
 

 V. évfolyam 5.szám - 2019. augusztus 

RÉGÉSZETI SZENZÁCIÓ SAJÓBÁBONYBAN 
 

 

Már a 1990-es években régészeti feltárás zajlott a település hátárban ta-

lálható Méhész-tetőn, ahol jelentősnek mondható leleteket is találtak, de 

az akkor történtek talán már a feledés homályába vesztek.  

Az év elején érkezett a hír az önkormányzathoz, hogy a korábbi területe-

ken újabb ásatásokat kívánnak folytatni egy nemzetközi együttműködés 

keretében. A Franciaországi Lille városából érkezett régészek, valamint a 

miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársai közösen töltöttek el pár he-

tet a korábbi feltárások helyszínén.  

Az ásatások annyira sikeresek voltak, hogy már az első héten több száz, 

50-90 ezer éves őskori letetet találtak.  

Különlegessége a feltárásoknak az is, hogy egy olyan kőzetet találtak, 

amelyet kizárólag az egész világon csak itt Sajóbábonyban található meg.  

A régészeti feltárás jelentőségét mutatja az is, hogy annak helyszínét 

megtekintette  a budapesti francia nagykövet és attasé.  

A jövőbeni kutatási munkálatokról folynak a tárgyalások, bízunk azok 

pozitív kimenetelében.  
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GYEREKNAP SAJÓBÁBONYBAN 

Május 26-án gyermeknapot szervezett a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár. A gyermeknapi 

rendezvény központja a Tájház udvarán volt, ahol lufihajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás várta 

az érdeklődőket. A rajzverseny nagy sikert aratott, ahol szebbnél szebb alkotások születtek. Sok gyermek 

álma vált valóra, amikor tesztelhette a rendőrautót, kipróbálhatta a szirénát. Az érdeklődő gyermekeknek 

és szüleiknek nagy élményt jelentett a Csiri-Biri együttes előadása. Aki elég kitartónak bizonyult a nap 

folyamán még a  habpartyn is részt vehetett. A programelemeket színesítette a kihagyhatatlan ugrálóvár, 

óriáscsúszda és a kisállat simogató is. 

 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

„Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást és nyújtsunk testvérkezet 

mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem 

egyeznek.”            (Wass Albert) 

Sajóbábony Város is ünnepélyes megemlékezést, koszorúzást tartott a 

Trianoni békeszerződés aláírásának 99. évfordulóján.   

Dr. Szilva István Sajóbábony város polgármesterének ünnepi beszédét 

követően, Magyar Tamás történész megemlékezését hallgathatták meg a 

jelenlévők. 

„A magyar nemzet sorsfordulóiról illő és hasznos megemlékezni. Van-

nak ünnepeink és gyásznapjaink. Mindegyikben újra és újra átéljük kö-

zösségünket, és azáltal erősödünk meg, hogy megfogalmazzuk, és érzel-

meinkbe fogadjuk az egykori események mának szóló tanulságait, sőt 

parancsait.” 

                                                                                       (Sólyom László) 
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10 ÉVE VÁROS SAJÓBÁBONY 

Sajóbábony várossá avatásának 10 éves évfordulója alkalmából tartottak 

ünnepséget június 25-én a Deák Ferenc Általános Iskolában.  

A vendégeket dr. Szilva István Sajóbábony város polgármestere köszönt-

ötte, majd Nagy Imre a település egykori polgármestere megemlékezését hallhatták a vendégek. 

A köszöntő beszédek után, Oláh Alexandra és Hegedűs Attila verssel, a Rezeda Népdalkör nagyszerű 

dalcsokorral és Nagy Tamara énekes műsorral kedveskedett az ünneplőknek. 

 

HORGÁSZVERSENY 

 

2019. június 8-án szombaton a Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtár horgászversenyt szervezett a Sellő Horgásztavon. A rendez-

vény 2012-től rendszeres programja a Szabadidőközpontnak. Szombat 

kora reggel 25 sajóbábonyi horgász vállalkozott arra, hogy összeméri 

tudását.  

