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Határozat szám Megnevezése 

 

89/2016. (V.31.) Napirendi pont elfogadásáról 

90/2016. (V.31.) Lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

91/2016. (V.31.) A 2015. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról 

92/2016. (V.31.) Győrffi György könyvvizsgáló megbízásáról 

93/2016. (V.31.) A belső ellenőrzés 2015. évi jelentésének elfogadásáról 

94/2016. (V.31.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

előterjesztések elfogadásáról 

95/2016. (V.31.) Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat 

munkájáról készített tájékoztatók 

elfogadásáról 

96/2016. (V.31.) Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

97/2016. (V.31.) A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár  

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

98/2016. (V.31.) Parkolók kialakításához támogatás nyújtása 

99/2016. (V.31.) Jutalomkeret meghatározása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2016. május 31. 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 

Bencs Gábor képviselő 

Csóka Károly képviselő 

Jelcs Sándor képviselő 

 Rontó András képviselő 

  Sólyom Sándor képviselő 

 

Távol maradt:   Hubai Krisztián alpolgármester 

  

 

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

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Király Gáborné  jegyző 

Horváth Péter MESZ vezető 

 

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 lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására, 

elfogadására. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása.  

3. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2015. évi jelentéséről.              

4. Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.   

5. Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról. 

6. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről. 

7. Indítványok, bejelentések. 

 

 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a nyilvános ülés után zárt ülés tartására van szükség időközben 

beérkezett kérelmek elbírálása miatt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadása 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete: 

 

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

intézkedésekről. 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet megtárgyalására, elfogadására. Könyvvizsgálói jelentés 

elfogadása.  

3. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2015. évi jelentéséről.           

   

4. Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 

ellátásáról.   

5. Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői 

szolgálat munkájáról. 

6. Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való 

részvételéről. 

7. Indítványok, bejelentések. 

8. Zárt ülés: szociális ügyek. 

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

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

intézkedésekről 

 

dr. Szilva István polgármester: a legutóbbi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést követően két 

rendkívüli testületi ülést tartottunk. Ennek oka, hogy sok pályázati lehetőség van, amin az 

önkormányzat igyekszik részt venni.  

Az elmúlt időszakban döntött a képviselő-testület: 

 a közmeghallgatás tartásáról, amely 2016. június 2-án lesz a Deák Ferenc Általános Iskolában, 

 a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen való részvételről, 

 a Deák Ferenc Általános Iskola tornatermének felújításáról. A pályázaton belül megvalósul a 

tornaterem padlózat borításának cseréje, a falak festése, a tornateremhez tartozó vizesblokkok, 

öltözők és kiegészítő helyiségek felújítása. A pályázatról leghamarabb az év mások felében 

születik döntés. 

 SVSE pályázati önrész biztosításáról. Ebből a pályázatból valósul meg a lelátók felújítása, 

ipari mosógép és fűnyíró kistraktor beszerzése. 

 Az „Én kis kertet kerteltem” pályázat kiírásáról. Június 1-30. közötti időszakban lehet 

pályázni.  

 A városháza épületének bekamerázásáról.  

 A helyi építési szabályzat és a településrendezési terv felülvizsgálatáról.  

 1956-os emlékmű kialakításáról, amely a régi gázcsere telep helyén kerül majd kialakításra.  

 Az orvosi rendelő épületének felújításáról. Teljes külső és belső felújításra kerül majd sor, 

amennyiben az erre benyújtott pályázatunk sikeres lesz.  

 Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról.  

 Közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és közbeszerzési tanácsadó feladat ellátásáról. 
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 A DSZK hétéves képzési tervének elfogadásáról. Jogszabályi kötelezettségünknek tettünk 

ezzel eleget.  

 Pályázatot szeretnénk benyújtani térfigyelő kamerák bővítésére és cseréjére.  

 A tagóvoda felújításáról és új bölcsőde építéséről. Elvi döntést hoztunk, hogy amennyiben a 

bölcsőde építésére benyújtott pályázatunk sikeres lesz, úgy telket vásárolunk a beruházás 

megvalósításához.  

 A sajóbábonyi ipari park korszerűsítési pályázat benyújtásáról. Az önkormányzat rendelkezik 

ingatlannal az ipari parkon belül, és ebben az épületben mosodát és varrodát szeretnénk 

kialakítani. Ezt a szolgáltatást az ipari parkban működő cégek is igénybe tudják majd venni. 

 Földgáz energia beszerzéshez hozzájáruló nyilatkozat aláírásáról.  

