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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2015. december 15. 
 

napján megtartott rendes, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Megnevezése 

 

21/2015. (XII.16.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015. (IX.30.) 

és 10/2015 (IV.29.) rendelettel módosított 2/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Határozat szám Megnevezése 

 

208/2015. (XII.15.)  Napirendi pont elfogadásáról 

209/2015. (XII.15.) Lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett   

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

210/2015. (XII.15.) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi 

munkatervéről 

211/2015. (XII.15.) Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

212/2015. (XII.15.) A Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal kijelölésea gazdasági 

szervezet feladatainak ellátására 

213/2015. (XII.15.) A Sajóbábonyi Szivárvány Óvodával kötött munkamegosztási 

megállapodás jóváhagyása 

214/2015. (XII.15.) A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárral kötött 

munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 

215/2015. (XII.15.) Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból való 

kiválással kapcsolatos elszámolás megállapodásáról 

216/2015. (XII.15.)  Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának jóváhagyásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2015. december 15. 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 

 

Távol maradt:   Sólyom Sándor képviselő   

 

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Király Gáborné  jegyző 

Horváth Péter MESZ vezető 

 

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 6 fő jelen van, az 

ülést megnyitom. Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

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

2. Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalására 

3. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, jóváhagyása 

4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

5. Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 

6. Indítványok, bejelentések 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

208/2015. (XII.15.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  

 

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

intézkedésekről   

2. Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 

megtárgyalására 

3. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, 

jóváhagyása 

4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

5. Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 

6. Indítványok, bejelentések 

 

 

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

intézkedésekről 

 

dr. Szilva István polgármester: a legutóbbi testületi ülés november 24-én volt, amelyen különböző 

beszámolókat, tájékoztatókat fogadott el a testület: 

 a dolgozók munkájának elismeréseképpen jutalmat kaptak az önkormányzat dolgozói, 

 az önkormányzat adóigazgatásával kapcsolatos feladatok ellátásról szóló beszámolót 

fogadott el a testület, 

 a polgármesteri hivatal 2015. évi munkájáról, valamint a szociális étkeztető 2015. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót is elfogadta a testület, 

 a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda téli zárva tartásáról fogadott el határozatot, 

 a karácsonyi csomag készítéséről született döntés. Az elmúlt évekhez képest változás, 

hogy minden sajóbábonyi ingatlan 1 db csomagot kap ettől az évtől kezdődően.  

 a Bursa Hungarica pályázatokról hozott döntést a testület, mely alapján 5.000,-

Ft/fő/hó támogatást ad az önkormányzat. 

 

Fontosabb beruházások, események, amelyek a két ülés között történtek:  

 a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár felújítása folyamatosan zajlik. Ezen belül az 

első emelet nyílászáróinak cseréje történik.  

 A település több részén elvégeztük a fák, bokrok gallyazását.  

 A szociális tűzifa kiosztása az elmúlt héten megtörtént.  

 A szociális konyha részére vásárolt új gépjármű a mai napon fog megérkezni. A holnapi 

naptól már ez az autó fogja szállítani az ételt.  

 A karácsonyi csomagok kihordása megkezdődött a tegnapi nap folyamán. Amennyiben valaki 

nem tartózkodik otthon, értesítést hagynak ott a kollégák, és a művelődési házban vehető át a 

karácsonyi csomag. A nyilvántartásban lévő esetleges hibákat ki fogjuk javítani.  

 Megjelent a Bábonyinfo legújabb száma. Várhatóan ebben az évben még egy lapszám meg 

fog jelenni.  

 Minden vasárnap adventi ünnepséget tartunk a településen. 

 December elején a KIS Cégcsoporttal közösen Mikulás ünnepséget tartottunk.  
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 December 10-én közmeghallgatást tartott a képviselő-testület az ófaluban lévő rendezvények 

házában.  

 Nagyon jól haladnak a napelem park munkálatai. Elkészült a terület körbekerítése, a 

biztonságtechnika kiépítése. Következő évben fog folytatódni a munka. 

 

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

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

209/2015. (XII. 15.) 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:  

 

 

2. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 

megtárgyalására 

 

 

dr. Szilva István polgármester: ebben az évben 11 db rendes és 10 db rendkívüli ülést, valamint 2 db 

közmeghallgatást tartott a képviselő-testület. A 2016. évi munkaterv megtárgyalásánál kisebb mértékű 

változtatásokat eszközöltünk. Kérem a bizottságokat, hogy ismertessék döntésüket.  

