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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2016. január 26. 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 

Horváth Péter MESZ vezető 

Juhász Judit óvodavezető 

Orbán Zsolt DSZK igazgató 

Mézes István polgárőr parancsnok 

 

 

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 meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.  

 

1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek működéséről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 

2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról  

2. SVSE beszámolója a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

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

4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetés előzetes megtárgyalása, a költségvetést megalapozó 

döntések meghozatala 

5. Beszámoló a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról 

6. A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve, rendezvénytervének 

megtárgyalása, jóváhagyása 

7. A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartása idejének meghatározása 

8. Indítványok, bejelentések 
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dr. Szilva István polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a nyilvános ülés után zárt ülés 

tartására van szükség, egy időközben beérkezett kérelem elbírálása miatt.  

A meghívóban meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatban javasolom, hogy az 1. napirendi 

ponthoz tartozó Sajóbábonyi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület beszámolóját, valamint a 2. napirendi 

pontot napolja el a képviselő-testület a 2016. február 23-i ülésére. A meghívóban ezen kívül szereplő 

napirendi pontokat változatlan formában tárgyaljuk meg. Aki a javaslattal egyetért, az kézfeltartással 

jelezze.  

 

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 

1/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

 

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

a meghívóban szereplő  

 

1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek 

működéséről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 2015. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról. (Sajóbábonyi 

Közbiztonsági Polgárőr Egyesület beszámolója.) 

2. SVSE beszámolója a 2015. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról.  

 

napirendi pontokat elnapolja a 2016. február 23. napján tartandó 

képviselő-testületi ülésre. 

 

 

II. az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:  

 

1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek 

működéséről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 2015. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról. (Sajóbábony Város 

Polgárőr Egyesületének beszámolója.) 

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

intézkedésekről. 

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetés előzetes megtárgyalása, a 

költségvetést megalapozó döntések meghozatala. 

4. Beszámoló a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. 

évi munkájáról. 

5. A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2016. évi 

munkaterve, rendezvénytervének megtárgyalása, jóváhagyása. 

6. A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartása idejének 

meghatározása. 

7. Indítványok, bejelentések. 

8. Zárt ülés: szociális ügyek.  
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1. napirendi pont: Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek 

működéséről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról, beszámoló a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

 

dr. Szilva István polgármester: városunkban kettő polgárőrség működik. Régi vágya a lakosságnak 

és az önkormányzatnak is, hogy a két polgárőrség egyesülve működjön. Azon dolgozunk, úgy látom, 

hogy megvan a lehetőség és az esély is arra, hogy ez a közeljövőben megvalósulhasson. Mindkét 

polgárőrség hasznos munkát végez a településen. A tavalyi évben a támogatást úgy állapítottuk meg, 

hogy egyforma összegben támogattuk őket.  

 

Mézes István polgárőr egyesület elnöke: kiegészítést nem szeretnék tenni a beszámolóhoz.  

A két polgárőrség egyesüléséhez többet hozzátenni nem tudunk. Mi is azt szeretnénk, ha egy 

polgárőrség működne. A szükséges lépéseket megtettük. A mi egyesületünk már közel 25 éve 

működik, és ezért azt szeretnénk, ha mi maradnánk meg. 

 

dr. Szilva István polgármester: a képviselő-testület támogatja a polgárőrség működését.  

 

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

megtárgyalta Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület beszámolóját és 2 igen 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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

Bizottság elnöke: a mi bizottságunk is megtárgyalta Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület 

beszámolóját és 3 igen 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

dr. Szilva István  polgármester: szeretném megköszönni mindkét polgárőr egyesület elmúlt évben 

végzett munkáját. 