 

Az elmúlt időszak valamint a közeljövőben megtartásra kerülő rendezvényeink:  

 Május 1. Családi majális, 

 Május 20. Környezetvédelmi vetélkedő az ipari parkban, 

 Május 22. Gyermeknap, 

 Május 24. DSZK átadó ünnepség, 

 Május 25. Challenge Day sportnap, 

 Részt vettünk a TE-SZEDD szemétszedési akcióban, 

 A közmeghallgatás időpontja 2016. június 2. 

 Nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos megemlékezés 2016. június 3.  

 Utolsó bajnoki mérkőzését játsza az SVSE 2016. június 5-én.  

 

Fontosnak tartom, hogy tájékoztatást adjak arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2 

millió Ft támogatásban részesült a Sajóbábonyi Református Egyház. Ezzel a templom külső és belső 

felújítása teljes egészében megvalósul.  

 

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

egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

tett intézkedésekről szóló tájékoztatót, 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 

90/2016. (V.31.) 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 
 

2. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet 

megtárgyalására, elfogadására. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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dr. Szilva István polgármester: mindhárom bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi 

zárszámadásáról készített előterjesztést, valamint a könyvvizsgálói jelentést. Kérem, hogy a 

bizottságok elnökei ismertessék bizottságuk döntéseit.  

 

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

megtárgyalta és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a 2015. évi 

zárszámadásról készített rendeletet.  

A rendelet számai azt mutatják, hogy komoly munka folyt az önkormányzaton belül. Értéknövelő 

beruházásokat követően az önkormányzat vagyona 6%-kal nőtt az előző évhez képest. Jelentős 

beruházás volt többek között az önkormányzat épületének akadálymentesítése, a lift kiépítése, a 

sportközpont kialakítása, a napelemek felszerelése az önkormányzati épületekre. Büszkék lehetünk az 

elvégzett munkákra. Ebben az évben is sok pályázati forrást szeretnénk igénybe venni.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen egyhangú szavazattal 

javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé.  

 

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

kell azt a nagy energiát, amit a település fejlesztésére fordítunk. Bizottságunk 4 igen egyhangú 

szavazattal elfogadásra javasolja a napirendi előterjesztést.  

 

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

jelentéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Győrffy György könyvvizsgáló elkészítette a 

jelentését, amelyből fontosnak tartom kiemelni, hogy: „A könyvvizsgálat során Sajóbábony Város 

Önkormányzata 2015. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és 

bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint 

felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves 

költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I.11.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem 

szerint az éves költségvetési beszámoló Sajóbábony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 

teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 

időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.” 

 

dr. Szilva István polgármester: szeretném megköszönni az intézményvezetők munkáját, amiért a 

képviselő-testület elképzeléseit ilyen mértékben tudták teljesíteni. Gazdálkodásunk feszes, de egy 

dolgozó és intézmény sem szenvedhet hiányt emiatt. Bízunk benne, hogy ez a lendület, ami a 

gazdálkodásunkat jellemzi, megmarad a jövőben is.  

 

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban, amennyiben nincs, úgy 

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület megalkossa a a 2015. évi pénzügyi 

terv végrehajtásáról szóló rendeletét, 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 

9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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dr. Szilva István polgármester: szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 

elfogadja a 2015. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról 

szóló könyvvizsgálói jelentést, 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 

91/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

A 2015. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a 2015. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves 

beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést. 
 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

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

Győrffi György könyvvizsgálót 2016. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig megbízza a 

könyvvizsgálói feladatok ellátásával. A könyvvizsgálói díjat bruttó 55.000,-Ft/hó összegben állapítja 

meg, 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 

92/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

Győrffi György könyvvizsgáló megbízásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. Győrffi György könyvvizsgálót 2016. május 1. napjától 2019. 

április 30. napjáig megbízza a könyvvizsgálói feladatok 

ellátásával. A könyvvizsgálói díjat bruttó 55.000,-Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Előterjesztés a belső ellenőrzés 2015. évi jelentéséről 

 

dr. Szilva István polgármester: megkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendi ponttal 

kapcsolatos előterjesztést.  
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Király Gáborné jegyző: ez a napirendi pont szorosan kapcsolódik a zárszámadáshoz. Ezt a feladatot a 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretein belül látja el az önkormányzat. A képviselő-testület 

meghatározta 2015. évre a belső ellenőrzési ütemtervét, mely alapján két feladatot emeltünk ki a 2015-

ös évre, amely a gépjármű használat és a munkaügyi ellenőrzés.  

Az ellenőrzés apróbb hiányosságokat tárt fel, amiket kijavítottunk.  

