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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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napján megtartott rendes, nyílt ülésének 
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Rendeletek szám Megnevezése 

 

1/2016. (II.24.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

2/2016. (II.24.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015 (IV.29.) 

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

módosításáról 

3/2016. (II.24.) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VII.02.) 

rendelettel módosított 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Határozat szám Megnevezése 

 

12/2016. (II.23.) Napirendi pont elfogadásáról 

13/2016. (II.23.) Civil szervezetek és egyházak beszámolójának elfogadásáról 

14/2016. (II.23.) Polgárőr egyesület beszámolójának elfogadásáról 

15/2016. (II.23.) SVSE beszámoló elfogadásáról 

16/2016. (II.23.) Lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

17/2016. (II.23.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról 

18/2016. (II.23.) Az óvodai beiratkozás időpontjáról 

19/2016. (II.23.) ÉMV megalakulásának 65. évfordulója alkalmából  megrendezésre 

kerülő ünnepség támogatása 

20/2016. (II.23.) Ingatlanforgalmi értékbecslés elfogadásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2016. február 23. 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 

Juhász Judit óvodavezető 

Orbán Zsolt DSZK igazgató 

Nagy Imre sajóbábonyi lakos 

 

 

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 meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.  

 

1. Civil szervezetek és az egyházak beszámolója a 2015. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról. 

2. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesület működéséről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 2015. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

3. SVSE beszámolója a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

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

5. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalására, 

elfogadására.  

6. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására. 

7. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. 

8. A Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása. 

9. Indítványok, bejelentések. 

 



 3 

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

tartására van szükség időközben beérkezett kérelemek elbírálása miatt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (II.23.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  

 

1. Civil szervezetek és az egyházak beszámolója a 2015. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

2. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesület 

működéséről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról, beszámoló a 2015. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

3. SVSE beszámolója a 2015. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról. 

4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatókról a két ülés között tett 

intézkedésekről. 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési 

rendeletének megtárgyalására, elfogadására.  

6. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletének módosítására. 

7. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. 

8. A Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

9. Indítványok, bejelentések.  

10. Zárt ülés: Személyi és vagyoni ügyek. 

 

 

1. napirendi pont: Civil szervezetek és az egyházak beszámolója a 2015. évi önkormányzati 

támogatás felhasználásáról 

 

dr. Szilva István polgármester: a pénzügyi bizottság ülésére minden olyan civil szervezet és 

szerveződés meghívót kapott, akik önkormányzati támogatásban részesülnek. Mindenkitől kaptunk 

egy részletes írásos anyagot, amelyben leírták, hogy mire költötték az elmúlt évben kapott 

önkormányzati támogatást. Szóban kiegészíthették a leírtakat, a következő évi terveiket. A képviselők 

és a bizottsági tagok is minden kérdésre választ kaphattak. Kérem a bizottság elnökeit, hogy 

ismertessék a bizottságuk álláspontját.  

 

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

hosszasan tárgyalta a civil szervezetek és egyházak beszámolóját. Részletes anyagot kaptunk 

mindenkitől. A Sajóbábonyi Sakk és Szabadidő Egyesület kivételével minden civil szervezet 

képviseltette magát a bizottsági ülésen, ahol kiegészíthették az írásos anyagot, valamint kérdéseket 

tehettünk fel, amelyek megválaszolásra kerültek.  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a civil 

szervezetek és egyházak beszámolóját.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is megtárgyaltak a civil szervezetek és egyházak beszámolóját. 
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Meghallgattuk a szervezetek képviselőit. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé a civil szervezetek és egyházak beszámolóját.  

 

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

megtárgyalta a civil szervezetek és egyházak beszámolóját, és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé.  

 

dr. Szilva István polgármester: úgy gondolom, hogy a civil szervezetek tagjai maximálisan kiveszik 

a részüket a mindennapi munkából. Az egyházak is aktívan működnek.  

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

egyetért azzal, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a civil szervezetek 

és egyházak beszámolóját az önkormányzattól 2015. évben kapott támogatás felhasználásáról. 2016. 

évben is támogatja a civil szervezeteket, egyházakat a költségvetésben meghatározottak szerint, 

valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016. (II.23.) önkormányzati határozata 

 

Civil szervezetek és egyházak beszámolójának elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

- Megismerte és elfogadta a civil szervezetek és egyházak 

beszámolóját az önkormányzattól 2015. évben kapott támogatás 

felhasználásáról. 