A  megmérettetésen végül Horváth József nyert, 2. helyen Aranyi Máté 

végzett, és a képzeletbeli dobogó 3. helyére Miskolczi László  léphetett 

fel.  

A nap jó időben, kellemes környezetben, jó társaságban telt. A prog-

ram végeztével a szervezők a sajóbábonyi szociális étkező dolgozói 

által főzött finom ebéddel kedveskedtek a versenyzőknek.  

A horgászversenyen Hubai Krisztián alpolgármester és Bencs Gábor 

képviselő adta át a nyereményeket.  
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KIRÁNDULÁS HAJDÚSZOBOSZLÓRA  

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2019. június 29-én kirándulást szervezett Hajdúszo-

boszlóra. 

A 30 hektáros gyönyörűen parkosított strand területen 13 medence közül minden korosztály kedvére vá-

laszthatott (élménymedencék, úszó-, hullám-, pezsgő- és gyermek).  

A létesítményen belül található sportcentrum, ahol strandröplabda-, strandfoci-, streetball-, lábtenisz- és 

teniszpályákat is kipróbálhatták a Sajóbábonyiak.  

A programon kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.  

LEVENDULA NAP 

Nagy érdeklődés övezte Sajóbábonyban az első „Szedd Ma-

gad” levendula napot.  

Az Önkormányzat jóvoltából minden érdeklődőnek lehető-

sége volt ingyenesen a tavaly telepített gyönyörű levendulás 

virágaiból szedni. 

EGRI KIRÁNDULÁS 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2019. július 20-án kirándulást szervezett az Egri 

starndfürdőbe. 

A Sajóbábonyiak kipróbálhatták a fürdő által kinált lehetőségeket. A versenymedencét, a 28 fokos, eny-

hén radonos gyógyvízzel töltött nagy medencét a 37 fokos kénes termálmedencét. A kicsik számára a 

nagy „vízi csaták" helyszínéül szolgáló vízi -váras medence kínált feledhetetlen élményeket. A fiatalabb 

felnőttek a kétkupolás fedett-nyitott élménymedence tizennégyféle szórakoztató, vízi rekreációs eleme 

által kapcsolódhattak ki. A programon kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.  

PEDAGÓGUSNAP  

 

Június első vasárnapja – Pedagógusnap, ezen a napon a társada-

lom elismeri a tanítók, nevelők, tanárok munkáját. Nem történik 

ez másként Sajóbábonyban sem. 

A város önkormányzatának nevében dr. Szilva István Sajóbá-

bony polgármestere kö-

szöntötte az általános is-

kola és óvodák pedagó-

gusait.  

Polgármester úr az egész 

város nevében megkö-

szönte áldozatos oktatói-

nevelői munkájukat. 
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KERÉKPÁRTÚRA 

 

Az előző év kezdeményezését folytatva, újra két keréken teljesíthették a Varbó - Sajóbábony távolságot a 

vállalkozó kedvű kerékpárosok. Ebben az évben a túrázó Sajóbábonyiak mellett a pályázatban  

(TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022 azonosító számú, „Közösségi szerepvállalás erősítése Sajóbábonyban 

és a Pitypalatty – völgyben”) résztvevő települések vállalkozó szellemű kerékpárosai is -Sajólászlófalva, 

Radostyán, Parasznya, Varbó –  csatlakoztak a programhoz.   

 

A túra során a fentebb említett települések 

nevezetességeit tekinthették meg a résztve-

vők. A Varbói tóhoz megérkezve, a Hor-

gász büfénél pihent meg a társaság, majd 

13.00-kor indultunk vissza Sajóbábonyba.  

A végcél a Kővölgy vendégház volt, ahol 

délutáni vendéglátással fejeződött be a 

program. Mindenki megelégedésére na-

gyon kellemes napot tölthettek együtt a 

túra résztvevői. Köszönetet szeretnénk 

mondani Kaposi Katalinnak, a Sajóbábo-

nyi Rendőrőrs és a Polgárőr egyesület 

munkatársainak, tagjainak hogy segítséget 

nyújtottak a túra megvalósulásában.  