 

dr. Szilva István polgármester: a belső ellenőrzést egy tőlünk független szervezet látja el. Így a 

javaslatait is tőlünk függetlenül tudja megtenni.  

 

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

megtárgyalta a belső ellenőrzésről szóló napirendi pontot. Az önkormányzattól független szervezet 

végezte az ellenőrzést, ami a szabályszerűségre és a munkaügyi ellenőrzésre, valamint a gépjármű 

nyilvántartás pénzügyi ellenőrzésre terjedt ki.  

Itt is fontos kiemelni egy lényeges mondatot a jelentésből: „Büntető-, szabálysértési, kártérítési, 

illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 

kapcsán tett jelentéstétel nem történt.” 

  

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

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja az Éves ellenőrzési 

és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2015. évről című előterjesztést, 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 

93/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

A belső ellenőrzés 2015. évi jelentésének elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja az Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

2015. évről című előterjesztést.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

              Király Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont: Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 

dr. Szilva István polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban a Miskolci Egyesített Szociális, 

Egészségüyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója valamint a Sajóbábonyban dolgozó 

családgondozó volt jelen a bizottsági ülésen, ahol a képviselők és a bizottsági tagok választ kaphattak 

a felmerült kérdésekre, esetleges problémákra.  

 

Csóka Károly képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: nem hálás a feladat, 

amit a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok végeznek. Mindent megtesznek, amit a jogszabályok 

megengednek, de egyes emberek szemléletén is változni kellene.  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatok ellátásáról készített tájékoztatókat.  

 

dr. Szilva István polgármester: a bizottsági ülésen elhangzott részünkről az a kérés, hogy ha 

bármilyen információval rendelkeznek a gyermekjóléti feladatot ellátó személyek, amivel az 
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önkormányzat munkáját megkönnyíthetik, akkor jelezzék azt felénk. Sok problémát tapasztalunk, 

amelyben felmerül a szülők felelőssége is. 

 

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban, amennyiben nincs, 

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja a kistérségi 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról, a Sajóbábonyi családgongozói körzet 

2015. évi szakmai munkájáról készített beszámolót, valamint az önkormányzat 2015. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített tájékoztatót, 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 

94/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

előterjesztések elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja: 

 

1. a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 

ellátásáról, a Sajóbábonyi családgongozói körzet 2015. évi 

szakmai munkájáról készített beszámolót.  

2. az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról készített tájékoztatót.  

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat 

munkájáról 

 

dr. Szilva István polgármester: a bizottsági ülésen részt vett a két háziorvos, a fogorvos és a védőnő, 

akiknek kérdéseket lehetett feltenni a napirenddel kapcsolatban. Összességében elmondható, hogy van 

mit javítani az egészségügy helyzetén.  

 

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

hosszasan tárgyalta az egészségügy helyzetéről szóló tájékoztatókat. A meghívottakkal közösen 

megbeszéltük, hogyan lehetne még jobbá tenni Sajóbábony egészségügyi helyzetét. Bizottságunk 3 

igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatókat a képviselő-testület felé.  

 

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

Bizottság elnöke: a mi bizottságunk is tárgyalta a napirendhez kapcsolódó tájékozatókat. Sok 

település örülne, ha ilyen egészségügyi ellátása lenne, mint Sajóbábonynak. A település lakói is 

elégedettek lehetnek ezzel. A közelgő Semmelweis Nap alkalmából szeretném megköszönni az 

egészségügyi dolgozók munkáját.  

Bizottságunk 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az egészségügy helyzetéről készített 

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

hosszasan tárgyalta a tájékoztatókat. Szerencsés helyzetben van Sajóbábony, hogy két háziorvosunk is 

van. Bármikor tudunk hozzájuk fordulni. A fogorvos elmondta, hogy sajnos nagyon kevés sajóbábonyi 

lakos jár hozzá kezelésre. Ezért úgy gondolom, hogy változtatnia kellene pár dolgon, hogy ez 

másképpen alakuljon. Akinek egyszer rossz tapasztalata volt vele kapcsolatban, az nem szívesen megy 

vissza hozzá. A fogorvos ígéretet tett erre.  

A védőnő munkájával meg vagyunk elégedve. Lelkiismeretesen végzi a feladatát. Bizottságunk 4 igen 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az egészségügy helyzetéről készített tájékoztatókat.  

 

dr. Szilva István polgármester: az önkormányzat változatlanul támogatja az egészségügyi ellátást 

Sajóbábonyban. Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb körülményt tudjuk biztosítani a dolgozóknak 

és a betegeknek egyaránt. Pályázatot nyújtottunk be az épület külső és belső felújítására. Kiváló az 

együttműködése az önkormányzatnak az egészségügyi dolgozókkal. Előfordulnak kritikák, amelyek 

néha jogosak lehetnek, de a felvetődött problémákat meg tudtuk beszélni a bizottsági ülésen. 