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez, amennyiben nincs, úgy szavazásra 

teszem fel, aki egyetért Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület működéséről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról valamint a 2015. évi önkormányzati 

támogatás felhasználásáról készített beszámoló elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 6 igen és 1nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 

 

Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület működéséről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról valamint a 2015. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról készített beszámolót.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
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Mézes István polgárőr egyesület elnöke: köszönöm a testületnek és polgármester úrnak azt, hogy 

pozitívan állnak egyesületünkhöz. Köszönöm az önkormányzat anyagi támogatását. Szeretném 

tájékoztatni a lakosságot, hogy február 1-től újra szolgálatba állunk. A 3-as épület földszintjén 

található az új iroda. 22.00 órától 6.00 óráig vagyunk szolgálatban. A polgárőröknek is szeretném 

megköszönni az áldozatos munkájukat.  

 

 

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

intézkedésekről 

 

dr. Szilva István polgármester: a legutóbbi testületi ülésünk óta eltelt időben megjelentek az európai 

uniós pályázatok. Megvizsgáljuk, hogy melyek azok, amelyen van esélyünk pozitívan szerepelni. 

Többek között lehetőség nyílik pályázatot benyújtani:  

 a falusi óvoda és az orvosi rendelő energetikai felújítására,  

 a zöld város projekten belül parkok játszóterek kialakítására, 

 csapadékvíz elvezetésre, amelyen belül megtörténhet a Vargaszögi patak 

rekonstrukciója, 

 ipari park felé vezető út felújítása. 

 

Bízunk benne, hogy pályázataink sikeresek lesznek ebben az évben. Megérkezett az új önkormányzati 

autó, amely már munkába is állt. Az Erzsébet királyné út végétől kezdődő utat, amely a református 

temetőhöz vezet, az önkormányzat az elmúlt évben kérte a Magyar Államtól. Várhatóan ez az év 

folyamán az önkormányzat tulajdonába fog kerülni. Türelmet és megértést kérek a felső Erzsébet 

királyné úton lakóktól, mert a napelem park kialakítása hamarosan befejeződik, és a kellemetlenségek 

is meg fognak szűnni. A temetői utat is fel fogják újítani, ami által a lakosok is tudják majd használni.  

Az ÉMÁSZ tájékoztatott arról, hogy trafó állomás fog megszűnni, illetve felújítási munkálatokat 

fognak végezni. Ez az Erzsébet királyné és a Dózsa Gy. utcában élőket fogja érinteni. A szolgáltató a 

lakosságot kiértesíti az áramkimaradások időpontjáról.  

December és január hónapban is megjelent a Bábonyinfo egy száma.  

Szeretném tájékoztatni a lakosságot arról, hogy a 2015-ben műfüves focipálya kialakítására beadott 

pályázatunk sikeres volt. Egy 60x40 m-es pálya kialakítására nyílik lehetőségünk. Ezt az éven 

szeretnénk megvalósítani.  

A Start közmunkaprogramban is sikeresen pályáztunk. Ez fontos, mert különböző programokat, 

fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Így pl. térkő gyártás, fóliasátorban mezőgazdasági 

növénytermesztés, kátyúzás, közterületen padok és kukák kihelyezése, illegális hulladék felszámolása. 

A térkővel az intézmények előtti parkolókat szeretnénk burkolni, illetve a Széchenyi úton lévő alsó 

járda felújítására is sor kerülne. A csapadékvíz elvezetők egy részét is szeretnénk a közmunkaprogram 

keretében rendbe tenni, felújítani.  

December és január hónapban is folyamatosak a felújítások. Ez főleg a művelődési házat és a 

polgármesteri hivatalt érinti. A művelődési házban kicserélték a nyílászárókat, majd ezt követően 

elkezdődött a belső felújítás is. A könyvtár munkálatai is nagyon jól haladnak. Hamarosan újra 

látogatható lesz. A hivatalban is felújítás kezdődött el. Ki kell alakítani a mozgáskorlátozott mosdó 

helyiséget, valamint a férfi és női mosdó is felújítása kerül.  

 

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 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 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (I.26.) 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  

 

 

 

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetés előzetes megtárgyalása, a 

költségvetést megalapozó döntések meghozatala 

 

 

dr. Szilva István polgármester: a napirend során meghozott döntések a 2016. évi költségvetést 

alapozzák meg. Ennek alapján a februári ülésen elfogadhatjuk az önkormányzat ez évi költségvetését. 

