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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2016. június 28. 
 

napján megtartott rendes, nyílt ülésének 
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Rendelet szám Megnevezése 

 

10/2016. (VI.29.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) 

rendelet módosításáról 

Határozat szám Megnevezése 

 

114/2016. (VI.28.) Napirendi pontok elfogadása 

115/2016. (VI.28.) Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési év munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

116/2016. (VI.28.) A lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett 

intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

117/2016. (VI.28.) Városnap tervezett programjáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

118/2016. (VI.28.) Az Idősek Napjáról 

119/2016. (VI.28.) Beiskolázási és tankönyv támogatásról 

120/2016. (VI.28.) Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

121/2016. (VI.28.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás  

Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról 

122/2016. (VI.28.) Építési tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 

123/2016. (VI.28.) Ingatlan felajánlás elutasításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  2016. június 28. 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 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Király Gáborné  jegyző 

Horváth Péter MESZ vezető 

Loy Lászlóné Deák Ferenc Általános Iskola igazgató 

Orbán Zsolt DSZK igazgató 

 

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. Tájékoztató a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról.  

2. Beszámoló a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési év munkájáról. 

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

átruházott hatáskörben hozott határozatokról. 

4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  

5. A városnapi rendezvény előkészítése, megtárgyalása. 

6. Az idősek napja rendezvény előkészítése, megtárgyalása. 

7. A beiskolázási támogatások megtárgyalása. 

8. Indítványok, bejelentések. 

9. Előterjesztés kitüntető címek adományozására. 

 

 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról szóló 

tájékoztató napirendjének megtárgyalása előtt 15 perces szünetet fogunk tartani. A nyilvános ülés után 
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zárt ülés tartására van szükség időközben beérkezett kérelmek elbírálása, valamint a kitüntető címek 

adományozásának megtárgyalása miatt.  

 

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 

114/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadása 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete: 

1. Beszámoló a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési 

év munkájáról. 

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

intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról.          

   

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  

4. A városnapi rendezvény előkészítése, megtárgyalása. 

5. Az idősek napja rendezvény előkészítése, megtárgyalása. 

6. A beiskolázási támogatások megtárgyalása. 

7. Indítványok, bejelentések. 

8. Tájékoztató a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola 

munkájáról.            

Zárt ülésen:  

9. Szociális ügyek. 

10. Előterjesztés kitüntető címek adományozására. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési év 

munkájáról 

 

dr. Szilva István polgármester: az óvodavezető részt vett a bizottsági ülésen, ahol a felmerült 

kérdésekre választ tudott adni. A beszámoló részletesen foglalja össze, hogy az elmúlt nevelési évben 

milyen munka folyt az óvodában. Látható az is, hogy mi az, amiben fejleszteni kell, esetleges milyen 

problémákat kell megoldanunk. Sok fejlesztés történt az óvodában. A tavalyi évben két csoporttal 

bővült az intézmény, és ezzel egyidejűleg új munkahelyeket tudtunk létesíteni. A csoportlétszám 

növelésével az infrastruktúrát is bővíteni tudtuk. Új bútorok kerültek beszerzésre. Az óvoda és az 

önkormányzat kapcsolata kiváló.  

 

Sólyom Sándor képviselő megérkezett az ülésre. Így a képviselő-testület a továbbiakban 7 fővel 

folytatja ülését. 

 

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

tárgyalta az óvoda beszámolóját. Gratulálok az intézményvezető munkájához, aki egy terjedelmes és 

részletes beszámolót készített a számunkra.  

Bizottságunk 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az óvodai 

beszámolót.  

 

dr. Szilva István polgármester: szeretném megköszönni az óvodában dolgozó kollégáknak azt, hogy 

aktívan részt vesznek az önkormányzati rendezvényeken.  
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Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, úgy 

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

Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési év munkájáról készített beszámolót, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési év munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési év 

munkájáról készített beszámolót.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

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

intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

 

dr. Szilva István polgármester: a legutóbbi testületi ülésünk 2016. május 31-én volt. Ezt követően 

egy rendkívüli ülést tartott a testület június 14-én. 