- 2016. évben is támogatja a civil szervezeteket, egyházakat a 

költségvetésben meghatározottak szerint. 

- Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

2. napirendi pont: Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesület működéséről, a 

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

2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

dr. Szilva István polgármester: a mostani testületi ülésen a Sajóbábonyi Közbiztonsági Polgárőr 

Egyesület beszámolóját tárgyaljuk meg. A bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk az írásos 

anyagot az elmúlt évben végzett tevékenységükről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról.  

Úgy gondolom, hogy mindkét polgárőrség hasznos a település számára. Viszont célunk az, hogy a két 

polgárőrség egyesüljön, hogy még hatékonyabban tudjanak működni. Az önkormányzat mindent 

megtesz ennek érdekében. A két polgárőrség elnökével megbeszélést fogunk tartani.  

A polgárőr egyesület részletes tájékoztatót adott. Megköszönöm minden tagnak a munkáját. Nagyon 

sok rendezvényünket biztosították. Megkérem a bizottság elnökeit, hogy ismertessék a bizottságuk 

álláspontját. 

 

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

megtárgyalta a polgárőr egyesület beszámolóját és 3 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 polgárőr egyesület beszámolóját és 4 igen 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

dr. Szilva István polgármester: mindkét polgárőr egyesületet hasonló mértékben támogatjuk. Mi 

minden segítséget megadunk annak érdekében, hogy az egyesülés létre jöhessen.  

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 

elfogadta a Sajóbábonyi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület beszámolóját az önkormányzattól 2015. 

évben kapott támogatás felhasználásáról. 2016. évben is támogatja a polgárőr egyesületeket a 

költségvetésben meghatározottak szerint. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

aláírására, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016. (II.23.) önkormányzati határozata 

 

Polgárőr egyesület beszámolójának elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

- megismerte és elfogadta a Sajóbábonyi Közbiztonsági Polgárőr 

Egyesület beszámolóját az önkormányzattól 2015. évben kapott 

támogatás felhasználásáról. 

- 2016. évben is támogatja a polgárőr egyesületeket a 

költségvetésben meghatározottak szerint. 

- Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

3. napirendi pont: SVSE beszámolója a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

dr. Szilva István polgármester: a napirendi pont előterjesztését a bizottsági ülésen tárgyaltuk. Az 

SVSE elnöke részt vett ezen a bizottsági ülésen. Elmondta, hogy milyen fejlesztések és pályázatok 

várhatóak az elkövetkező időszakban. A sportpályát és annak épületét sokszor használja az 

önkormányzat is különböző rendezvények lebonyolítására. Az SVSE elnöke továbbra is kérte az 

önkormányzat támogatását az elmúlt évben kapott támogatással megegyező mértékben. Kérem, hogy a 

bizottságok elnökei ismertessék a bizottságuk véleményét.  

 

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

megtárgyalta az SVSE beszámolóját 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 az SVSE beszámolóját és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-

testület felé.  

 

dr. Szilva István polgármester: a tavalyi évben sikerült megnyerni az amatőr kupát. Ez a település jó 

hírét vitte. A sport épületét felújítottuk az elmúlt évben. Remélem sikerül egy emléktornát is 
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meghonosítani. Megköszönöm az elnöknek, az elnökségi tagoknak és mindenkinek, aki tevékenyen 

részt vesz az SVSE életében.  

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 

elfogadta a Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesület beszámolóját az önkormányzattól 2015. évben kapott 

támogatás felhasználásáról. 2016. évben is támogatja a Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesületet a 

költségvetésben meghatározottak szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződések aláírására, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2016. (II.23.) önkormányzati határozata 

 

SVSE beszámoló elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

- Megismerte és elfogadta a Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesület 

beszámolóját az önkormányzattól 2015. évben kapott támogatás 

felhasználásáról. 

- 2016. évben is támogatja a Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesületet 

a költségvetésben meghatározottak szerint. 

- Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

4. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatókról a két ülés között tett 

intézkedésekről 

 

dr. Szilva István polgármester: elsőként egy közérdekű hírrel szeretném kezdeni a napirendi pont 

tárgyalását. Minden fórumon meghirdetésre kerül majd, hogy eboltás lesz a településen. Minden 

ingatlanba el fogunk juttatni egy értesítőt ezzel kapcsolatban. Az időpontok 2016. március 2. 10.00 – 

11.00 óráig a volt tűzoltószertár melletti területen, valamint 2016. március 4-én 15.00 – 16.00 óra 

közötti időpontban a posta melletti területen történik az eboltás.  

 

A legutóbbi testületi ülés óta eltelt időben rendkívüli ülésre nem került sor. Az alábbi döntések 

születtek az előző testületi ülésen: 

 a 2016. évi költségvetést megalapozó döntések, 

 elfogadtuk a Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület beszámolóját, 

 a DSZK 2015. évi munkájáról készített beszámoló, valamint a munkaterve és rendezvényterve 

is elfogadásra került, 

 döntött a testület a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartásáról, 

 a polgármester éves szabadság ütemtervéről is döntött a testület, 

 az önkormányzati tulajdonban lévő pincét valamint az ipari parkban található egyik ingatlanát 

felértékelteti a képviselő-testület, 

 az elmúlt időszakban részt vettem egy megbeszélésen, amelyen a környező polgármesterekkel 

valamint Miskolc Város vezetésével egyeztettünk a Miskolcot Sajóbábonnyal összekötő 

kerékpárút megépítéséről. Ez a megbeszélés eredményes volt. Jó pozícióban indulunk az 
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Európai Uniós pályázatokon. Ez nem turisztikai beruházás, hanem munkahely megközelítését 

segítő beruházás lenne.  

 Az elmúlt héten zajlott a XII. Sajóbábonyi Pálinkaverseny. A visszajelzések pozitívak voltak. 

Nagyon sokan vettek részt a településen kívülről is. Megköszönöm mindenkinek, aki segítette 

a rendezvény sikeres lebonyolítását.  

 

Kérdezem, hogy 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 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016. (II.23.) 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 
 

 

5. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalására, elfogadására 

 

dr. Szilva István polgármester: ennek a napirendnek a megtárgyalása és elfogadása jelentősen 

befolyásolja az önkormányzat működését. Itt határozzuk meg, hogy milyen fejlesztések és 

beruházások várhatóak az év során.  

A költségvetés tervezésekor különböző szempontokat vettünk figyelembe. A már megjelent és a 

későbbiekben megjelenő EU-s pályázatokat és egyéb finanszírozásokat szeretnénk igénybe venni. 

Nagyban számítunk az ipari parkban tevékenykedő vállalkozások adóbevételére. Ezek jelentősen 

meghatározzák a költségvetésünket. Ebből is fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Jelentős 

összeget különítettünk el a hulladéklerakó rendezési költségeire. Mind a három bizottság tárgyalta a 

rendelet tervezetet, ezért kérem, hogy az elnökök ismertessék a bizottságuk véleményét.  

 

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

hosszasan tárgyalta a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetet. Mindent figyelembe vettünk, amivel 

az önkormányzat számolni tud a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az önkormányzat arra törekszik, 

hogy a pályázati lehetőségeket maximálisan ki tudja használni. Bizottságunk a 2016. évi költségvetési 

rendelet elfogadását 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

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

Bizottság elnöke: a mi bizottságunk is hosszasan és alaposan megtárgyalta a napirendi pontot, mely 

alapján 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a 2016. évi 

költségvetési rendelet elfogadását.  
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Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: bizottságunk is 

megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet tervezetet és 3 igen egyhangú 

szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

dr. Szilva István polgármester: nagyon feszes és szigorú költségvetést fogadunk el a mai napon, de 

egyik önkormányzati intézménynek sem keletkezik hátránya ebből. Megfelelő tartalékot tudtunk 

beállítani a költségvetésbe.  

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

teszem fel: 

Az Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A 

Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek előirányzatait három éves kitekintéssel az 1. 

számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 2016. évre vonatkozóan 

engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az önkormányzat korábbi években 

kötött adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tőketörlesztési kötelezettsége nincs. Aki ezzel 

egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2016. (II.23.) önkormányzati határozata 

 

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.)  A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek 

előirányzatait három éves kitekintéssel az 1. számú mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

2.) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 

évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 2016. évre 

vonatkozóan engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem 

tartalmaz. 