Most olyan döntést kell hoznunk, amely meghatározza, hogy milyen fejlesztéseket tudunk tervezni, 

milyen kiadások várhatóak. Az elkészített előterjesztésben már láthatóak a különböző támogatások, 

valamint kiadások és bevételek is. Próbálunk óvatosan tervezni a bevételek tekintetében, mert ezt 

külső körülmények befolyásolhatják.  

A kiadásokat három szempont szerint lehet felosztani. Első az önerőből megvalósítható fejlesztések, a 

második a pályázatból megvalósítható fejlesztések, amelyeket már az előző napirendi pont során 

érintettem, valamint a harmadik része a költségvetési kiadásnak a hulladékudvar rendezése. Ez egy 

jelentős összeg, amely remélhetőleg elég lesz a feladatra.  

Az intézményvezetőket arra kértem, hogy csak a legfontosabb fejlesztéseket, beruházásokat tervezzék 

be erre az évre. Az intézményeink nagyon jól felszeretek. Csak kisebb hiányosságok tapasztalhatóak. 

Ezeket bízunk benne, hogy tudjuk pótolni az év során.  

Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy konténert kérjenek a hulladék elszállítására. A konténer 

költségének 50%-át az önkormányzat minden esetben átvállalja.  

A beruházások megvalósításában fontos szerepe van a közfoglalkoztatásnak.  

 

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

megtárgyalta a 2016. évi költségvetést megalapozó döntéseket. Eléggé hosszadalmasan megtárgyaltuk 

a napirendet, hogy milyen bevételekkel ill. kiadásokkal kell számolni. A bizottság 3 igen egyhangú 

szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a napirendi előterjesztést.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is hosszasan tárgyalta az előterjesztést, és 4 igen egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasoljuk a képviselő-testület felé az önkormányzat 2016. évi költségvetést megalapozó 

döntéseket.  

 

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

megtárgyalta a napirendet. Sajnos nagy összeget kellett elkülönítenünk a hulladékudvar rendezésére, 

amit sokkal jobb dologra is el lehetne költeni. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja az előterjesztést.  
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Bencs Gábor képviselő: Ez az anyag egy előzetes tervezet. A költségvetés tervezésénél minden évben 

fontos szempont a takarékosság és a fokozott óvatosság. Minden esetben úgy próbáljuk megalkotni a 

költségvetésünket, hogy az előre nem látható kiadások ne veszélyeztessék azt. A tervezetben az 

szerepel, hogy a civil szervezeteket közel 12 mFt-tal támogatja az önkormányzat. Vannak különböző 

tervezett beruházások, amelyek nagyban függnek az uniós pályázatok elnyerésétől. Ennek érdekében 

mindent megteszünk.  

A hulladékudvar rekonstrukcióra jelentős összeget terveztünk. Kérem a képviselő-testületet, valamint 

az előkészítésben résztvevőket, hogy azon dolgozzunk, hogy a költségvetési tartalék minél magasabb 

összeg legyen.  

Az előző évben látványos beruházásokat végeztünk. Ennek ellenére a pénzmaradványunk jól alakult.  

A 2016. évi költségvetés előkészítéséből az látszik, hogy jól átgondolt, és megfelelően megtervezett, a 

település érdekét szolgáló előterjesztés készült el.  

 

dr. Szilva István polgármester: természetesen a költségvetés elfogadásánál figyelembe vesszük az 

elhangzottakat. Célunk, hogy a költségvetési tartalék növekedjen.  

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

teszem fel, aki elfogadja az önkormányzat 2016. évi költségvetés előzetes megtárgyalására, a 

költségvetést megalapozó döntések meghozatalára készített előterjesztést és jóváhagyja a tervezett 

bevételeket az 1. melléklet szerint, a tervezett kiadásokat a 2. melléklet szerint, a tervezett 

támogatásokat a 3. melléklet szerint. Felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat figyelembe vételével a 

2016. évi költségvetési rendeletet készítse el, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés előzetes megtárgyalása, a 

költségvetést megalapozó döntések meghozatala 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat 2016. 