Szeretném megköszönni az eddig végzett munkájukat. 

 

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

egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői 

szolgálat munkájáról készített tájékoztatókat, 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 

95/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról 

készített tájékoztatók elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat 

munkájáról készített tájékoztatókat.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont: Tájékoztató Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 

 

dr. Szilva István polgármester: az önkormányzat több társulásban is részt vesz. Vannak olyan 

feladatok, amelyek kötelezőek, de jelentős anyagi terhet jelentenének az önkormányzat számára, ezért 

ennek érdekében az önkormányzatok társulásokat hozhatnak létre.  

A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásban való részvétel: ennek keretében látjuk el az 

egészségügyi, gyermekjóléti és szociális feladatainkat. A belső ellenőrzésünk is ennek keretében 

valósul meg. 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban való részvétel: ez a 

társulás jelentős változáson esett át, mert 2016. április 1. napjával felállt a Nemzeti Hulladékkezelő 

Központ, ami teljes egészében átveszi a hulladékkezelést országos szinten. A lakosság ezt a változást 

nem észleli. A szemétszállítási díj összege továbbra is változatlan marad, amelyet az önkormányzat a 

kommunális adóból fizet meg. Fontosnak tartom elmondani azt, hogy az önkormányzat saját 4 m3-es 

konténerekkel rendelkezik, amely alkalmas építési törmelék, esetleg zöld hulladék elszállítására. 

Ennek az igénybevételét a MESZ-ben lehet jelezni. A szállítási költség 50%-át az önkormányzat 

vállalja.  
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A szelektív hulladék gyűjtésében is jelentős változás történt az évben. A családi házas övezetben 

kiosztásra kerültek a szelektív gyűjtő edények. Egyre többen használják ezeket az edényeket. A 

szállítás kéthetente történik. Előrelépés várható a társasházaknál kihelyezésre kerülő szelektív 

hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban is. Az új edények kiosztásakor a régi kukákat be fogjuk gyűjteni. 

Amelyik társasház vissza szeretné kapni, annak természetesen visszaadjuk. Kihelyezni viszont már 

csak az újakat lehet majd.  

A társuláson belül személyi változások történtek és várhatóak majd a jövőben is.  

A Miskolc Kistérségi Többcélú Társulásnak voltunk tagja, de ez a társulás 2015. december 31. 

napjával megszűnt. Az önkormányzat részt vesz a Borsodi Iparkamarában, a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetségében, a Bükktérség Leader Egyesületben.  

A társulási üléseken a polgármester, vagy annak elfoglaltsága esetén az alpolgármester vesz részt.  

 

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

tárgyalta Sajóbábony Város önkormányzati társulásokban való részvételéről szóló napirendet és 3 igen 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

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

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja a Sajóbábony város 

önkormányzati társulásokban való részvételéről szóló tájékoztatót, 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 

96/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való részvételéről 

 szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete megismerte és 

elfogadja a Sajóbábony város önkormányzati társulásokban való 

részvételéről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

7. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

dr. Szilva István polgármester: a DSZK vezetője módosította az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. Erre azért van szükség, mert az elmúlt időszakban több feladat és intézmény is átkerült 

az intézmény működésébe. Az intézmény felújítása lezárult, így most már a lakosság zavartalanul 

tudja igénybe venni a szolgáltatásokat.   

A Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezte az SZMSZ tervezetet. Véleményei, javaslatai 

beépítésre kerültek és elkészült a javított verzió.  

Kérdezem, van-e még észrevétel a szabályzattal kapcsolatban, amennyiben nincs, úgy kérem a 

művelődési bizottság elnökét, mondja el a bizottság által kialakított álláspontot.  

 

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

elkészített szabályzatot készített az igazgató úr. Bizottságunk 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a DSZK Szervezeti és Működési Szabályzatát a bizottsági ülésen elhangzott módosításokkal 

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

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a kulturális javak védelméről 

és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 78.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta és jóváhagyja, 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 

97/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár  

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete a kulturális javak 

védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§ (5) bekezdés b) 

pontja alapján a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Szervezeti 

és Működési Szabályzatát megtárgyalta és jóváhagyja.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

              Orbán Zsolt DSZK igazgató 

Határidő: azonnal 
 

dr. Szilva István polgármester: az Erkel F. út 8.,10. valamint az Arany J. út 9. szám alatti 

lakóközösség azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá parkoló 

kialakításához. A lakók saját maguk alakítanák ki a parkolóhelyeket, az önkormányzattól azt kérik, 

hogy jelölje ki az erre alkalmas területet, valamint a szükséges anyagot biztosítsa számukra. A bejárás 

során megnéztük a szóban forgó területeket. Valóban gondot jelent a lakótelepen az autókkal történő 

parkolás, mert szűkek az utcák.  