 

STOLICA TÚRA 

2019. július 13-14-én Sajóbábony Város Önkor-

mányzatának és a testvértelepülésünk Rejdova veze-

tésének jóvoltából, újra közel 50 sajóbábonyi lakos-

nak nyílt lehetősége arra, hogy teljesítse a minden 

évben megrendezett Stolica túrát (Stolica csúcs 1476 

m). A kirándulások során először történt, hogy a 

Rejdovai oda és vissza utat kis számú, de annál lel-

kesebb Sajóbábonyiakból álló csapat kerékpáron tet-

te meg. Gratulálunk a bátor vállalkozóknak.  

Szlovákiában a Gömör-Szepesi érchegységben a 

Stolica nevű csúcs alatt, mintegy 1300 méteres ten-

gerszint feletti magasságban ered a Sajó, a túrázók 

ezt a helyet is meglátogathatták.  

A szombati hegymászást követően, a kirándulóknak 

vasárnap lehetőségük nyílt megtekinteni a Ochtinai-

aragonit-barlangot és a betléri Andrássy-kastélyt.  

A Rejdovaiak ismét bizonyították vendégszeretetü-

ket, a résztvevők felejthetetlen élményekkel gazda-

gabban térhettek haza.  
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KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁS 

 

 „Mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják 

mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” 

(Mt 18,19-20) 

 

A római katolikus templom felújítási munkálatai miatt hetek óta a 

református közösség segítsége jóvoltából – melyet ezúton is kö-

szönünk - a református Isten háza ad otthont vasárnapi szentmisé-

ink helyéül, bízva abban, hogy néhány hét múlva, a kivitelezés 

végeztével az átadó ünnepségen együtt énekelhetjük, hogy „Ez az 

a nap, amit az Úr rendelt!” 

Templomunk felújítási munkálatainak gondolata, a tervek és a 

pályázati anyag előkészítése Lipcsák János volt plébániai kor-

mányzótól ered, mely előkészületek a közösség munkájának és 

Sajóbábony Város Önkormányzatának segítségével pozitív elbí-

rálást érdemelt ki.  

Állami projektfinanszírozásnak és az Egri Főegyházmegye támo-

gatásának köszönhetően kis közösségünk temploma több, mint 

38 millió Forintos pályázati erőforrásból újul meg.  

A generálkivitelező és a Miskolci Mindszenti Plébánia plébáno-

sának, Juhász Ferenc atya együttműködésének köszönhetően a 

felújítási munkálatok várhatóan a végéhez közelednek. Mindez-

idáig - a teljesség igénye nélkül -megújult a templom torony - és 

tetőszerkezete, folyamatban vannak a bádogozási munkálatok, 

teljes nyílászáró csere történt, a falak külső vakolására és a belső 

festésére, valamint hideg – és meleg burkolatok készítésére is sor 

került. Az épület új előtető-szerkezetet kapott, mely az elmúlt 

években a legrosszabb állapotban volt.  

Tekintettel arra, hogy Szentháromság vasárnapján a búcsúi szent-

mise megtartására nem került sor, így azt a római katolikus temp-

lom felújításának befejezését követő átadó ünnepségen pótolni 

fogjuk, melyre szeretettel várjuk a Tisztelt lakosságot! Ennek idő-

pontjáról tájékoztatni fogjuk Önöket.  

Bízunk benne, hogy a megújulást követően nem csak a falakon 

belül, hanem a szívünkben is megújulás történik és egyre több új 

arcot látunk majd a vasárnapi 8 órakor kezdődő szentmiséken 

nemtől és kortól függetlenül!  

 

 

                                                                         

                      dr. Zakar Annamária 

Sajóbábonyi Római Katolikus  

         Egyházközség Képviselőtestületének  

világi elnöke 
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FOGORVOSI RENDELÉS 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  

Dr. Frank István, fogorvos megváltozott rendelési időben  

várja pácienseit, az alábbiakban szerint: 

 

 

Hétfő: 13.30 – 15.30 

Kedd: 12.00 – 19.00 

Szerda: 12.30 – 19.30 

Csütörtök: 07.00 – 14.00 

ÓVODA FELÚJÍTÁSOK  

 

A nyári zárva tartás alkalmával elsőként a székhely óvoda épüle-

tében újult meg az egyik csoportszoba, míg a folyosó új csempe 

burkolatot kapott a régi lambéria helyett. 