évi költségvetés előzetes megtárgyalása, a költségvetést 

megalapozó döntések meghozatala című előterjesztést megismerte 

és elfogadja, a tervezett bevételeket az 1. melléklet szerint, a 

tervezett kiadásokat a 2. melléklet szerint, a tervezett 

támogatásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat figyelembe vételével a 

2016. évi költségvetési rendeletet készítse el.  

   

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

              Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

munkájáról 

 

dr. Szilva István polgármester: a beszámoló meglehetősen részletes, amely alapján megfelelő képet 

kaphatunk az intézmény működéséről.  

 



 8 

Orbán Zsolt DSZK igazgató: a pénzügyi és a művelődési bizottság is részletesen megtárgyalta a 

beszámolómat. A beszámoló elkészítésekor mintegy 10 hónapos sajóbábonyi tapasztalattal 

rendelkeztem. Úgy gondolom, hogy az intézmény dinamikusan fejlődik. Érdekeltségnövelő pályázaton 

is szép sikert értünk el.  

 

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

megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

felé.  

 

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

megtárgyalta a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról készített 

beszámolót, amelyet 3 igen és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

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

kapcsolatban, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért a Déryné Szabadidőközpont 

és Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 

 

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról 

szóló beszámoló  

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót.  

 

 

Felelős: Orbán Zsolt igazgató 

Határidő: azonnal 
 

 

 

5. napirendi pont: A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve, 

rendezvénytervének megtárgyalása, jóváhagyása 

 

 

Orbán Zsolt DSZK igazgató: a bizottságok részletesen megtárgyalták az előterjesztést. Kiegészíteni 

nem kívánom az írásos anyagot, amennyiben kérdés merül fel, arra válaszolok.  

 

dr. Szilva István polgármester: azok a javaslatok, amelyek a bizottsági ülésen elhangzottak, 

beépítésre kerültek a rendezvénytervbe. A már kijavított anyagot is megkapta a képviselő-testület.  

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen 

alaposan megtárgyaltuk az előterjesztést. Különböző programok és egyéb javaslatok hangzottak el, 

amelyek megvalósíthatóak ebben az évben. Bízunk abban, hogy a rendezvénytervben szereplő 

programokat a lakosság is megelégedéssel fogadja majd. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület felé.  
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Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: bizottságunk is 

megtárgyalta a napirendi pontot. Köszönöm az igazgató úrnak, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak 

beépítésre kerültek. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

felé a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2016. évi munkatervét, rendezvénytervét.  

 

dr. Szilva István polgármester: külön öröm, hogy ebben a feszes gazdálkodási évben ilyen sok 

programot tudunk tervezni. Újfajta programokat is szeretnénk bemutatni a lakosságnak, amelyek 

remélhetőleg kedvező fogadtatásban fognak részesülni. Természetesen, a jól bevált, régi programok is 

szerepelnek a rendezvények között.  

 

Sólyom Sándor képviselő: a személyi feltételekkel kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, hogy 

kb. egy évvel ezelőtt egy új státusz lett létrehozva a képviselő-testület által kulturális szervező 

megnevezéssel. A beszámolóban 1 fő információs munkatárs szerepel. A testület hozott-e létre ilyen 

státuszt?  

 

Király Gáborné jegyző: a létszámot határozza meg a képviselő-testület. Információs munkatárs állás 

került meghirdetésre az intézménnyel kapcsolatban. Az intézmény létszáma 4 fő, nem bővült. A 

személyi feltételekkel az intézményvezető gazdálkodik. 

 

Sólyom Sándor képviselő: úgy tudom, hogy a testület a munkakörről is döntött. 

 

dr. Szilva István polgármester: az intézmények létszámát a képviselő-testület határozza meg. Azon 

belül az intézményvezető jogkörébe tartozik, hogy milyen állásra ír ki pályázatot.  