 

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

megtárgyalta a képviselő-testület 2016. évi munkatervét, és 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is tárgyalta az előterjesztést, és a jelenlévők egyhangú szavazatával 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület 2016. évi munkatervét.  

 

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

megtárgyalta a napirendet és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.  

 

dr. Szilva István polgármester: a honlapra valamint a helyi újságba is bekerül a képviselő-testület 

2016. évi üléseinek időpontja.  

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

egyetért a képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.  

 

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

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

210/2015. (XII. 15.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi 

munkatervéről 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 

munkatervét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, 

jóváhagyása. 

 

Király Gáborné jegyző: az önkormányzat gazdálkodásán belül a belső kontroll rendszer működtetése 

a jegyző feladata. A belső ellenőrzést a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretén belül 

biztosítja a képviselő-testület. Ezt a feladatot a 2016. évtől a Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Osztálya végzi el számunkra.  

 

dr. Szilva István polgármester: aki ezt a feladatot ellátja, az egy tőlünk független szerv. Arra 

hivatott, hogy ellenőrizze az önkormányzat és szerveinek munkáját.  

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: az önkormányzat 

2016. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta a bizottság, és 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé.  

Kettő olyan terület lesz, amelyet a társulás ellenőrizni fog. Az egyik a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség szabályszerűsége, a másik pedig a térítési díjak beszedésének és elszámolásának 

ellenőrzése. 

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, 

úgy szavazásra teszem fel. Aki egyetért, hogy a képviselő-testület a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva jóváhagyja az önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés 

mellékleteivel együttesen, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

211/2015. (XII. 15.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) 

bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az önkormányzatra 

vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés mellékleteivel 

együttesen.  
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Felelős: Király Gáborné jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

 

4. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

dr. Szilva István polgármester: a 2015. évi költségvetés módosítására azért kerül sor, mert voltak 

olyan döntései az önkormányzatnak, amelyek érintik az elfogadott költségvetést.  

 

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

megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását, és 2 igen egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is tárgyalta a napirendet, és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását.  

 

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

megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását és 3 igen egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, amennyiben nincs, 

úgy szavazásra teszem fel. Aki egyetért az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 

alábbi rendeletet:  

 

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015. (IX.30.) és 10/2015 (IV.29.) rendelettel 

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

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. napirendi pont: Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 

 

Király Gáborné jegyző: a Sajóbábony Város Önkormányzat költségvetési szervei, úgymint a 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár nem rendelkeznek 

önálló gazdálkodási szervezettel. A pénzügyi, számviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi el a 

két intézménynek. Az intézményeknek és a polgármesteri hivatalnak munkamegosztási megállapodást 

kell kötnie a gazdálkodási feladatok ellátására.  

 

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

megtárgyalta a munkamegosztási megállapodásokat a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 

valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda vonatkozásában és 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé.  
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Jelcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: a mi bizottságunk is megtárgyalta a napirendi előterjesztést és 3 igen egyhangú 

szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

dr. Szilva István polgármester: a napirenddel kapcsolatban három döntést kell meghoznunk. Először 

a Polgármesteri hivatal kijelöléséről a gazdasági szervezet feladatainak ellátására, valamint külön-

külön a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárral és a Sajóbábonyi Szivárvány Óvodával 

kötött munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról kell határozatot hoznunk.  

 

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

nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvodában és a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárban az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.)  9.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására az Ávr. 9.§ (5a) 

bekezdése alapján a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalt jelöli ki a képviselő-testület, az 

kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

212/2015. (XII. 15.) önkormányzati határozata 

 

A Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal kijelölése 

 a gazdasági szervezet feladatainak ellátására 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

gazdasági szervezettel nem rendelkező Sajóbábonyi Szivárvány 

Óvodában és a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárban az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)  9.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatok ellátására az Ávr. 9.§ (5a) bekezdése alapján a Sajóbábonyi 

Polgármesteri Hivatalt jelöli ki.  