Még május hónapban az óvoda fűtés berendezésének cseréje is 

megtörtént, közel 2,5 millió forintból egy új modern kazánt épí-

tettek be. Ennek köszönhetően hosszú távon biztosított az épület 

zavartalan fűtése. 

Az ófalui óvodában az elöregedett régi gerinc vízhálózaton cső-

törés keletkezett. A szakemberek javaslata alapján ezt úgy volt 

érdemes orvosolni, hogy egy teljesen új nyomvonalon építi ki az 

önkormányzat a vízvezetéket. Ennek a cseréje tavasszal történt 

meg, a beruházás összértéke 1,5 millió forint volt.  

Megkezdődött az ófalusi óvoda felújítása, egy Belügyminisztéri-

umi támogatás jóvoltából. Az intézmény több mint 30 éves fenn-

állása során jelentősebb felújításon nem esett át. Így nyugodtan 

kijelenthetjük, hogy nagy mérföldkő ez az óvoda életében.  

A kivitelezés során új tetőszerkezetet kap az épület. A korábban 

vendéglakásként, polgárőrségként, valamint rendőrőrsként mű-

ködő épületrész is óvodai funkciót kap, itt kialakításra kerül egy 

torna- és logopédus szoba, munkahelyi öltöző és mozgáskorláto-

zott mosdó. Az udvaron mozgáskorlátozott feljárót és parkolóhe-

lyet alakítanak ki. 

A beruházás 30 millió forintból valósul meg, a munkálatok vár-

ható befejezési ideje augusztus vége, így a gyermekek már egy 

megújult intézményben kezdhetik meg a nevelési évet.  
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CSAPADÉK-VÍZELVEZETŐ ÁRKOK  

RENDBETÉTELE 

 

Közel 2 millió forintot szánt arra az önkormányzat, hogy az Ady E. út 

mögötti, a Dózsa Gy. úti és a külterületi kiskertekhez vezető földutak 

mellett található árkokat kitisztítsa.  

A munkálatok közel 2000 folyóméteren valósultak meg, ennek köszön-

hetően várhatóan hosszú időre megoldódtak a vízelvezetési problémák, 

valamint biztonságosabbá vált a vízelvezetés az érintett területeken 

rendkívüli esőzések idején is. 

 

ELKÉSZÜLT A GARÁZSSOROK FELÚJÍTÁSA 

A Kinizsi és az Erkel F. úti garázssorok felújítása több mint 30 millió fo-

rintba került, amelyet az önkormányzat saját forrásból valósított meg. 

Az érintett területeken a garázsok megépítésük óta jelentősebb felújítás 

nem történt, így az önkormányzat óriási adósságot törlesztett a lakosság és 

a tulajdonosok felé.  

A beruházásnak köszönhetően több évtizedes probléma megoldására is 

sor került, régi vágya valósult meg a tulajdonosoknak a teljes körű vízel-

vezetés kiépítésével. Az útburkolat új aszfaltréteget kapott, amely szintén 

hozzájárul a garázsok értékének növekedéséhez.  

Hálásan köszönjük a munkálatok során tanúsított türelmet és megértést.  

SPORTKÖZPONT PARKOLÓ ÉPÍTÉS 

 

 

Tovább folytatódott a sportközpont szilárd burkolatú parkoló-

jának építése, bővítése.  

Korábban egy TAO-s pályázatnak köszönhetően nyílt lehetősé-

ge az önkormányzatnak térkővel ellátott parkolót kialakítania. 

A pályázat csak részben fedte le az intézményi parkolási igé-

nyét, az önkormányzat szerette volna bővíteni.  

A közfoglalkoztatási programnak és a MESZ munkatársainak 

köszönhetően további 800 m2-en épült meg a burkolt parkoló. 

Mindösszesen több mint 1300 m2 szilárd burkolatú parkoló ki-

alakítása valósult meg.  