 
3.) Az önkormányzat korábbi években kötött adósságot keletkeztető 

ügyleteiből származó tőketörlesztési kötelezettsége nincs. 

 

 
Felelős: Dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Szilva István polgármester: aki egyetért az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 

elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 

dr. Szilva István polgármester: szükség van a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására, hogy a 

korrekciók beépítésre kerüljenek. Kisebb módosításokra került sor plusz bevételek és egyéb kiadások 

miatt. Kérem, hogy a bizottságok elnökei ismertessék a bizottságuk véleményét.  

 

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

megtárgyalta a 2015. évi költségvetési rendeletünk módosítását és 3 igen egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

  

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

Bizottság elnöke: az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását bizottságunk is 

megtárgyalta és 4 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 napirendi pontot és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-

testület felé az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet módosítását.  

 

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

amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért az önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletének módosításával, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete 

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

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. napirendi pont: Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

 

dr. Szilva István polgármester: jogszabályi kötelezettségünknek kell eleget tennünk akkor, amikor 

az óvodai beiratkozás időpontját meghatározzuk. Az önkormányzat az intézmény fenntartója, ezért ez 

a mi feladatunk. Az intézményvezető elkészítette az erről szóló előterjesztést, melyben megjelölt egy 

időpontot is, amely az óvodai beiratkozásnak megfelelő lenne. A javaslat szerint 2016. április 21-22. 

napokon lenne az óvodai beiratkozás.  

 

Juhász Judit óvodavezető: a köznevelési törvény a fenntartó feladatai közé sorolja többek között az 

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározását. Az intézményben a beiratkozás folyamatos, azonban 

szükséges kijelölni egy olyan időpontot, amikor a gyermekek nagyobb számát íratják be az óvodába. 

Ezt a jogszabály április 20. és május 20. közötti időpontra jelöli meg. Ezért úgy gondoltuk, hogy az 

április 21-22. napok megfelelőek lesznek a beiratkozás lebonyolítására. Azért szükséges ilyen hamar 
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meghatározni ezt az időpontot, mert a beiratkozás előtt 30 nappal hirdetményt kell közzé tenni ezzel 

kapcsolatban, amelyben tájékoztatjuk a szülőket erről.  

 

dr. Szilva István polgármester: megköszönöm a szóbeli kiegészítést. Megkérem a művelődési 

bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.  

 

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

megtárgyalta a napirendi pontot, és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-

testület felé, mely szerint 2016. április 21-22. napokon történjen az óvodai beiratkozás.  

 

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

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ 

(2) bekezdés b) pont felhatalmazása, valamint a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) 

bekezdése szerinti kötelezettség alapján a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda vonatkozásában az óvodai 

beiratkozás idejét 2016. április 21-22. időszakban határozza meg, valamint felkéri a jegyzőt, hogy az 

erre vonatkozó hirdetmény elkészítéséhez, valamint kihirdetéséhez szükséges intézkedéseket tegye 

meg, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2016. (II.23.) önkormányzati határozata 

 

Az óvodai beiratkozás időpontjáról 

 

SajóbábonyVáros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés 

b) pontja szerinti felhatalmazása, valamint a Nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ 

(1) bekezdése szerinti kötelezettség alapján a Sajóbábonyi 

Szivárvány Óvoda vonatkozásában az óvodai beiratkozás idejét 

2016. április 21-22. időszakban határozza meg.  

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontra vonatkozó hirdetmény 

elkészítéséhez, valamint kihirdetéséhez szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 

Felelős: Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: A Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Király Gáborné jegyző: jogszabályi változásnak kell eleget tennünk. A kormányzati funkciókat és 

államháztartási szakfeladatokat meghatározó jogszabály változott. Ennek megfelelően március 1-ig az 

alapító okiratokat, az önkormányzat SZMSZ-ét meg kell változtatnunk. Egyedül csak az 

önkormányzat SZMSZ-e tartalmazott olyan kormányzati funkciókat, amely szükségessé tesz annak 

módosítását. Ezen kívül a képviselő-testület az elmúlt évben arról döntött, hogy a városnapot minden 

évben augusztus utolsó szombatján rendezi meg, ez a változás is módosításra kerül az SZMSZ-be. 