A képviselő-testületnek az a kérése, hogy mivel a parkoló közterület, ezért a lakók ne szóljanak bele, 

hogy ki hol parkol. Jelzést sem lehet kitenni, hogy ki parkolhat az adott területen, mert ezek nem 

magánparkolók.  

 

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

megtárgyalta a kérelmeket és 3 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

támogassa a parkolók kialakítását.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is megtárgyalta a parkolók kialakítására benyújtott kérelmeket és 4 

igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testület felé, hogy támogassa a parkolók kialakítását.  

 

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

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület hozzájárul a Sajóbábony, Erkel 

F. 8., 10., valamint az Arany J. 9. szám alatt található társasházak parkoló kialakítására benyújtott 

kérelméhez és a kialakításhoz szükséges alapanyagokat biztosítja. A fedezetösszeget a 2016. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítja, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

Parkolók kialakításához támogatás nyújtása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

hozzájárul a Sajóbábony, Erkel F. 8., 10., valamint az Arany J. 9. szám 

alatt található társasházak parkoló kialakítására benyújtott kérelméhez és a 

kialakításhoz szükséges alapanyagokat biztosítja. A fedezetösszeget a 

2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.   

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

dr. Szilva István polgármester: közeleg a Pedagógus Nap, melynek alkalmából az önkormányzat 

nevében szeretnék megköszönni áldozatos munkájukat.  

 

Csóka Károly képviselő: lakosok kerestek meg az elmúlt héten, mert a Kossuth utca és Ady Endre 

utca kereszteződésénél lévő buszmegállóba kihelyezésre került egy pad, amelynek az ott lakók és 

busszal közlekedők nagyon örültek. Viszont ez a pad a következő napon eltűnt. Kérem, hogy ezzel 

kapcsolatban adjon tájékoztatást polgármester úr. A buszmegálló közterület, ezért kérdezem, hogy oda 

kihelyezhettünk padot, vagy sem? Ha igen, akkor miért tűnt el onnan a pad, mert a lakosságnak van 

arra igénye, hogy a buszmegállóban az idős emberek leülhessenek. 

 

dr. Szilva István polgármester: a padok kihelyezése nemcsak a szóban forgó buszmegállóban történt 

meg, hanem oda is helyeztünk ki, ahol eddig nem volt. Jelezték felém a MESZ dolgozói, hogy a 

buszmegállónál lévő ingatlan tulajdonosa sérelmezte a pad kihelyezését, mert szerinte az magánterület, 

valamint azt is sérelmezte, hogy az önkormányzat nem egyeztetett vele a pad kihelyezéséről, és a 

jövőben a fű lenyírása gondot fog okozni az ott lévő pad miatt. Az ingatlan tulajdonosának jegyző 

asszony nyújtott felvilágosítást, és elmondta, hogy a buszmegálló nem magánterület, hanem 

közterület.  

Megvizsgáltuk a panaszt és nem találtuk megalapozottnak a felsorolt indokokat, amit a pad 

kihelyezése ellen tett az ingatlan tulajdonosa. Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy békésen 

tudjuk rendezni a problémát. Azonban az ingatlan tulajdonos problémamegoldó képességével nem 

értünk egyet, mert ő kivette a padot a helyéről és kirakta a buszmegállóba.  

Mi továbbra is ki szeretnénk helyezni a padot, mégpedig a buszmegállóba, mert lehetőséget kell 

biztosítani az utasoknak, hogy meg tudjanak pihenni.  

A bejárás során felmértük, hogy hol van igény padok kihelyezésére, cseréjére, ami nemcsak a 

buszmegállókban, hanem a társasházaknál is értendő.  

 

Csóka Károly képviselő: az Ady E. út van egy kibetonozott övárok, amit ki kellene tisztítani, mert 

egy nagyobb esőzés során gondot okozhat.  

 

dr. Szilva István polgármester: jelezni fogjuk a MESZ felé az árok tisztítását.  

 

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

tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy mivel közeleg a köztisztviselők napja és a pedagógus 

nap is, ezért bizottságunk a korábbi évekhez hasonlóan tárgyalt az önkormányzati dolgozók félévi 

jutalmazásáról.  