A beruházás által a sportközpont minden használója rossz idő 

esetén is kulturált körülmények között tud parkolni a jövőben.  
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata  

 
Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16 -  Humán kapacitások fejlesztése Mező-

csáton és térségében című pályázat keretében 
 
A pályázattal kapcsolatos általános feltételek: 

A pályázatra sajóbábonyi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolai felső 

tagozatos tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek. Jelentkezésüket szüleik vagy más törvényes 

képviselőik által nyújthatják be a támogató szervezet felé.  

Ösztöndíjra jogosultak köre:  

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a hátrányos helyzetű tanuló, aki általános iskolába jár, és az iskola 

első négy osztályát elvégezte. A jogosultság feltétele továbbá, hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga 

a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat 

területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, az előző tanévben igazolatlan hiány-

zása nem volt és egyéb ösztöndíj programban nem részesült. 

Egyéb előnyt jelentő szempont: 

iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység) 

Az ösztöndíj összege: 10 000Ft/ hó 

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások: 

· hátrányos helyzet igazolása,  

. iskolalátogatási igazolás, 

· a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat, 

· lakcímkártya másolata, 

· nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül. 

 

Az ösztöndíj a 2019/2020. tanévben 2019. szeptember hónap 01. napjától 2020. augusztus hónap 31. 

napjáig kerül folyósításra, a pályázó bankszámlájára. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.07.01-től 2019.08.25-ig 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

· Postai úton: postázási cím: Sajóbábony Város Önkormányzata, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

· Személyesen:  Sajóbábony Város Önkormányzata,   Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt  

  dr. Jelcs Zita Gabriella ügyintézőnél. 

 

A pályázatot legkésőbb 2019.08.25-ig kérjük postára adni 

vagy személyesen a fenti címen leadni. 

 

Bővebb információ személyesen, ügyfélfogadási időben a 

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban, dr. Jelcs Zita 

Gabriella ügyintézőnél, vagy a www.sajobabony.hu web-

oldalon. 

http://www.sajobabony.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata  
 

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP 1.5.2-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése  
Sajóbábonyban és a Pitypalatty völgyben című pályázat keretében 

 
 
A pályázattal kapcsolatos általános feltételek: 

A pályázatra sajóbábonyi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, középiskolai intéz-

ményben tanulmányaikat folytató diákok jelentkezhetnek.  

 

Ösztöndíjra jogosultak köre:  

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a fiatal, aki középiskolai intézmény nappali tagozatán a 2019/2020-as 

tanévben tanulmányokat folytat.  A jogosultság feltétele továbbá, hogy a diák előző tanévi tantárgyi átla-

ga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat 

területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, előző tanévben igazolatlan hiányzása 

nem volt és egyéb ösztöndíj programban nem részesül. 

 

Egyéb előnyt jelentő szempont: 

iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység) 

 

Az ösztöndíj összege: 10 000Ft/ hó 

 

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások: 

· iskolalátogatási igazolás, 

· a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat, 

· lakcímkártya másolata, 

· nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül. 

 

Az ösztöndíj a 2019/2020. tanévben 2019. szeptember hónap 01. napjától 2020. június hónap 30. napjáig 

kerül folyósításra, a pályázó bankszámlájára. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.07.01-től 2019.08.25-ig 

A pályázat benyújtásának módja: 

· Postai úton: postázási cím: Sajóbábony Város Önkormányzata, 

3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

·Személyesen: Sajóbábony Város Önkormányzata,  

Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt  

dr. Jelcs Zita Gabriella ügyintézőnél. 

 

A pályázatot legkésőbb 2019.08.25-ig kérjük postára adni 

vagy személyesen a fenti címen leadni. 