A májusi testületi ülésen döntöttünk a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról, a könyvvizsgáló 

megbízásáról, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, Sajóbábony egészségügyi 

helyzetéről. Ismertettem a testülettel a társulásokban való részvételről szóló tájékoztatót. Megtörtént a 

DSZK szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata. A társasházak parkoló kérelméről, 

valamint az önkormányzati dolgozók féléves jutalmáról is döntött a testület.   

Újabb sajóbábonyi fiatal szeretne a településen letelepedni. Ezért az önkormányzat első lakáshoz 

jutóknak adható támogatást nyújtott a részükre. Egy sajóbábonyi lakos ingatlan felajánlási kérelmet 

nyújtott be, amelyet a képviselő-testület nem támogatott.  

A júniusi rendkívüli ülésen a hulladékudvarral kapcsolatos döntését vonta vissza az önkormányzat. A 

közbeszerzési eljárás eredményéről hozott döntést a képviselő-testület. Ezt követően döntöttünk 

Sajóbábony Város Településrendezési Tervének módosításáról, valamint ehhez kapcsolódóan egy  

térkép adatbázis megvásárlásáról is. Települési főépítész megbízására is sor került, aki a 

településrendezési terv módosítását fogja koordinálni. 

A Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő bérleti szerződésről döntött a képviselő-testület. Klíma 

berendezés vásárlásáról és beépítéséről, valamint a polgármester jutalomkeretének meghatározásáról is 

döntés született. 

Június 2-án közmeghallgatást tartottunk. Június 6-án pedagógus napon vettem részt, ahol településünk 

kiváló pedagógusát, Kecskeméti Anikót jutalmazták meg.  

Június 8-án Sajó-Bódva Völgye társulási ülésen az alpolgármester úr vett részt. A társulás pénzügyi 

bizottságának tagjává választottak.  

Az elmúlt időszakban több munkálat is történt a településen: 

- kiosztásra kerültek az új hulladéktároló edények a lakótelepen. Minden társasházi közös 

képviselőt megkerestünk ezzel kapcsolatban. A szelektív edények hamar megtelnek, ezért azt 

a tájékoztatást kaptuk a szolgáltatótól, hogy gyűjtő zsákokat lehet tőlük kérni. A kommunális 

hulladékgyűjtő edényeket hetente két alkalommal ürítik.  

A testület tárgyalt arról a problémáról, hogy a két darab hulladékgyűjtő edény nem minden 

társasháznál fér el egymás mellett. Ezért, ahol szükséges, ott kialakítjuk a szelektív edényzet 

helyét.  
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- A városháza felújítása hamarosan befejeződik.  

- A MESZ műhely tető felújítása majdnem elkészült.  

- A városháza térkövezése elkezdődött. Jó ütemben halad. 

- A település útjainak kátyúzása megtörtént. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki 

ebben a munkában részt vett.  

- Az ÉRV több beruházást is végez a településünkön. Új tűzcsapokat épít ki, valamint a régieket 

újítják fel. 

- A takarékszövetkezet melletti részen van egy nagy munkagödör, ahol az ÉRV egy régóta 

tervezett fejlesztését végzi. Ezen a nyomvonalon található az ipari víz vezeték ága, ami már 

régóta nem működik. Ezt hőtechnológiával szeretnék kibélelni. Mindenkinek felhívom a 

figyelmét arra, hogy a munkagödrök balesetveszélyesek. Valószínűleg a sporttelep is rá tud 

majd csatlakozni erre a vezetékre.  

- Július 1-el elindul a diákmunka. Ebben az évben is sikerült bővíteni a részt vevők számát. 

Meghirdettük a lehetőséget a diákok körében. Sokan jelentkeztek.  

 

Hubai Krisztián alpolgármester: sokan megállítottak azzal kapcsolatban, hogy a szelektív gyűjtő 

edények hamar megtelnek. Ez problémákat fog okozni. A lakosság azt szeretné megtudni, hogy ha 

nem tudnak kérni a Zöld Völgytől zsákot, akkor más zsákban is ki lehet-e tenni a műanyag 

flakonokat? 