Bizottságunk javasolja a képviselő-testület felé, hogy az önkormányzati dolgozók félhavi bérnek 

megfelelő összegű jutalomban részesüljenek.   

 

dr. Szilva István polgármester: köszönöm a javaslatot. Volt idő, amikor nem értettem egyet a 

jutalmazással, de ez mára megváltozott, mert látom, hogy a dolgozók munkához való hozzáállás sokat 
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változott, és megérdemlik a jutalmat. A költségvetésben rendelkezésre áll az összeg és jelentős 

megtakarításokat is elértünk az év folyamán.  

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati dolgozók félhavi bérnek megfelelő összegű 

jutalomban részesüljenek.  

 

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

egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Az önkormányzat intézményeiben végzett eredményes munka 

elismerésére, jutalomra és járulékra, a Polgármesteri Hivatal részére 1.749.900,-Ft, a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár részére 335.350,-Ft, Sajóbábony Szivárvány Óvoda részére 

2.064.460,-Ft, a Védőnői szolgálat részére 81.400,-Ft, a Szociális étkeztető részére 507.500,-Ft, a 

Műszaki Ellátó Szervezet részére 724.850,-Ft összeget biztosít, valamint felhívja a jegyzőt, hogy a 

jutalom számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjék, 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 

99/2016. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

Jutalomkeret meghatározása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Az önkormányzat intézményeiben végzett eredményes munka 

elismerésére, jutalomra és járulékra, a Polgármesteri Hivatal 

részére 1.749.900,-Ft, a Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtár részére 335.350,-Ft, Sajóbábony Szivárvány Óvoda 

részére 2.064.460,-Ft, a Védőnői szolgálat részére 81.400,-Ft, a 

Szociális étkeztető részére 507.500,-Ft, a Műszaki Ellátó Szervezet 

részére 724.850,-Ft összeget biztosít.  

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

gondoskodjék.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

              Király Gáborné jegyző 

              intézményvezetők 

Határidő: azonnal 
 

Bencs Gábor képviselő: szeretném kérni, hogy a MESZ vezető adjon tájékoztatást az elmúlt 

hónapban végzett munkákról:  

 

Horváth Péter MESZ vezető:  

- mezőgazdasági terület kerítése elkészült, a hozzá tartozó kaput legyártottuk, 

- közterületi padokat cseréltünk, új padokat gyártottunk, 

- közterületi szeméttároló edények gyártása folyamatos, 

- Széchenyi úti buszmegállót felújítottuk, 

- Korlátokat felújítjuk, festjük, 

- A régi emlékmű  kerítésének javítása megtörtént,  

- Járdát bontottunk és újra betonoztunk, 

- Könyvtár munkálatai befejeződtek, 

- Virágládákat helyeztünk ki, 

- Kátyúzás folyamatban van, 

- Beszakadt akna az Arany J. úton kijavításra került,  

- Az ABC mögötti akna magas teteje lebontásra került, és lebetonoztuk, 
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- Váci M. úton a hegy felé vezető utat murvával borítottuk be,  

- Erzsébet királyné út 1-3. előtti parkolóban a földet felszedtük, elszállítottuk, 

- Kinizsi úton az út mindkét oldalán ki lett takarítva a vízelvezető árok,  

- Fóliasátor építése megtörtént, palántáztunk, mezőgazdasági terület gyomlálása, kapálása,  

- Bozótirtás, takarítás, fűnyírás,  

- Napi karbantartásokat elvégezzük.  

 

dr. Szilva István polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a városháza külső felújítása 

elkezdődött.  

 

Jelcs Sándor képviselő: a Vörösmarty, Fazekas és Attila út környezetének problémáját szeretném 

vázolni, mert lassan már tarthatatlan az ottani állapot. A lakók türelme elfogy, mert a egyes ott lakó 

családok a nap minden szakában hangosan hallgatják (bömböltetik) a zenét, nincsenek tekintettel a 

többi lakóra. Az utcán közlekedve ugyanolyan hangosak, zeng tőlük az utca. Lépni kellene a probléma 

megoldásában. Van rendőrségünk, polgárőrségünk, közterület-felügyelő és mezőőr is, tehát mindennel 

el vagyunk látva a probléma kezelésére. De sajnos 1-2 család miatt nincs nyugalom azon a környéken.  

 

Király Gáborné jegyző: mindenképpen jelezni fogom az őrsparancsnok felé a problémát, valamint a 

közterület-felügyelők figyelmét is felhívom arra, hogy többször járőrözzenek azon a településrészen.  