 

Bővebb információ személyesen, ügyfélfogadási időben a 

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban, dr. Jelcs Zita 

Gabriella ügyintézőnél, vagy a www.sajobabony.hu web-

oldalon. 

http://www.sajobabony.hu
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TÁJÉKOZTATÁS 

MOBIL KORMÁNYABLAK KITELEPÜLÉSÉRŐL 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi 

területén működő Mobilizált Ügyfélszolgálat (Mobil Kormányablak) kitelepül Sajóbábonyba  

2019. augusztus 31. napján (szombat) 9.00 – 12.00 óra között.  (Cím.: 3792 Sajóbábony, Iskola tér) 

A kormányablak buszban azonnali ügyintézésre, illetve az okmányok igénylésére van lehetőség az alábbi 

ügytípusokban: 

 személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, pótlása, lakcímválto-

zás bejelentése (amennyiben az ügyfél rendelkezik a tulajdonjogot igazoló okirattal),  

 személyazonosító igazolvány igénylése, 

 ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása,  

 vezetői engedély kiadása, cseréje,  

 útlevéllel kapcsolatos ügyintézés,  

 mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés, 

 egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, megszüntetésének bejelentése,  

 elveszett okmányok bejelentése, pótlása,  

 ügyfélkapu regisztráció, módosítás és aktiválás,  

 ügyintézési rendelkezés megtétele. 

A díjköteles eljárások díjának megfizetése a helyszínen kizárólag bankkártyával lehetséges vagy postai 

csekket adunk ügyfeleink részére, melyet a településen lévő postahivatalban fizethetnek be. 

Készpénzfizetésre nincs lehetőség. 

                              dr Szilva István sk. 

                                                                                                                      polgármester 

KERTBARÁTKÖR 

Ismét részt vettünk a május elsejére meghirdetett főzőver-

senyen. A sátorépítés és bontás, a főzés a megbeszéltek 

szerint történtek, igazolva a közösségi összetartozást. 

Majd családtagjainkkal együtt örültünk a zsűri döntésé-

nek. (II. helyezés) A június 3-i gyűlésen az időszerű kerté-

szeti feladatok mellett a nyári feladatokat is egyeztettük. 

Szakmai 

kirándulá-

son voltunk 

Gyöngyö-

sön június 13-án. Az egész napos program során – Ördög 

István helyi kertbarát köri elnök kíséretében – megtekintet-

tük a főiskolát,a Mátrafüredi Erdészeti Szakközépiskolát, 

az egyházi múzeumot, mely 2015-ben elnyerte az év mú-

zeuma díjat. Délután egy külterületi cseresznyéskertben 

fogadtak a vendéglátók, ezt követően a Dubicz borozó kí-

nálatából kóstolhattunk és vásárolhattunk. 
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok, sajóbábonyi lakosok! 
 

 

Felhívással fordulunk Sajóbábony város lakosságához, hiszen lakókörnyezetünk tisztántartása és rende-

zettsége közös ügyünk! 

 

 

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és 

Földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszer-

láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmé-

ben a földhasználó köteles az ingatlanon a par-

lagfű virágbimbójának kialakulását megaka-

dályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 

vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn-

tartani. 

 

A védekezések ellenőrzését illetve a fertőzött 

területek felmérését belterületen a település 

jegyzője, külterületen a járási földhivatalok me-

zőgazdászai végzik, akik a kötelezettség elmu-

lasztása esetén elrendelik a közérdekű védeke-

zést. 

A növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési 

kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 

15.000 – 15.000.000.- Ft. 

 

Lakókörnyezetünk tisztántartásának érdekében lakott ingatlan előtti közterület (zöldterület, csa-

padékvíz-elezető árok, járda, stb.) folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, 

fűnyírásáról, gyomtalanításáról gondoskodni szíveskedjenek.  

 

Az önkormányzat intézményeihez, közterekhez, közparkhoz, a közutakhoz kapcsolódó területek kivételé-

vel, a rendelkezésére álló anyagi- és munkaerő kapacitással a fenti területek rendben tartását nem tudja 

ellátni, ezért kérem, hogy arról kivétel nélkül, minden ingatlanhasználó saját maga legyen szíves gondos-

kodni, melyhez továbbra is kérem, segítő együttműködésüket. A rendezett településkép kialakítása és 

fenntartása valamennyiünk közös érdeke.  