 

dr. Szilva István polgármester: azt a tájékoztatást kaptuk a szolgáltatótól, hogy átlátszó zsákban ki 

lehet helyezni az összegyűjtött műanyag flakonokat, amit elszállítanak.  

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

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

tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatót, az 

kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

A lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről, az 

átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről, az 

átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

 

dr. Szilva István polgármester: Kisebb korrekciókat kellett végrehajtani a költségvetésben, ezért van 

szükség a rendelet módosítására.  

Mind a három bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.  

 

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

megvalósult kiadások és bevételek beépítésre kerültek. Bizottságunk 3 igen egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.  



 6 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk is megtárgyalta a költségvetés módosítását és 5 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 2016. évi költségvetés módosítását és 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé.  

 

dr. Szilva István polgármester: kisebb korrekciók és többlet bevétel került beépítésre, ami  

szükségessé teszi a költségvetés módosítását. Lényeges változás nem történt, ezért továbbra is 

biztosított az önkormányzat gazdaságos működése.  

 

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

egyetért az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításával, az kézfeltartással 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 

alábbi rendeletet:  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. napirendi pont: A városnapi rendezvény előkészítése, megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: a városnap minden évben augusztus utolsó szombatján kerül 

megrendezésre. Ebben az évben ez augusztus 27-én lesz. Megadom a szót a DSZK igazgatójának és 

kérem, hogy tegye meg a napirenddel kapcsolatos kiegészítéseit.  

 

Orbán Zsolt DSZK igazgató: bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk a 2016. évi városnap 

programját. Színvonalas és sokrétű programmal készülünk erre a napra. Ezek kellő időben meg 

lesznek hirdetve a lakosság számára.  

 

dr. Szilva István polgármester: mindhárom bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.  

 

Bencs Gábor képviselő, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: bizottságunk 3 igen 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a városnapi rendezvény 

előkészítéséről adott tájékoztatót.  

 

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

Bizottság elnöke: bizottságunk meg megtárgyalta a városnapi rendezvények előkészítésével 

kapcsolatos tájékoztatót. Megállapítottuk, hogy az intézmény igazgatója figyelembe vett a különböző 

rétegek és korosztályok igényeit. Nagyon színvonalas műsortervezetet nyújtott be a képviselő-testület 

felé. Bizottságunk 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

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

tárgyalta a napirendi pontot és 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

felé.  
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dr. Szilva István polgármester: arról tájékoztatom a lakosságot, hogy ebben az évben sem tervezünk 

ingyenes vendéglátást a település lakói részére. Azonban a helyszínen lesz büfé, így lehetőség lesz 

étkezésre. 

 

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

egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Sajóbábonyi Városnap tervezett programjáról szóló 

tájékoztatót elfogadja, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Városnap tervezett programjáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és úgy 

döntött, hogy a Sajóbábonyi Városnap tervezett programjáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

              Orbán Zsolt DSZK igazgató 

Határidő: azonnal 
 

 

5. napirendi pont: Az idősek napja rendezvény előkészítése, megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: az idősek napi rendezvény előkészítéséről is tárgyaltak a bizottságok. 

Megadom a szót a DSZK igazgatójának, hogy tegye meg kiegészítését a napirendi ponttal 

kapcsolatban.  

 

Orbán Zsolt DSZK igazgató: a bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk az idősek napi 

rendezvény tervezetét. A bizottságok 2016. szeptember 30. napján 17.00 órai kezdettel javasolják a 

rendezvény megtartását.  

 

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

megtárgyalta az idősek napi rendezvény előkészítését és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé.  

 

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

tárgyalta a napirendi pontot és 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

felé. Ezen a napon a 60-70 év közötti időseket fogjuk vendégül látni.  

 

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

úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az Idősek Napja tervezett 

programjáról szóló tájékoztatót elfogadja. Az Idősek Napja alkalmából a 60-70 életévük közötti 

sajóbábonyi lakosokat az önkormányzat 2016. szeptember 30. (péntek) napján 17.00 órai kezdettel 

vendégül látja. A részükre nyújtott egyszeri támogatás összege, valamint az Idősek Napi rendezvény 

fedezete a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll, az kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Az Idősek Napjáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és úgy 

döntött, hogy 

1. az Idősek Napja tervezett programjáról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

2. az Idősek Napja alkalmából a 60-70 életévük közötti sajóbábonyi 

lakosokat az önkormányzat 2016. szeptember 30. (péntek) napján 

17.00 órai kezdettel vendégül látja.  