Kérem, hogy az előterjesztés szíveskedjen elfogadni a képviselő-testület.  
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dr. Szilva István polgármester: mindhárom bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérem a 

bizottsági elnököket, hogy ismertessék bizottságuk álláspontját.  

 

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

megtárgyalta az önkormányzat SZMSZ-ének módosítását, amelyre jogszabályi változás miatt kerül 

sor, és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

  

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

Bizottság elnöke: a mi bizottságunk is megtárgyalta a napirendi pontot és 4 igen egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az önkormányzat SZMSZ-ének módosítását.  

 

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

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

önkormányzat SZMSZ-ének módosítását.  

 

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

ponthoz, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért Sajóbábony Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. 

(VII.02.) rendelettel módosított 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításával, az 

kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2015. (VII.02.) rendelettel módosított 12/2014. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

dr. Szilva István polgármester: egy kérelmet szeretnék ismertetni, amelyet Bereczki Sándor írt az 

önkormányzatnak. A kérelem szerint a volt ÉMV dolgozói részére szeretnének egy találkozót 

szervezni 2016. április 16-án az ipari parkban található kultúrházban. A várható létszám 350-400 fő 

közé tehető. A kérelemben az önkormányzat támogatását kéri a rendezvény lebonyolításához. 

Előzetesen úgy gondolták, hogy az étkezés biztosítását az önkormányzat oldaná meg, viszont az a 

lehetőség is felvetődött, hogy a rendezvény szervezői ezt megoldják, és így anyagi támogatást 

kérnének az önkormányzattól. Konkrét összeget nem jelölt meg a kérelmező.  

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az önkormányzat nem szeretné, ha ingyenes lenne a rendezvény. 

Azt gondolom, hogy a településnek meg kell becsülnie azokat az embereket, akik a régi ÉMV-ben 

dolgoztak. Arra kérem a képviselő-testületet, hogy valamilyen mértékű támogatást ítéljünk meg a 

rendezvénynek.  

Most lenne 65 éves az ÉMV, ha még ma is működne. Nem tudjuk garantálni, hogy minden évben 

tudunk támogatást adni hasonló rendezvény lebonyolításához, hiszen a jelenlegi költségvetésünk is 

feszes és takarékos.  

Az összeg, amivel a rendezvényt támogatni tudjuk, 200.000,-Ft lehetne. Kérem a képviselőket, hogy 

mondják el javaslataikat a kérelemmel kapcsolatban.  

 

Bencs Gábor képviselő: ez egy speciális rendezvény, hiszen Sajóbábony Önkkormányzata sokat 

köszönhet annak, hogy egykor működött a településen az ÉMV. Ennek volt köszönhető többek között 
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a sporttelep, valamint az általános iskola tornatermének  megépítése. Úgy gondolom, hogy az 

önkormányzat a kezdeményezés mellett áll. Úgy gondolom, hogy a 200.000,-Ft-os keretösszeg 

megadása megfelelő a rendezvény támogatásához. Arról kellene tájékoztatni a lakosságot, hogy hol 

lehet jelezni a részvételi szándékot.  

 

Jelcs Sándor képviselő: az, hogy Sajóbábonyban 65 évvel ezelőtt ipar települt, meghatározta a 

település múltját és jelenét egyaránt. Azt javasolom, hogy mindenképpen támogassa a rendezvényt az 

önkormányzat. Egyetértek a javasolt összeg mértékével. Megígérte a szervező, hogy elsősorban a 

sajóbábonyi dolgozókra számít a rendezvényen.  

 

dr. Szilva István polgármester: kifejezett kérése volt a képviselő-testületnek, hogy elsősorban a 

Sajóbábonyban élő volt ÉMV dolgozók tudjanak részt venni a találkozón. Az önkormányzat szívesen 

támogatja a közösségépítő szándékkal szervezett eseményeket.  

 

Nagy Imre sajóbábonyi lakos, volt polgármester: Bereczki Sándor képviseletében vagyok jelen a 

képviselő-testület ülésén. Nosztalgia rendezvény lenne a szervezett esemény. A Kiss Cégcsoport 

rendelkezésünkre bocsátja a kultúrházat. Elvárás lenne, hogy a jelenleg is az ipari parkban dolgozó 

volt ÉMV dolgozók is részt vehessenek ezen a találkozón.  

A rendezvény szervezése és lebonyolítása nagyon nehéz feladat, ezért felajánlottam segítségemet. 