A fenti kötelezettség az ingatlan tulajdonosát akkor is terheli, ha az ingatlana üresen, időszakos vagy ál-

landó jelleggel használaton kívül áll. Közös tulajdon esetén, a tulajdonosok egyetemlegesen felelősek a 

fentiek betartásáért. 

 

 Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonost, hogy: 

 

 1) A fás szárú növény tulajdonosának a kötelessége a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szom-

széd telekre átnyúló, közterületre kinyúló ágak levágása. 

 

  



 

16 

2) A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló  

    1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a alapján: 

(1) „Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 

szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 

más hulladékok eltávolításáról.” 

 

(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatar tás ideje 

alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltá-

volítani.” 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2013. (III.27) önkormányzati rendelet 7/A.§-a 

alapján 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki nem gondoskodik jogszabályi 

kötelezettségének betartásáról.  

A meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő az Ákr. alkalmazásával ötvenezer forintig terje-

dő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

Továbbra is kérem segítő együttműködésüket, bízom benne, hogy azok a lakosok, akik eddig nem végez-

ték el az ingatlanjaik környezetének rendben tartására irányuló munkálatokat, önként eleget tesznek köte-

lességüknek, elkerülve a hatósági eljárások megindítását. 

Király Gáborné sk. 
jegyző 

 

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 87/2019. (VI.25.) ön-

kormányzati határozatában döntött a beiskolázási támogatásról. 

A határozat 1. pontja alapján a Képviselő-testület a sajóbábonyi állandó bejelen-

tett lakcímmel, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 79.§-a alapján tartózkodási hellyel rendelkező: 

 középiskolás diákok számára a 10. osztálytól kezdődően 15.000,-Ft/fő össze-

gű támogatást biztosít, 

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

tosít. 

A tanulói jogviszony igazolásához az iskolalátogatási igazolást / hallgatói jogviszony igazolást  

2019. szeptember 30. napjáig kell leadni! Határidő jogvesztő! 

A támogatás kifizetésére 2019. október 05. napjáig kerül sor, előzetes tájékoztatás szerint. 

  

                                Király Gáborné sk.   

                           jegyző 
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LABDARÚGÁS 

A 2019-2020. évi Megyei I. osz-

tályú Férfi Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság keleti cso-

port bajnoki mérkőzéseit a kö-

vetkező párosítással tűzte ki: 

2019. 08. 11. 

 
Gönc VSE - Sajóbábony VSE  

2019. 08. 17. 

Sajóbábony VSE - HVSC Polgári Kft. 

2019. 08. 25. 

Nyékládházi DSE - Sajóbábony VSE 

2019. 08.31. 

Sajóbábony VSE - BTE Felsőzsolca 

2019. 09. 07. 

Bogács Thermálfürdő - Sajóbábony 

VSE 

2019. 09. 14. 

Sajóbábony VSE – Cigánd SE 

2019. 09. 21. 

Edelényi FC - Sajóbábony VSE 

2019. 09. 28.   

Sajóbábony VSE -Mezőkeresztes VSE 

2019. 10. 05.   

MVSC-Miskolc - Sajóbábony VSE 

2019. 10. 12.   

Encs VSC - Sajóbábony VSE 

2019. 10. 19.   

Sajóbábony VSE - Gesztely FCE 

2019. 10. 26.   

Mád FC - Sajóbábony VSE 

2019. 11. 02.   

Sajóbábony VSE - Bánhorváti (KBSC) 

 

 

 

2019. 11. 09.  

Mezőkövesd Zsóry FC II. - Sajóbá-

bony VSE 

2019. 11. 16.   
Sajóbábony VSE - Bőcs KSC 

 

2019. 11. 23.   
Sajóbábony VSE - Gönc VSE 
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BábonyInfó 

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

Felelős szerkesztő: dr. Jelcs Zita 
Kiadásért felelős személy: Király Gáborné 

Példányszám: 1000 db 

                                                                                                                                       

Fejtse meg a rejtvényt és küldje be! 

A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesül-

nek. Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés 

után a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 

2019.08.23-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em. 

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Mázik Katalin, Slezsák András, Szilva Istvánné. 

Gratulálunk! 