3. a részükre nyújtott egyszeri támogatás összege, valamint az 

Idősek Napi rendezvény fedezete a 2016. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

              Orbán Zsolt DSZK igazgató 

Határidő: azonnal 
 

 

6. napirendi pont: A beiskolázási támogatások megtárgyalása 

 

dr. Szilva István polgármester: a beiskolázási támogatásokról tárgyalt a pénzügyi bizottság. A nem 

sajóbábonyban tanuló általános iskolás tanulók közül 13 fő igényelte a támogatást. A főiskolás, 

egyetemista tanulók 20.000,-Ft-os támogatását 21 fő, a középfokú tanulmányokat folytatók 15.000,-

Ft-os támogatását 120 fő igényelte 2015. évben.  

 

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

lakosság figyelmét, hogy a gyerekek minél hamarabb szerezzék be az iskolalátogatási igazolást, ami 

szükséges a támogatás igényléséhez. Az általános iskolában tanulóknak számlával is igazolniuk kell a 

tankönyvek megvásárlását. Előre láthatólag legkésőbb szeptember 30-ig kérjük a szükséges papírok 

benyújtását, majd ezt követően kerül kifizetésre a támogatás. Bizottságunk 3 igen egyhangú 

szavazattal javasolja a képviselő-testület felé a beiskolázási támogatás elfogadását.  

 

dr. Szilva István polgármester: a polgármesteri hivatal részletes tájékoztatást fog adni a lakosság 

részére a támogatás igényléséről és a benyújtási határidőről.  

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

aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a sajóbábonyi állandó lakóhelyű középiskolások számára 

15.000,-Ft/fő összegű, a nappali tagozatos egyetemista és főiskolás diákok számára 20.000,-Ft/fő 

összegű támogatást biztosít. A tanulói jogviszony igazolásához iskolalátogatási igazolást kell 

bemutatni. A sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező, a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános 

Iskolában tanulmányokat folytató tanulók részére a 2016/2017. nevelési évre a tankönyvcsomagot az 

önkormányzat ingyenesen biztosítja. A sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező más településen 

általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére a 2016/2017. nevelési évre megvásárolt 

tankönyvek árát az önkormányzat megtéríti. A támogatás mértéke maximum a sajóbábonyi általános 

iskola osztályonkénti tankönyvcsomagok költségéig terjedhet. A tankönyv költségét a befizetést 

igazoló szelvény bemutatásával kell igazolni. A támogatások fedezete a 2016. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll, az kézfeltartással jelezze.   
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Beiskolázási és tankönyv támogatásról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. A sajóbábonyi állandó lakóhelyű középiskolások számára 15.000,-

Ft/fő összegű, a nappali tagozatos egyetemista és főiskolás diákok 

számára 20.000,-Ft/fő összegű támogatást biztosít. A tanulói 

jogviszony igazolásához iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.  

2. A sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező, a Sajóbábonyi 

Deák Ferenc Általános Iskolában tanulmányokat folytató tanulók 

részére a 2016/2017. nevelési évre a tankönyvcsomagot az 

önkormányzat ingyenesen biztosítja. 

3. A sajóbábonyi állandó lakóhellyel rendelkező más településen 

általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére a 

2016/2017. nevelési évre megvásárolt tankönyvek árát az 

önkormányzat megtéríti. A támogatás mértéke maximum a 

sajóbábonyi általános iskola osztályonkénti tankönyvcsomagok 

költségéig terjedhet. A tankönyv költségét a befizetést igazoló 

szelvény bemutatásával kell igazolni.  

4. A támogatások fedezete a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre 

áll.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

dr. Szilva István polgármester 15 perces szünetet rendel el, majd ezt követően a képviselő-

testület nyilvános ülésen folytatja munkáját.  
 