 

Felelős: Dr. Szilva István polgármester 

  Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

dr. Szilva István polgármester: aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9.§ (5a) bekezdése alapján a 

gazdasági szervezettel nem rendelkező Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda költségvetési szerv és a 

kijelölt Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

szóló megállapodást megismerte és a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felhatalmazza a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy kösse meg a Munkamegosztási 

megállapodást, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

213/2015. (XII. 15.) önkormányzati határozata 
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A Sajóbábonyi Szivárvány Óvodával kötött munkamegosztási 

megállapodás jóváhagyása 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9.§ 

(5a) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda költségvetési szerv és a kijelölt 

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást megismerte és a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felhatalmazza a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy kösse meg a 

Munkamegosztási megállapodást.  

 

Felelős:  Király Gáborné jegyző 

  Juhász Judit óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9.§ (5a) bekezdése alapján a 

gazdasági szervezettel nem rendelkező Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár költségvetési 

szerv és a kijelölt Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztás és felelősségvállalás 

rendjéről szóló megállapodást megismerte és a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. Felhatalmazza a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy kösse meg a Munkamegosztási 

megállapodást, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

214/2015. (XII. 15.) önkormányzati határozata 

 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárral kötött 

munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9.§ 

(5a) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár költségvetési szerv és a kijelölt 

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást megismerte és a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felhatalmazza a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy kösse meg a 

Munkamegosztási megállapodást.  

 

Felelős:  Király Gáborné jegyző 

  Orbán Zsolt igazgató  

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 
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dr. Szilva István polgármester: A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulással 

kapcsolatosban döntést kell hozni, mert kiléptünk, és az elszámolással kapcsolatos Társulási 

Megállapodást kell jóváhagyni.  

Ugyancsak jóvá kell hagyni a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

Módosító Okiratát. Kérem, hogy ezekben az ügyekben hozzon határozatot a képviselő-testület. 

 

Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, hozzászólása az elhangzottakhoz. Amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból 

történő kiválással kapcsolatos elszámolás végrehajtása érdekében a Sajószentpéter Környéki 

Önkormányzati Társulás és Sajóbábony Város Önkormányzat közötti megállapodást elfogadja a 

képviselő-testület, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

215/2015. (XII. 15.) önkormányzati határozata 

 

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból való kiválással 

kapcsolatos elszámolás megállapodásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószentpéter 

Környéki Önkormányzati Társulásból történő kiválással kapcsolatos 

elszámolás végrehajtása érdekében a Sajószentpéter Környéki 

Önkormányzati Társulás és Sajóbábony Város Önkormányzat közötti 

megállapodást elfogadja.  

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Szilva István polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testülete a Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács által 2015. november 30. 

napján 14/2015. (XI.30.) szám alatt elfogadott Módosító Okiratát jóváhagyja, valamint felhatalmazza a 

polgármestert a Társulási megállapodás aláírására, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

216/2015. (XII. 15.) önkormányzati határozata 

 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyásáról 

 

 

1. Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának a Társulási Tanács által 2015. november 

30. napján 14/2015. (XI.30.) szám alatt elfogadott Módosító 

Okiratát jóváhagyja.  
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2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására.  

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Hubai Krisztián alpolgármester: az ófaluban élő idős emberek jelezték, hogy kevés menetrend 

szerinti autóbusz közlekedik a falun keresztül. Szeretnék, ha erre az önkormányzat találna valamilyen 

megoldást. Lehetőség szerint akár minden második busz beközlekedhetne a faluba is. Idős ez a 

településrész, ezért gond az ott élő embereknek a buszmegálló távolsága.  

 

dr. Szilva István polgármester: érkezett már hozzám is ilyen jellegű észrevétel. A helyzet megoldása 

nem könnyű. Sok busz bejár a faluba is, de csak a kisebb méretű buszok, ugyanis a „csuklós” buszok 

nem férnek el, nem tudnak megfordulni. Vannak olyan lakosok, akik szeretik, ha bemegy az autóbusz 

a faluba, viszont van, aki ellenzi. A település más részein is vannak olyan távolságok, mint a faluban.  

 

Csóka Károly képviselő: kb. 4 éve készítettem egy felmérést, az ófaluba beközlekedő autóbuszokkal 

kapcsolatban. Akkor az ott élők 30%-a támogatta a buszok bejárását az ófaluba, a többiek nem. Az 

eltelt idő alatt egyre több igény merül fel a buszok beközlekedésére, mert ez a településrész öregszik. 

Javasolom, hogy nézzük meg, mit lehet tenni ebben az ügyben.  

Megoldás lehetne a településnek az is, ha a buszok a Váci M. úton közlekednének. Ezt át kellene 

gondolni. Egyformán nem lehet jót tenni mindenkinek.  