A napirenddel kapcsolatban kiegészítésként elmondom, hogy a könyvtár is aktívan bekerül majd a 

rendezvények szervezésébe, lebonyolításába, amint a felújítás befejeződött. Több rendezvényt 

szeretnénk a könyvtár keretein belül is szervezni, mert a feltételek adottak lesznek hozzá.  

 

Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendhez, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2016. évi 

munkatervének, rendezvénytervének elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.   

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 

 

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve, 

rendezvényterve 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és 

elfogadta a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2016. évi 

munkatervét, rendezvénytervét.  

 

Felelős: Orbán Zsolt igazgató 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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6. napirendi pont: A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartása idejének 

meghatározása 

 

 

dr. Szilva István polgármester: az óvoda nyári zárva tartása természetesen nem csak a Szivárvány 

Óvodát, hanem annak tagintézményét, a Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde Tagóvodát is érinti.  

 

Juhász Judit óvodavezető: köszönöm a kiegészítést. Az óvoda nyári zárva tartásával kapcsolatban 

fordulok a képviselő-testülethez. Minden évben a fenntartó feladata meghatározni többek között az 

óvoda nyári zárva tartását. Ebben az évben is két hétig szeretne óvodánk zárva tartani. Ezzel 

kapcsolatban a szülők körében felmérést végeztünk, mely alapján megbizonyosodtunk arról, hogy a 

családok biztosítani tudják gyermekük felügyeletét a zárva tartás ideje alatt. Ezen idő alatt szeretnénk 

az óvodapedagógus szabadságának egy részét kiadni, a felújítási, karbantartási munkákat is el lehet 

majd végezni, valamint az éves nagytakarítást is erre az időszakra tervezzük. A zárva tartás idejét 

2016. 07.04. napjától 2016. 07.15. napjáig szeretném kérni. Kérem, hogy ezt támogassa képviselő-

testület.  

 

dr. Szilva István polgármester: szükség van az óvoda nyári zárva tartására, mert nyitva tartási 

időben nem tudjuk elvégezni a karbantartási, festési feladatokat. Jogszabályi kötelezettség alapján 

február 15-ig kell döntenie a képviselő-testületnek az intézmény nyári zárva tartásáról.  

 

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

megtárgyalta az óvoda zárva tartásának idejére tett javaslatot és 4 igen egyhangú szavazattal javasolja 

a képviselő-testület felé, hogy 2016. július 04. és 2016. július 15. közötti időpontban tartson zárva a 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és a Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde Tagóvodája. 

 

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

aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda 

és a Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde Tagóvodája 2016. július 04. – 2016. július 15. közötti 

időszakban zárva tartson, és felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról a 

szülőket tájékoztassa, az kézfeltartással jelezze.   

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 

 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartása 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi azt, 

hogy a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és a Pitypang Egységes Óvoda-

Bölcsőde Tagóvodája 2016. július 04. – 2016. július 15. közötti 

időszakban zárva tartson.  

Felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról a 

szülőket tájékoztassa.  

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

             Juhász Judit óvodavezető 

Határidő: 2016. február 15. 
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7. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

 

dr. Szilva István polgármester: a polgármesternek is le kell adnia a szabadságolási ütemtervét 

minden évben. Ezt az előterjesztést is minden képviselő megkapta. Ez legfőképpen az alpolgármester 

időbeosztását befolyásolhatja. Természetesen ez egy terv. 

 

Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, hozzászólása az előterjesztéshez, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért dr. Szilva István polgármester 2016. évi szabadság ütemezéséről 

készített előterjesztéssel, és a szabadság tervet az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, az 

kézfeltartással jelezze.  

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 

 

A polgármester szabadságának ütemezése 

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta dr. 

