy a hivatalnak milyen feladatokat kell 

ellátnia. Szerteágazó folyamat, és az egyik kapcsolódik a másikhoz. Elismerés illeti az egész apparátus 

munkáját. A testület is igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a munka folyamatos és 

zökkenőmentes legyen. A bizottság 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót 

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is megtárgyalta a polgármesteri hivatal 2015. évi munkájáról készített 

beszámolót. Megnyugvással tölt el bennünket, hogy szakmailag jól felkészült kollégák állnak 

rendelkezésre. Magam részéről is gratulálni tudok a munkájukhoz. A bizottság 3 igen egyhangú 

szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.  

 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a polgármesteri hivatal 

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

kapcsolatban, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem el, aki egyetért a polgármesteri hivatal 2015. 

évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, 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 

197/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 

 

A Sajóbábony Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

Felelős: Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Tájékoztató a szociális konyha 2015. évi munkájáról 

 

dr. Szilva István polgármester: a szociális konyha 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató előadója 

az élelmezésvezető. Megkérem, hogy amennyiben szeretné az írásos anyagot kiegészíteni, azt 

megteheti.  

 

Mogyorósi Gábor élelmezésvezető: nem szeretném kiegészíteni a tájékozatót. A bizottsági ülésen 

mindenre kiterjedően sikerült megtárgyalni. A gépkocsi beszerzéssel kiegészítettem az írásos anyagot. 

Szeretném a kollégáknak megköszönni az egész éves munkát. A közfoglalkoztatottak is hozzájárultak 

ahhoz, hogy a szociális étkező jól végezte a munkáját. Az önkormányzat és a képviselő-testület 

segítségét is szeretném megköszönni, hiszen az év folyamán külső és belső felújítások történtek 

intézményünkben.  

 

dr. Szilva István polgármester: szeretném összefoglalni a szociális konyha ez évi munkáját. Ebben 

az időszakban a legtöbb fejlesztés a szociális konyhánál valósult meg. Sikerült felújítani az épületet, 

ami már nagyon időszerű volt. A napelem fel lett szerelve az épület tetejére, amivel az áram 

számlában tudunk jelentős megtakarítást elérni. A kazán meghibásodott, ezért azt is ki kellett cserélni. 

Különböző eszközbeszerzéseket is végrehajtott a konyha. Az új gépjármű is a konyha munkáját fogja 

segíteni.  

Kérem az élelmezésvezetőtől, hogy próbálják még színvonalasabban, még precízebben végezni a 

munkát, de szerintem a dolgozók erre is törekednek.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a konyhán dolgozók munkája által jelentős bevétellel gyarapodik az 

önkormányzat. Hiszen nagyon sok rendezvénynek ad helyszínt. Sok dicséretet kap a konyha a 

rendezvényekre elkészített ételek színvonala miatt. A bölcsődei csoport beindulásával egy újabb 

feladat áll előttük.  

Én is szeretném megköszönni a munkájukat.  

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottság 2 igen 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés. 

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is megtárgyalta a szociális konyha munkájáról szóló tájékoztatót. 

Bizottságunk nevében is szeretném megköszönni a konyha dolgozóinak a munkáját.  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
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dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, 

észrevétele, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért a szociális konyha 2015. évi 

munkájáról szóló tájékoztató elfogadásával, 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 

198/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tájékoztató a szociális konyha 2015. évi munkájáról 

 

A Sajóbábony Város Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a szociális konyha 2015. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

 

dr. Szilva István polgármester: az óvodavezető kéréssel fordult a képviselő-testülethez, mely szerint 

2015. december 21. – 2015. január 3. között szeretne az óvoda zárva tartani. Kéri, hogy a képviselő-

testület támogassa ezt. Én előzetesen azt kértem, hogy mérjék fel a szülők körében, van-e igény a 

nyitva tartásra. Kérem, hogy tájékoztasson bennünket az Óvodavezető Asszony, mi lett a felmérés 

eredménye.  

 

Juhász Judit óvodavezető: minden csoportban megkérdeztük a dolgozó szülőket, meg tudják-e 

oldani a gyermekük elhelyezését a fenti időszakban. Az a visszajelzés érkezett, hogy minden szülő 

meg tudja oldani a gyermek felügyeletét, nincs igény ebben az időszakban az óvoda nyitva tartására. 

 

dr. Szilva István polgármester: van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz, 

amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a Sajóbábonyi Szivárvány 

Óvoda 2015. december 21. – 2016. január 3. közötti időszakban zárva tartson, 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 

199/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvodai zárva tartása  

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete engedélyezi 

azt, hogy a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda 2015. december 21. – 

2016. január 3. közötti időszakban zárva tartson.  

Felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a szülőket tájékoztassa.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

       Juhász Judit óvodavezető 

Határidő: azonnal 
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dr. Szilva István polgármester: a tájékoztatóból kimaradt, hogy a zöld hulladék elhelyezésével 

kapcsolatban több megkeresés is érkezett hozzánk. Felvettem a szolgáltatóval a kapcsolatot, és 

előzetesen el tudom mondani, hogy várhatóan ebben az évben meghatározunk egy napot, amikor az 

általunk kijelölt helyre a lakosság kizárólag a zöld hulladékot elhozhatja. Ennek elszállítását a 

szolgáltató fogja elvégezni. Ezt szeretnénk évente kétszer bevezetni majd. Erről időben fogjuk a 

lakosságot értesíteni.  

A játszótéri eszközök és a quad újra meghirdetésre kerül. Megint lehetőség lesz arra, hogy csökkentett 

áron licitáljanak ezekre az eszközökre.  

 

A karácsonyi csomag elkészítésére szeretnék javaslatot tenni azért, hogy mindenki időben 

megkaphassa. A korábbi évhez hasonlóan arra szeretnék javaslatot tenni, hogy lehetőség szerint 

sajóbábonyi vállalkozót segítsünk ezzel. Eddig arra tettünk javaslatot, hogy minden évben más kapjon 

erre lehetőséget. Bizottsági ülésen tárgyaltunk erről, és Mészáros Gyula helyi vállalkozóval vettük fel 

a kapcsolatot, hogy készítse el a csomagokat. Annyiban térnénk el az előző évekhez képest, hogy most 

nemcsak a 65 éven felüli nyugdíjasok kapnának karácsonyi ajándékcsomagot, hanem a településen 

minden ingatlan kapna egyet.  

Általában a támogatások a rászorulókat és az idősebb korosztást érintik, és kimarad a középkorosztály, 

aki semmiből nem részesül. Ez a kezdeményezés gesztus értékű lenne. Javasolom, hogy ezt a 

javaslatot támogassa a képviselő-testület.  

 

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele a javaslathoz, amennyiben nincs, úgy szavazásra 

teszem fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat Sajóbábonyban ingatlanonként 1 db karácsonyi 

ajándékcsomagot ad, melyet Mészáros Gyula (Sajóbábony, Széchenyi út 24.) egyéni vállalkozótól 

rendel meg 1500 Ft / csomag áron. Az ajándékcsomaggal kapcsolatos költséget a 2015. évi 

költségvetésben biztosítja, 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 

200/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Karácsonyi csomag készítése a sajóbábonyi lakosok részére 

 

 

Sajóbábony Város Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

Sajóbábonyban ingatlanonként 1 db karácsonyi ajándékcsomagot ad, 

melyet Mészáros Gyula (Sajóbábony, Széchenyi út 24.) egyéni 

vállalkozótól rendel meg 1500 Ft / csomag áron.  

Az ajándékcsomaggal kapcsolatos költséget a 2015. évi 

költségvetésben biztosítja.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Szilva István polgármester: az önkormányzat dolgozóit dicséretben részesítette a képviselő-

testület. Azonban ennek kifejezéseképpen jutalomban is részesíthetjük őket. Az elmúlt évben nem 

kívántam jutalmat adni a dolgozóknak, viszont most úgy látom, hogy megdolgoztak érte és 

megérdemlik. Ez betervezésre is került a költségvetésbe. Jól végzik a munkájukat, és arra törekszenek, 

hogy a képviselő-testület minél hatékonyabban tudjon dolgozni. Egész éves munkájukat ismernénk el 
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ezzel az anyagi juttatással.  Kérem a képviselőket, hogy szavazzák meg a jutalmat a dolgozóknak. Fél 

havi keret van betervezve a költségvetésünkben.  

 

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel. Aki 

egyetért azzal, hogy az önkormányzat intézményeiben végzett eredményes munka elismerésére, 

jutalomra és járulékra, a Polgármesteri Hivatal részére 1.294.050,-Ft, a Déryné Szabadidőközpont és 

Városi Könyvtár részére 373.500,-Ft, Sajóbábony Szivárvány Óvoda részére 1.395.000,-Ft, a Védőnői 

szolgálat részére 81.400,-Ft, a szociális étkeztető részére 497.000,-Ft, a Műszaki Ellátó Szervezet 

részére 602.350,-Ft összeget biztosít, valamint felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és 

kifizetéséről gondoskodjék, 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 

201/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Jutalomkeret meghatározása 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Az önkormányzat intézményeiben végzett eredményes munka 

elismerésére, jutalomra és járulékra, a Polgármesteri Hivatal 

részére 1.294.050,-Ft, a Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtár részére 373.500,-Ft, Sajóbábony Szivárvány Óvoda 

részére 1.395.000,-Ft, a Védőnői szolgálat részére 81.400,-Ft, a 

szociális étkeztető részére 497.000,-Ft, a Műszaki Ellátó Szervezet 

részére 602.350,-Ft összeget biztosít.  

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről 

gondoskodjék.  