 

Sólyom Sándor képviselő: a testületi ülés elején fel lettek sorolva az elmúlt hónap eseményei. 

Szeretném megkérdezni, hogy a hónap elején volt egy parlamenti látogatás, az kiknek a részére szólt? 

Helyi civil szervezet vezetője vagyok. Kirándulást szerveztem a helyi lakosság részére, de ez az 

önkormányzat honlapjára nem kerülhetett ki. A kérésem után 10 nappal érdeklődtem, és ezután 

kikerült a hirdetés, de nem a kezdő oldalra, hanem „jól eldugva”.  

Jó hír, hogy megvalósult a teljes foglalkoztatás a közfoglalkoztatottak körében is, mert már sajóecsegi 

önkormányzati képviselőit is foglalkoztatunk a művelődési házban. Van, aki egy év alatt nem tud 

összehozni 30 nap munkaviszonyt, más pedig Sajóecsegről jön ide dolgozni.  

 

dr. Szilva István polgármester: a parlamenti látogatást Sebestyén László országgyűlési képviselő 

szervezte, önkormányzati dolgozók és őt támogató személyek vettek részt ezen a kiránduláson.  

A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva elmondhatom, hogy képviselő úr 

tudja a legjobban, ahhoz, hogy valaki képviselő lehessen egy másik településen, nem kell ott 

bejelentett lakcímmel rendelkeznie. Arra, hogy bizonyos személyek nem tudják a 30 napot ledolgozni, 

csak azt tudom mondani, hogy ezek megélhetési emberek. Nekik ez a foglalkoztatás nem jelent mást, 

csak azt, hogy megkaphassák a segélyt. Tisztelet a kivételnek. De tudjuk azt is, hogy sajnos a 

közfoglalkoztatás nem tud minden embert foglalkoztatni.   

Ön, mint képviselő jelen volt azon a testületi ülésen, amikor elfogadtuk, hogy milyen 

közfoglalkoztatási programot indítsunk és mennyi fővel.  

Az Ön által vezetett civil szervezet kirándulása miatt feltett kérdésre válaszolva, szeretném, ha 

pontosítanánk néhány dolgot. Szeretném megkérni képviselő urat, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot 

a közösségi oldalon történt bejegyzésért, mert teljesen valótlan dolgot írt. Az Ön által vezetett civil 

szervezetet az önkormányzat támogatja teljes mértékben, ezért ilyen kritikát megfogalmazni a 

támogató felé senki sem tűrné el, főleg, ha az nem jogos. Valósan kellene a lakosságot tájékoztatni. A 

kirándulás meghirdetésével kapcsolatban jegyző asszonyt kereste meg, aki nem az önkormányzat 

vezetője, így ő nem felel az önkormányzati honlap működtetéséért. Jegyző asszony tájékoztatott arról, 

hogy ilyen jellegű megkeresés érkezett a civil szervezetettől és a hirdetés felkerült a honlapra május 

11-én. Arra kérem képviselő urat, hogy most a nyilvánosság előtt kérjen bocsánatot azért a 

bejegyzésért, hogy a polgármester nem engedte ezt a közösségi rendezvényt meghirdetni, mert ez így 

valótlan. A honlapon, a civil szervezetek fül alatt megtalálható a hirdetés a mai napig is. Amennyiben 

ezt nem teszi meg, akkor vállalja érte a következményeket.  

Más rendezvénnyel kapcsolatban is elhangzott már, hogy nem küldünk meghívót, de ez nem igaz, 

mert minden rendezvényre szoktunk küldeni meghívót kivétel nélkül. Minden bizottsági és testületi 

ülésen is el szoktam mondani, hogy milyen rendezvények várhatóak.  

 



 15 

Sólyom Sándor képviselő: május 11-én került fel a civil szervezet hirdetése a honlapra, miután 

telefonáltam a polgármesteri hivatalba. Gondolom, hogy nem véletlen, hogy egy almenübe került a 

hirdetés. Nemcsak a játszótéri átadó ünnepségre nem kaptam meghívót, hanem a rendőrség átadó 

ünnepségére és egyéb ünnepségekre sem.  

A kért önkormányzati támogatás felét kapta meg a sakk egyesület, de a többi civil szervezetnek nem 

csökkent a támogatása. Ezzel ellehetetlenül az egyesület működése.  

A közfoglalkoztatottak munkájával elégedett vagyok, de úgy gondolom, hogy nagyon sok embert 

irritál az, hogy sajóbábonyi közmunkára Sajóecsegről vegyünk fel dolgozót. Lehetett volna helyi 

dolgozót is találni erre a feladatra.  