Szilva István polgármester 2016. évi szabadság ütemezéséről készített 

előterjesztést. A képviselő-testület a szabadság tervet az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

   Király Gáborné jegyző 

Határidő: ütemezés szerint 

 
 

 

dr. Szilva István polgármester: két nagyon fontos dolgot szeretnék érinteni. Az egyik, ami a 

költségvetésünket is befolyásolhatja, hogy az önkormányzatnak vannak olyan ingatlanjai amelyeket 

nem tud, vagy nem kíván fejleszteni. Nincs rá lehetőség, vagy nincs rá anyagi forrás. Az egyik a 

Macond épülete. Ez egy többszintes irodaház a hozzá tartozó területtel. Kérem a képviselő-testületet, 

hogy támogassa azt a javaslatot, mely szerint az épület értékbecslését készíttessük el. Majd ezt 

követően nyilvános úton pályáztassuk meg és értékesítsük. Ebből is bevételünk származna. Ezt 

mindenképpen a tartalékba szeretném átcsoportosítani.  

Pál évvel ezelőtt vásárolt az önkormányzat egy pincét. A megjelent pályázatok közül nincs olyan, 

amely alapján esély lenne arra, hogy ezt a pincét felújítsuk. Javasolom, hogy erre is készíttessünk 

értékbecslést, majd ezt követően értékesítsük.  

 

Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, javaslata az elhangzottakhoz, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy  az önkormányzat tulajdonában lévő Sajóbábony Ipari 

park 024/9 hrsz. alatt lévő, és a Sajóbábony 495 hrsz. alatt lévő építményekről  készüljön  

ingatlanforgalmi értékbecslés, és felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés elkészítésének 

megrendelésére, az kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 

Építmények forgalmi értékbecslése 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

tulajdonában lévő Sajóbábony Ipari park 024/9 hrsz. alatt lévő, és a 

Sajóbábony 495 hrsz. alatt lévő építményekről  készüljön  

ingatlanforgalmi értékbecslés.    

Felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés elkészítésének 

megrendelésére.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Szilva István polgármester: másik indítványom is lenne a képviselő-testület felé. Ez a kötelező 

betelepítési kvóta elleni tiltakozás lenne. Szeretném, ha testület úgy döntene, hogy támogatja ezt a 

határozati javaslatot.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, hogy a Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 

betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta 

veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 

szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges 

eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje 

meg Magyarországot és a magyar embereket! Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Magyarország Miniszterelnökének, aki 

ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.  

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
A kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás  

1. Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a 

kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, 

értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta 

veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 

vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási 

rendszerünkre. 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza 

meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési 

kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 
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2. Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Magyarország 

Miniszterelnökének. 

 

Felelős: Dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Csóka Károly képviselő: az Ady E. út végén lévő fordulóban nagyon nagy a sárfelhordás, és ezért az 

egész utca sáros. A közvilágítást a régi gyárkapunál lévő buszfordulóban meg kellene javítani. 

 

dr. Szilva István polgármester: a hivatal felé is jelezték az Ady E. út végén lévő sárfelhordást. 

Felvettem a kapcsolatos a MESZ vezetővel. A téli időszakban nem tudjuk megoldani a problémát, de 

amint lehetőségünk lesz rá, mindenképpen foglalkozni fogunk a probléma megoldásával. Sajnos 

teljesen nem tudjuk megszüntetni a kialakult helyzetet.  

Az Ady E. úton is elkezdődött a patakmeder rendbetétele. A közvilágítással kapcsolatban szeretném 

elmondani, hogy remélhetőleg meg fog oldódni a probléma.  

 

Rontó András képviselő: próbáltuk megoldani a közvilágítás hibáját, de rendelni kellett izzót. Amint 

lesz kosaras emelő, az izzó is ki lesz cserélve.  

 

Jelcs Sándor képviselő: szeretném, ha az önkormányzat felhívná a rendőrség figyelmét a fokozottabb 

rendőri jelenlétre. Sokan jelezték a környezetemből, hogy sok az idegen arc a településen, és 

megszaporodtak a magántulajdon elleni lopások, rongálások. Kérjük, hogy a rendőrök fokozottabban 

járőrözzenek a településen, valamint megelőző célú ellenőrzések tartását. A polgárőrségre is 

intenzívebben szeretnénk számítani. A Vörösmarty út környékén sok az egyedül élő idős ember, akik 

félnek, rettegésben élnek. Megszaporodtak a hangoskodások. Egyes emberek kutyákkal mászkálnak a 

településen. Kérem, hogy a rendőrség ezekre a problémákra aktívabban figyeljen oda. A lakosság 

köszönettel veszi a rendőrök hathatós munkáját.  