Megpróbálunk a környező települések polgármesteritől is anyagi támogatást kérni. 

 

dr. Szilva István polgármester: kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása vagy más 

javaslata az elhangzottakhoz, amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatást nyújt az ÉMV Észak-

magyarországi Vegyiművek megalakulásának 65. évfordulója alkalmából 2016. április 16. napján 

megrendezésre kerülő ünnepségre. A támogatást az étkezés költségeinek biztosítására nyújtja 

200.000,-Ft összegben a 2016. évi költségvetési tartalék terhére, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2016. (II.23.) önkormányzati határozata 

 

ÉMV megalakulásának 65. évfordulója alkalmából  

 megrendezésre kerülő ünnepség támogatása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatást nyújt az 

ÉMV Észak-magyarországi Vegyiművek megalakulásának 65. évfordulója 

alkalmából 2016. április 16. napján megrendezésre kerülő ünnepségre.  

A támogatást az étkezés költségeinek biztosítására nyújtja 200.000,-Ft 

összegben a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

dr. Szilva István polgármester: az előző képviselő-testületi ülésen felhatalmazást kaptam arra, hogy 

értékbecslést kérjek a gyártelepen lévő egyik önkormányzati ingatlan, valamint az önkormányzati 

pince vonatkozásában. A gyártelepi ingatlan értékbecslése megtörtént.  

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az értékbecslést, akkor az eladást meg kell hirdetnünk, 

licitárat kell meghatároznunk. Bízunk benne, hogy sikerül értékesíteni.  

 

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

egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

tulajdonában lévő Sajóbábony Ipari park 024/9 hrsz. alatt lévő építményről, az  ST-RASZTER 
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Tervező-, Beruházó és Szolgáltató Kft. (1062 Budapest, Deák Ferenc u. 23. 3/2) által készített  

ingatlanforgalmi értékbecslést. Javasolja a tulajdonát képező Sajóbábony, Ipari park 024/9. hrsz. alatti 

ingatlan nyilvános árverésen történő értékesítését az ingatlanforgalmi szakvéleményben megállapított 

értéken, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2016. (II.23.) önkormányzati határozata 

 

Ingatlanforgalmi értékbecslés elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 

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

építményről, az  ST-RASZTER Tervező-, Beruházó és Szolgáltató Kft. 

(1062 Budapest, Deák Ferenc u. 23. 3/2) által készített  ingatlanforgalmi 

értékbecslést. 

Javasolja a tulajdonát képező Sajóbábony, Ipari park 024/9. hrsz. alatti 

ingatlan nyilvános árverésen történő értékesítését az ingatlanforgalmi 

szakvéleményben megállapított értéken.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Bencs Gábor képviselő, mint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: szeretném 

bejelenteni, hogy a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személyek közül mindenki határidőben 

teljesítette kötelezettségét. Szeretném megkérni a MESZ vezetőt, hogy tájékoztasson bennünket az 

elmúlt hónapban végzett munkájukról.  

 

Horváth Péter MESZ vezető:  
- a könyvtár vizesblokk burkolása megtörtént, az átadó pult le lett csempézve, polcrendszer fel 

lett építve és rögzítve, 

- a művelődési házban radiátorok szerelése, több iroda festése, burkolása megtörtént, 

villanyszerelési munkák, 

- polgármesteri hivatalban a mozgáskorlátozott WC-t elkezdtük kialakítani, víz, szennyvíz 

kiépítése, 

- óvodában villanyszerelési munkák elvégzése,  

- iskolában kazánt javítottunk,  

- fűnyírók javítása, karbantartása részben megtörtént,  

- Széchenyi úton lévő járdához korlátokat gyártottunk,  

- Ady E. út végén murvával szórtuk meg, 

- a katolikus és református temetőnél folyamatos a bozótirtás, 

- a vízelvezető árkok tisztítása megtörtént, 

- közterület takarítás, reggeli és ebéd szállítás, napi karbantartások.  

 

Bencs Gábor képviselő: mindenki tapasztalhatta, hogy nagyon sok csapadék volt az elmúlt 

időszakban. Sokat megkerestek azzal a problémával, hogy nehézkes a csapadékvíz elvezetésnek a 

megoldása a településen. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az ingatlanok előtt 

található csapadékvíz elvezető árok takarítása a tulajdonos kötelessége. Az önkormányzat az árkok 

nagy részét karbantartja. Kérem a lakosságot, hogy legyenek partnerek ebben. Az esetleges 

problémákat kérem, hogy jelezzék az önkormányzat felé.  