 

7. napirendi pont: Tájékoztató a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról 

 

dr. Szilva István polgármester: az iskola igazgatója adott tájékoztatót a Deák Ferenc Általános 

iskola munkájáról, amit a művelődési bizottság tárgyalt.  

 

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

részletesen megtárgyaltuk a tájékoztatót, ahol az igazgató asszony nem volt jelen. A szünetben 

megkaptuk a felmerült kérdésekre a választ az iskola igazgatójától. Csak a saját véleményemet tudom 

most elmondani, én elfogadásra javasolom a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról 

készített tájékoztatót.  

 

dr. Szilva István polgármester: ez egy tájékoztató az önkormányzat felé, hiszen az iskola fenntartója 

a KLIK, aki felé beszámolási kötelezettsége van az iskolának. Minden félév munkájáról beszámol az 

iskola  

 

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

szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Sajóbábonyi Deák Ferenc 

Általános Iskola munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja, az kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és úgy 

döntött, hogy a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

8. napirendi pont: Indítványok, bejelentések. 

 

dr. Szilva István polgármester: a Sajó-Bódva Völgye Társulás Társulási megállapodása módosításra 

került, amelyet a társulás tagjainak el kell fogadniuk.  

 

Király Gáborné jegyző: a társulási megállapodásban szerepelt a társult önkormányzatok 

polgármestereinek a neve, ez a módosítást követően függelékben kerül meghatározva a Magyar 

Államkincstár kérésének megfelelően, mert a függelék módosítására nincs szükség a képviselő-

testületek döntésére.  

Megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt, ennek működésével 

a hulladékszállítási díjat nem a Zöld Völgy szedi be, hanem a Zrt. Ez is módosításra került a társulási 

megállapodásban.  

Módosításra került, hogy amennyiben a társult önkormányzatok nem képviseltetik magukat a társulási 

üléseken, akkor harmadik alkalommal 30 eFt büntetést kell fizetniük, mert a társulás munkáját 

akadályozzák.  

 

dr. Szilva István polgármester: 125 település vesz részt a társulásban, és mégis sokszor az a 

probléma, hogy nem határozatképes a társulási ülés. Ezért vezették be a bírságot. Van olyan döntés, 

ahol a lakosságszám is számít a határozatképességnél,  nemcsak a társult tagok száma.   

 

Király Gáborné jegyző: új belépő esetén a belépést követő 30 napon belül meg kell fizetnie a 

társulási hozzájárulást. A társult tagoknak minden év szeptember 30-ig kell megfizetni a társulás felé a 

kiszabott díjakat. Amennyiben nem történik meg időre a befizetés, akkor 60 napon túli tartozásra 

fizetési meghagyást tudnak kibocsátani az önkormányzat felé.  

 

Bencs Gábor képviselő: bizottsági ülésen felmerült, hogy tavasztól őszig terjedő időszakban más 

szolgáltató zsákot biztosít a zöld hulladék számára. Van-e erre lehetőség a mi településünkön 

hulladékot szállító cégnél?  

 

dr. Szilva István polgármester: a Zöld Völggyel közösen igyekszünk megoldani a zöld hulladék 

szállításának problémáját.  

A hulladékgazdálkodási társulások közül országos szinten az utolsók között volt a Zöld Völgy, ami 

megalakult. Ezért vannak lemaradásaink a többiekhez képest. Meg fog valósulni a zöld hulladék 

szállítása.  

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

egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Sajó-Bódva Völgye és Környéke hulladékkezelési 
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Önkormányzati Társulás 2016. június 21. napján a 21/2016. (VI.21.) szám alatt elfogadott Társulási 

Megállapodás módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Sajó-Bódva Völgye és Környéke hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 2016. június 21. napján a 21/2016. 

(VI.21.) szám alatt elfogadott Társulási Megállapodás módosítását 

elfogadja.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Király Gáborné jegyző: a B.A.Z. Megyei Kormányhivataltól egy szakmai segítségnyújtás keretein 

belül újabb levelet kaptunk, melyben a helyi építészeti értékek védelmének rendeletben történő 

szabályozására, valamint a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás szabályozó 

rendeletek megalkotására hívja fel a figyelmet.  