Szeretnék egy közérdekű bejelentést tenni, mert a gyári úton a fűtőháznál nem ég a közvilágítás.  

 

dr. Szilva István polgármester: a problémát fogjuk jelezni az ÉMÁSZ felé.  

Visszatérve a buszközlekedésre szeretném elmondani, hogy az autóbusz útvonalának áthelyezése nem 

egyszerű kérdés. Menetrendet kellene módosítani, buszmegállót kell kialakítani. Az útvonal 

eltereléséhez hozzá kell járulni a közlekedési vállalatnak. Ez még a bérlet költségét is növelhetné.  

Egyenlőre azt kellene felmérni, hogy az ófaluban lakók melyik időpontban közlekedő busz  bejárását 

szeretnék. Az elmúlt héten a falusi rendezvények házában tartottunk közmeghallgatást. Egyetlen egy 

ember sem jelezte ezt az igényt felénk.  

 

Csóka Károly képviselő: sokan sérelmezik a faluban élők, hogy nagyon drága a buszjegy. Aki 

busszal jön vásárolni a faluból a lakótelepre, 250,-Ft-os menetjegyet kell váltania. Ez oda-vissza 500,-

Ft-ot jelent.  

 

dr. Szilva István polgármester: a távolsági közlekedés biztosítása nem önkormányzati feladat. Ebbe 

nem szólhatunk bele. A közlekedési vállalat elutasítja az ilyen irányú javaslatunkat.  

 

Bencs Gábor képviselő: többen jelezték felém, hogy a reggeli időszakban, amikor a gyerekek jönnek 

iskolába, nagyon sok a kóborló eb, akik a gazdájukkal együtt jönnek az iskola elé. Több szülő kérte az 

iskola kezdetekor a közterület-felügyelő jelenlétét. Valamit tenni kell a probléma megoldására.  

 

dr. Szilva István polgármester: fogjuk jelezni a közterület-felügyelőnek a problémát. Arra kérek 

minden eb tulajdonost, hogy figyeljenek a kutyáikra, mert az állattartó a felelős, ha megharap valakit. 

Ugyanis sokszor nem gazdátlan kutyákról van szó. A legtöbb esetben van gazdája a településen 

kóborló kutyáknak. Sok az ezzel kapcsolatos bejelentés.  

 

Bencs Gábor képviselő: megkérem a MESZ vezetőjét, számoljon be az elmúlt hónapban végzett 

munkáról. 
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Horváth Péter MESZ vezető:  

 a városháza előtti parkban felépítettük a betlehemet, 

 karácsonyi díszkivilágítást beüzemeltük, 

 az adventi koszorúk tartozékait elszállítottuk,  

 fametszések végzése, gallyak összeszedése, 

 könyvtár felújítás folyamatban van, 

 a polgármesteri hivatalban 3 db irodát kifestettünk, 

 a régi járási iroda festése megtörtént,  

 falevelek gyűjtése, elszállítása, 

 szociális tűzifa kiosztása megtörtént,  

 reggeli és ebédszállítás, anyagbeszerzés, napi karbantartások elvégzése.  

 

dr. Szilva István polgármester: szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a mozgáskorlátozott lift 

elkészült. A műszaki átadás-átvétel megtörtént. Türelmet kérek, mert a használatbavételi engedélyt 

még nem kaptuk meg. Ez remélhetőleg a jövő év első negyedévében meg fog történni, és 

ügyfélfogadási időben, a mozgásában korlátozott és idős személyek tudják majd használni a liftet.  

 

Rontó András képviselő: többen jelezték, hogy a külterületen lévő kerteknél van egy kb. 5-6 

kutyából álló falka, ami támad. Ezek a kertek nem a mi közigazgatási területünkön vannak, de ha 

lehet, jelezzük az illetékesek felé.  

 

dr. Szilva István polgármester: mindenképpen jelezni fogom a mezőőrnek és Sajószentpéter 

Polgármesteri Hivatal felé is.  

Kérdezem a képviselő-testületet, van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatos hozzáfűzni valója, 

kérdése?   

Amennyiben nincs, úgy szeretném megköszöni a tévénézők egész éves figyelmét. Mindenkinek békés, 

boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánok. 

 

Köszönöm szépen a megjelenést az ülését bezárom.  

  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

          dr. Szilva István         Király Gáborné  

              polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