A napokban olyan hírek voltak a médiában, hogy a KLIK nem fizeti az iskolák rezsiköltségeit. Van-e 

erre információja a polgármester úrnak, hogy a sajóbábonyi iskola működését veszélyeztetné egy ilyen 

helyzet? 
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Amint lehetőség lesz rá, a kátyúzást el kell kezdeni. Ez nagyon fontos dolog lenne.  

 

dr. Szilva István polgármester: a Széchenyi úti korláttal kapcsolatban azt szeretném elmondani, 

hogy ez egy kivételes eset. Minden járdához nem tudunk ilyet felszerelni. A szóban forgó járdát sajnos 

sokan használták kerékpárral és motorral egyaránt. Ebből balesetek is adódtak. Ennek elkerülése 

érdekében próbáltunk megoldást találni, ezért szereltünk korlátot a Széchenyi úton lévő járda végére.  

A csapadékvíz elvezésnél törekedni kell a lakosságnak és az önkormányzatnak az együttműködésre. 

Az árkokat maximálisan karban kell tartani. Ezek a vízelvezetők nem az extrém időjárási viszonyokra 

lettek kialakítva. Jogszabályi kötelezettsége van az ingatlan tulajdonosának az előtte lévő vízelvezető 

árok tisztántartására. Azonban az önkormányzat is igyekszik ezeket az elvezetőket rendben tartani.  

Az iskolával kapcsolatos köztartozásról nincs tudomásom. Mindenképpen utána fogunk járni.  

A kátyúzást természetesen meg fogjuk oldani. A közfoglalkoztatási programban is kaptunk rá 

lehetőséget. Újabb gépeket is be tudunk majd szerezni. Meg kell várni a kedvező időjárást. A MESZ 

vezetővel egyeztettem, hogy mérjék fel a kátyúkat. 

 

Csóka Károly képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a régi gyári buszvégállomásnál mikor lesz 

kész a közvilágítás.  

Engem is megkerestek azzal kapcsolatban, hogy a településen sok a kátyú, valamint azért, hogy 

probléma van a vízelvezető árkokkal is.  

 

dr. Szilva István polgármester: valószínűleg a héten már elkészül a gyári végállomásnál lévő 

közvilágítás. Sajnos a rendőrség munkájával kapcsolatban mindig lesznek kritikák. Ezek között 

vannak jogosak is, de összességében javuló tendenciát mutat a bűnügyi statisztika. A következő 

testületi ülésen a rendőrség beszámolóját fogjuk tárgyalni, a felvetődött problémákat akkor el lehet 

majd mondani.  

 

Rontó András képviselő: szerintem javul a rendőrség munkája.  

Az unió coop boltnál lévő szelektív tárolók mellé teszik le az emberek sok esetben a szemetet. Fel kell 

hívni a lakosság figyelmét arra, hogy ezt ne tegyék.  

 

Jelcs Sándor képviselő: ismét sok a panasz a kóbor kutyák miatt. Viszont érkezett jelzés azzal 

kapcsolatban is, hogy róka volt a településen.  

A kutyáért a gazdája a felelős. A polgármesteri hivatal fektessen nagyobb hangsúlyt az oltások 

ellenőrzésére.  

 

dr. Szilva István polgármester: jelentős előrelépés van a kóbor kutyákkal kapcsolatban. Az 

ebtartóknak gondoskodni kell a felelős állattartásról. A polgármesteri hivatal nem tudja megoldani a 

gondot, csak csökkenteni tudjuk a kóbor kutyák számát.  

A róka komoly gondot jelent, mert veszélyes is lehet az emberek egészségére. Csapdákat helyeztünk 

ki, de nincs garancia arra, hogy ez eredményes lesz. Kérem, hogy aki látja a rókát a településen, az 

jelezze felénk.  

 

Király Gáborné jegyző: a róka problémája miatt folyamatosan kapcsolatba vagyunk a 

vadásztársasággal, de belterületen nem lehet állatot kilőni.  

 

dr. Szilva István polgármester: 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 