 

dr. Szilva István polgármester: szívesen várom azokat a lakosokat, akik közfoglalkoztatás keretében 

kívánnak dolgozni, de legyen meg az önkormányzat mérlegelési lehetősége abban, hogy kit fog 

alkalmazni. Sok embert csak az érdekli, hogy meg legyen a 30 napja, és meg fogja kapni a segélyt.   

Örülök annak, hogy közel 100 főt foglalkoztatunk a közfoglalkoztatás keretein belül. Erre büszke 

vagyok.  

Ezek szerint a nyilvános bocsánatkérésre hiába várok. Úgy gondolja, hogy valós tényt állított a 

közösségi oldalon. Ennek a jogi következményeit a képviselő úrnak vállalnia kell, mert a valótlan 

tartalmú híreszteléseket nincs módomban elfogadni.  

Rendkívüli ülés szinte hetente megvalósul. Előfordul, hogy más képviselő sem tud rajta részt venni. 

Vannak olyan határidős feladatok, amiben nem lehet várni. Természetesen a helyben lakó 

képviselőkkel sokkal könnyebb egyeztetni az ülést.  

Mint képviselő ön is elfogadta januárban a rendezvénytervet, amelyben időpontok is szerepelnek. A 

jelentősebb eseményekre meghívót szoktunk küldeni, valamint szóban is elhangzik az üléseken a 

rendezvények tartása.  

Azt nem tudom megmondani, hogy a civil szervezet kirándulási hirdetményének beérkezése és 

honlapra történő feltétele között mennyi idő telt el, de nem merném kijelenteni, hogy csak azért került 

fel a honlapra, mert ön telefonált.  

Képviselő úr itt volt, amikor a költségvetést elfogadtuk és a civil szervezetek támogatásáról 

döntöttünk. Mindegyiket egyhangúlag megszavazta, nem tartózkodott, nem tett fel kérdést, hogy miért 

ennyi a támogatás összege.  

 

Sólyom Sándor képviselő: természetesen megszavaztam a támogatást, mert örültem, hogy kaptunk.  

 

Csóka Károly képviselő: én csak azt a civil szervezetet tudom támogatni, aki tesz is azért a 

szervezetért, a fenntartásáért, a működéséért, és minél nagyobb közösséget von be. Ebben 

kihangsúlyoznám a sajóbábonyi közösséget. Ha minden civil szervezetet a sajóbábonyi önkormányzat 

működtetne, akkor nem lenne civil szervezet a neve. Ez az én egyéni véleményem.  

 

Rontó András képviselő: előfordult, hogy nekem is úgy szóltak a rendkívüli ülésről, hogy kevés idő 

volt a kezdetéig.  

 

Sólyom Sándor képviselő: ha mindenki csak e-mailt kapna, mint én, akkor fennáll annak a 

lehetősége, hogy nem lesz határozatképes a testület. Nem ülök egész nap a számítógép előtt, mikor 

fogok e-mailt kapni.  

 

dr. Szilva István polgármester: képviselő úr, kérem, hogy ne tájékoztassuk félre a lakosságot. 

Nagyon hosszú ideig nem tudtunk Önnek telefonos elérhetőséget. Hívtuk volna Önt telefonon is, 

amennyiben megadja a telefonszámát.  

 

Bencs Gábor képviselő: én kimondottan örülök az e-mailes megkeresésnek, mert olyan munkahelyen 

dolgozom, ahol a telefont nem tudom felvenni. A rendkívüli üléseken nem tudok én sem mindig részt 

venni. A rendkívüli üléseket azért kell összehívni, mert rendkívüli helyzet adódik vagy határidős 

döntés szükséges. Az ott született döntésekről pedig polgármester út tájékoztatást szokott adni a 

bizottsági és a testületi ülésen. Egyetértek abban polgármester úrral, hogy képviselő úr is jelen volt 

azon a képviselő-testületi ülésen, amikor a civil szervezetek támogatásáról döntöttünk.  
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dr. Szilva István polgármester: kérem, hogy  zárjuk le a vitát. Képviselő úr jelezhette volna a 

problémáit, és akkor biztosan találtunk volna megoldást arra, hogyan értesítsük, a jövőben figyelembe 

fogjuk venni a felvetést. Arra kérem jegyző asszonyt és az illetékes ügyintézőt, hogy a jövőben ezt 

vegyék figyelembe.  

  

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

kérdése?  Amennyiben nincs, úgy köszönöm a megjelenést az ülését bezárom 12.00 órakor, mert a 

képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.  

  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

          dr. Szilva István         Király Gáborné  

              polgármester                  jegyző 
 