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

  Király Gáborné jegyző 

  intézményvezetők 

Határidő: azonnal 

 

 

Csóka Károly képviselő: Az Árpád utca elején nem ég a közvilágítás.  

Kérem a lakosságot, hogy a szociális tűzifa lehetőségét vegye igénybe. Ez a testület fel merte vállalni 

ezt a feladatot. Próbálunk segíteni azoknak az embereknek, akik rászorultak.  

 

dr. Szilva István polgármester: ne szégyelljék az emberek azt, hogy kérnek. Meg kell adni a 

lehetőséget maguknak. A közvilágítással kapcsolatban egyeztettünk az ÉMÁSZ-szal. A MESZ 

felmérte, hogy hol nem ég a közvilágítás és ezt jeleztük az ÉMÁSZ felé. Ezt a problémát ismét jelezni 

fogjuk.  

 

Bencs Gábor képviselő: minden évben a költségvetésbe betervezésre került, hogy az önkormányzat 

dolgozóit, amennyiben lehetőségünk van rá jutalmazhassuk. A költségvetés tervezésekor egy havi 

keret került tervezésre, amiből fél havit az év folyamán már kifizettünk a dolgozóknak. Most a másik 

felét kapják meg a dolgozók.  

Minden évben a pénzügyi bizottság tesz javaslatot a polgármester jutalmazására. A bizottság 

egyhangúlag azt javasolja, hogy egy havi illetményének megfelelő jutalomban részesüljön. Úgy 

gondoljuk, hogy a polgármester is mindent megtett annak érdekében, hogy pozitív változások 
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következzenek be az önkormányzat működésében. Kérem a képviselő-testületet, hogy a javaslatot 

szavazza meg. Amennyiben polgármester úr megengedi, úgy a pénzügyi bizottság elnökeként 

szavazásra teszem fel a javaslatot.  

 

dr. Szilva István polgármester: bejelentem, hogy a személyes érintettségem miatt nem veszek részt a 

szavazásban.  

 

Király Gáborné jegyző: szeretném kérni a testületet, hogy a személyes érintettség kérdésében 

hozzanak döntést.  

 

dr. Szilva István polgármester: szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 

tudomásul veszi dr. Szilva István személyes érintettségre vonatkozó bejelentését a polgármester 

jutalmának megállapítása tárgyában., és a 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésére 

figyelemmel dr. Szilva István polgármestert kizárja a döntéshozatalból 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 

202/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Személyes érintettség bejelentéséről 

 

A képviselő-testület 

 

1. Tudomásul veszi dr. Szilva István személyes érintettségre 

vonatkozó bejelentését a polgármester jutalmának megállapítása 

tárgyában. 

2. A 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésére 

figyelemmel dr. Szilva István polgármestert kizárja a 

döntéshozatalból. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

polgármestert a 2015. év második félévi munkája elismeréséül 495.100,-Ft jutalomban részesíti, 

valamint felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjék, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület a 202/2015. (XI.24.) önkormányzati határozatával dr. Szilva István polgármestert 

a döntéshozatalból kizárta. A döntéshozatalban részt vett 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

203/2015. (XI.24.) önkormányzati határozata 

 

Polgármester jutalomkeretének megállapításáról 

 

 



 12 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. 

Szilva István polgármestert a 2015. év második félévi munkája 

elismeréséül 495.100,-Ft jutalomban részesíti.  

Felhívja a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről 

gondoskodjék.  

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

  Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

dr. Szilva István polgármester: szeretném elmondani, hogy jó érzés az, amikor a képviselők úgy 

látják, hogy valamilyen változás elindult, és az  én munkámat is elismerik. Ezt nem egyedül valósítom 

meg, hiszen a képviselők támogatása nagyon sokat számít. Minden egyes dolgozónak szeretném 

megköszönni, mert így érdemes dolgozni.  

 

Bencs Gábor képviselő: kérem a MESZ vezetőt, hogy az intézmény elmúlt hónapban elvégzett 

munkájáról adjon tájékoztatást.  

 

Horváth Péter MESZ vetető:  

- az új könyvtár kialakítása folyamatban van, 

- a tájház kemencéjére építettünk egy tetőt,  

- a mezőgazdasági terület felszántása megtörtént,  

- a csodasövény nyomvonalának felszántását elvégeztük, 

- a 3-as épületben befejeződött a felújítás,  

- a falevél összegyűjtése és elszállítása folyamatos,  

- közterületek takarítása folyamatos, 

- szánkópálya bozótirtása, takarítása folyamatban van, 

- a patak takarítása folyamatosan történik, 

- anyagbeszerzés, ételszállítás. 

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem a képviselő-testületet, van-e valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatos hozzáfűzni valója, kérdése?  Amennyiben nincs, úgy szeretném tájékoztatni a tisztelt 

jelenlévőket, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. Köszönöm szépen a megjelenést 

az ülését bezárom.   

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

          dr. Szilva István         Király Gáborné  

              polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