Javasolom, hogy mivel ebben az évben már döntöttünk a Helyi Építési Szabályzat és a 

Településrendezési Terv felülvizsgálatáról, ezért a helyi építészeti értékek védelme kerüljön 

szabályozásra a Helyi Építési Szabályzatunkban. A településképi véleményezési eljárásra most ne 

alkosson a képviselő-testület rendeletet, mert nem rendelkezünk műemlék jellegű utcákkal, 

épületekkel, ami ezt szükségessé teszi.  

 

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

nincs, úgy szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a  képviselő-testület az építésügyi tárgyú 

rendeletek felülvizsgálata tárgyában a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal által megküldött javaslattétel 

tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azt tudomásul veszi. A 68/2016. (IV.26.) 

önkormányzati határozatában döntött Sajóbábony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről szóló jelenleg hatályos önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról, melyben a helyi 

építészeti értékek védelme szabályozásra kerül. Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről a B.A.Z 

Megyei Kormányhivatal vezetőjét tájékoztassa, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Építési tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában a B.A.Z. 

Megyei Kormányhivatal által megküldött javaslattétel tartalmát 

megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azt tudomásul veszi. 

2. a 68/2016. (IV.26.) önkormányzati határozatában döntött 

Sajóbábony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről szóló jelenleg hatályos önkormányzati rendeletének 

felülvizsgálatáról, melyben a helyi építészeti értékek védelme 

szabályozásra kerül. 

3. Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről a B.A.Z Megyei 

Kormányhivatal vezetőjét tájékoztassa.   

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

dr. Szilva István polgármester: érkezett egy sajóbábonyi lakostól ingatlan felajánlás. A felajánlott 

lakás a Széchenyi út 20. szám alatt található. Csak a lakás 50%-a van felajánló tulajdonában, a másik a 

Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában van. Így a lakás megvásárlása nehézségekbe ütközik.  

Nem javasolom a felajánlás elfogadását, mert csak 50% tulajdonrészt tudnánk megvásárolni.  

 

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

egyetért azzal, hogy az önkormányzat nem vásárolja meg a Sajóbábony 689/45/A/9. hrsz-ú, 

természetben a 3792 Sajóbábony, Széchenyi út 20. 1/3. szám alatti ingatlant, az kézfeltartással jelezze.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Ingatlan felajánlás elutasításáról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

nem vásárolja meg a Sajóbábony 689/45/A/9. hrsz-ú, természetben a 3792 

Sajóbábony, Széchenyi út 20. 1/3. szám alatti ingatlant.  

 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

Csóka Károly képviselő: Az Ady E. úton a vízelvezető árkok kitisztításra került, de a hulladék ott 

maradt a szélén. Már a fű is benőtte. Kérem, hogy ezt szedje össze a MESZ.  

Legközelebb csak szeptemberben lesz munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés, ezért most 

szeretném arra kérni a lakosságot, hogy két nagyobb ünnepünk is lesz, amire szeretném, ha minél 

többen eljönnének. Hiszen ezt nekik szervezzük.  

 

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

időszakban végzett munkálatokról.  

 

Horváth Péter MESZ vezető:  

 traktor felújítás,  



 13 

 világítás javítás a pótkocsin, 

 agregátor javítása,  

 a frissen felújított buszmegállót megrongálták, javítani kellett,  

 az önkormányzat pince ablakait lecseréltük, 

 a városháza épületének pincéjében a szennyvízcsövet javítottuk,  

 műhelytető csere megtörtént,  

 kátyúzás az egész településen megtörtént,  

 önkormányzati parkoló térkövezése elkezdődött, 

 térkő gyártás folyamatos, 

 köztéri padokat cseréltünk, lefestettünk,  

 újabb szemétgyűjtő edényeket helyeztünk ki,  

 önkormányzati lépcsőház festése, 

 MESZ épületében az előtér és a vizesblokk festése, 

 Mezőgazdasági területen folyamatosak a munkálatok,  

 Virágos, fák locsolása, fűnyírás,  

 Közterület tisztítása,  

 Napi karbantartások.  