 

dr. Szilva István polgármester: természetes dolog, hogy a lakosságnak ilyen irányú kérése van. 

Fogom jelezni az őrsparancsnok úrnak a felvetett problémát. Tájékoztatást fogok kérni arról, hogy 

milyen gyakorisággal látnak el gyalogos járőrözést a településen. Kérem a lakosságot, hogy bármilyen 

bűncselekményre utaló jel vagy magatartás észlelésekor jelezzék a rendőrségnek, polgárőrségnek, 

mezőőrnek, közterület-felügyelőnek.   

 

Bencs Gábor képviselő: megkérem a MESZ vezetőt, hogy adjon tájékoztatást az elmúlt hónapban 

végzett munkákról.  

 

Horváth Péter MESZ vezető:  

 a szociális konyhán páraelszívót szereltünk, fűtést javítottunk,  

 az óvodában történt csőtörést javítottuk ki, 

 történt egy betörés a 4-es épületben december végén. A bejárati ajtóban és a rácson 

keletkezett kárt megjavítottuk, 

 a betlehemet és az adventi koszorút lebontottuk, karácsonyi fényeket kikapcsoltuk, 

 a könyvtárban folyamatos a munkavégzés, 

 a művelődési házban radiátorok szerelése, helyiségek festése, 

 napi karbantartások, hó eltakarítás, 

 Ady E. úton lévő patakmeder tisztítás, bozótirtás, 

 közterület takarítás, reggeli és ebéd szállítás.  

 

Bencs Gábor képviselő: szeretném megköszönni a MESZ dolgozóinak azt a munkát, amit a 

hóeltakarítás során végeztek. Az önkormányzat a közterületeket és a saját ingatlanjainál a síktalanítást 

elvégzi, ez ugyanúgy kötelessége a családi házakban és társasházakban lakóknak. Sajnos ebben még 
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tapasztalunk hiányosságokat. Szeretném felhívni a társasházak figyelmét arra, hogy fordítsanak 

nagyobb figyelmet a járdáik tisztán tartására, síktalanítására.  

Többen jelezték, hogy a buszmegállók környékén a reggeli órákban megtörténik a hóeltakarítás, de 

napközben újra feltolja a gép a havat a járdára, ez nehezíti a buszra való fellépést. Kérem, hogy erre 

figyeljünk oda.  

A csapadékos időszak közeledtével időszerű lenne, hogy a vízelvezető árkok tisztítása megtörténjen.  

Erre a feladatra a közfoglalkoztatásban dolgozók is bevonhatóak.   

Több megkeresést is kaptam azzal kapcsolatban, hogy sajnos nem sikerül elérni a körzetünkhöz 

tartozó állatorvost. Esetleg gondolkodni kellene azon, hogy másik állatorvossal vegyük fel a 

kapcsolatos.  

 

dr. Szilva István polgármester: a jogszabály szerint állatorvosi körzet nincs meghatározva. Mindenki 

szabadon választhatja meg a kezelő állatorvost.  

A csapadékvíz elvezetőket feltétlenül át fogjuk nézni. A pincesorán is folyamatban van a bozótirtás.  

A „kishegyen” nagyon jó szánkópályát alakítottak ki a közfoglalkoztatottak.  

 

Rontó András képviselő: az Ady E. úton nincs helyreállítva a vízelvezető árok. Az ÉRV felé jelezni 

kell.  

 

dr. Szilva István polgármester: jeleztük a problémát az ÉRV felé, ahol ígéretet tettek, hogy a 

kedvező időjárás megérkezésével a helyreállítást is el fogják végezni. Fel fogjuk hívni a figyelmüket 

arra, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre.  

 

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

kérdése?  Amennyiben nincs, úgy köszönöm a megjelenést az ülését bezárom.  

  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

          dr. Szilva István         Király Gáborné  

              polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