 

 

dr. Szilva István polgármester: a II. világháborús emlékművünket megrongálták. Meg fogjuk találni 

az elkövetőt és bíróság előtt fog felelni a tettével.  

 

Jelcs Sándor képviselő: július 1-én köztisztviselők napja és Semmelweis Nap is lesz. Ezúton is 

szeretném megköszönni az egész évben végzett munkájukat. Jó egészséget és további sikereket 

kívánok nekik.  

Az Ady E. úton lakók köszönik a padot, amit a gyárkapuhoz kihelyezett az önkormányzat. Az Arany J. 

út 2. szám alatt lakók is szeretnének padot az épület elé, amennyiben erre van lehetőség.  

 

dr. Szilva István polgármester: kérem a lakosságot, hogy amennyiben ilyen jellegű kérésük van, azt 

írásban jelezzék felénk.  

 

Jelcs Sándor képviselő: az állatorvostól nem érkeztek vissza kutyaoltási könyvek. Kérem, hogy ezzel 

kapcsolatban keressük meg őt.  

 

Király Gáborné jegyző: telefonon egyeztettünk az állatorvossal, és azt a tájékoztatást adta, hogy 

nincs nála egyetlen egy oltási könyv sem.  

 

Rontó András képviselő: a Széchenyi úti dohánybolt tulajdonosát is ugyanúgy meg kell kérni, mint a 

másik dohányboltot, hogy helyezzen ki szeszesital fogyasztása tilos táblát a bolt elé. Nem tudom, hogy 

lesz-e változás ezt követően.  

A térfigyelő kamera beszerzése hol tart? Ugyanis a Kinizsi úti garázssoron ismét történtek rongálások. 

 

dr. Szilva István polgármester: jegyző asszony jelezni fogja a dohánybolt tulajdonosának a 

kérésünket. A kamera beszerzési pályázatot még nem írták ki, de folyamatosan figyeljük.  

 

Rontó András képviselő: a kiskertek villannyal való ellátásához lehetne-e igényfelmérést tartani? 

Érdemes-e elkezdeni a beruházást? 

 

Dr. Szilva István polgármester: volt már szó erről, és egy kerttulajdonos ígéretet tett arra, hogy 

felméri az igényeket. Nem érkezett konkrét számszerű igény erre vonatkozóan. Az ÉMÁSZ-nak 

szüksége van a számadatokra, amiből kalkulálni tudják a költségeket. Be lehetne vonni a kertbarátkör 

tagjait, hogy segítsenek az igények felmérésben.  

Új hálózat kiépítése esetén az ÉMÁSZ csak önkormányzati területre helyez oszlopot, magánterületre 

nem. 



 14 

 

 

dr. Szilva István polgármester: volt kettő darab csőtörés a településünkön. Ez egy nagyon meleg 

időszakban történt. Helyén kell kezelni a dolgokat. A polgármester és a képviselő-testület nem felelős 

azért, mert eltört egy cső. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél hamarabb megoldódjon a 

probléma. Ez a csőtörés érintette az összes intézményünket valamint az idősek otthonát, ahol 

ugyancsak nagy problémát jelentett a vízhiány. Az ÉRV igyekezett minél gyorsabban megszüntetni a 

problémát. Sajnos a lajtos kocsi vízosztása nem volt teljesen megfelelő, ezt jeleztük az ÉRV felé.  

 

Javasolom, hogy a lakótelepen begyűjtött hulladéktároló edényeket, amelyeket nem kértek vissza 

társasházak, és hasznosítani sem tudjuk, hirdessük meg eladásra 5.000,-Ft-os vételáron a lakosság 

körében. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e más javaslat, észrevétel, amennyiben nincs, úgy szavazásra 

teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a tulajdonában lévő 1100 literes használt 

hulladéktároló edényeket 5.000,-Ft/db áron értékesíti, az kézfeltartással jelezze.   

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2016. (VI.28.) önkormányzati határozata 

 

Hulladéktároló edények értékesítéséről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

tulajdonában lévő 1100 literes használt hulladéktároló edényeket 5.000,-

Ft/db áron értékesíti.  

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

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, mert a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.  

  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

          dr. Szilva István         Király Gáborné  

              polgármester                  jegyző 
 


