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SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   
SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. 
______________________________________________________ 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. február 26-án megtartott 
képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  11 fő 
                         ülés végén 11 fő 
1. Nagy Imre polgármester 
2. Gazda Lajos 
3. Hubai Krisztián 
4. Jelcs Sándor  
5. Lakatos Jenő  
6. Molnár Zoltán  
7. Müller Pálné  
8. Praták Zoltánné  
9. Ráduly József  
10. Rusz László 
11. dr. Varga Eszterű 
 
Hiányzik:  1. Polák Zoltánné  
Józsefné általános iskola egységvezető.  
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak: Urbán József MESZ vezető, Vendriczky Tiborné élelmezésvezető, Tóthné Pető 
Katalin pü.főmunkat, Sipos Lászlóné óvoda egységvezető, Urbán 
 
Nagy Imre polgármester  köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 fős 
képviselő-testületből 11 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Ráduly József és Rusz László  képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Gazda Lajos képviselő javasolja, hogy az 5. és a 7. napirendi pontok tárgyalását cserélje fel a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

11/2008. (I.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg:  
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. 

Előadó: polgármester 
2.  Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
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Előadó: polgármester, jegyző 
3.  Indítványok, bejelentések.  
4.  2007. évi pénzügyi terv aktualizálása a zárszámadáshoz 
 Előadó: polgármester 
5.  Az SVSE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.      

Előadó: SE Elnöke 
6. Beszámoló az intézmények létszámgazdálkodásról a képviselő testület határozata 

alapján: 
- Szociális étkeztető  

   Előadó: élelmezésvezető  
- Védőnői szolgálat  

   Előadó: polgármester 
- MESZ  

   Előadó: MESZ vezető 
- ÁMK ( iskola, óvoda, művelődési ház, könyvtár)  

   Előadó: ÁMK igazgatója 
- Polgármesteri Hivatal 

   Előadó: jegyző. 
7. Az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervének megtárgyalása, rendeletalkotás. 
  Előadó: polgármester 
8. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők Ráduly József és Rusz László képviselők. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az írásban kiadott anyagot, melyet kiegészít azzal, hogy:  

- az ÉMK, az ÉRV és az önkormányzat között kötendő szerződést, mely a szivattyúk 
átalakításáról szól, már az ÉMK és az önkormányzat aláírta, jelenleg az ÉRV-nél van 
aláírás alatt.  

- az egészségház kialakítására benyújtandó pályázathoz a tervezőkkel megszületett a 
megállapodás a tervezési díjról, felmérték az épületet. 

- A várossá nyilvánításhoz szükséges pályázat elkészítéséről szóló szerződés szintén 
aláírásra került.  

 
Ráduly József képviselő javasolja, hogy az egész anyagot olvassa fel, mert a tv. nézők nem 
értik, ha csak az egyes pontokat emeli ki. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

12/2008. (II.26.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

2.  Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
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Nagy Imre polgármester kiegészíti az írásban kiadott anyagot azzal, hogy a kommunális adó 
részletekben történő befizetésére van lehetőség úgy, hogy a befizetési határidőig meg kell 
érkeznie az utolsó részletnek.  
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy megérkezett a szennyvíz számla és magasabb 
díjat tartalmaz, mint amiben megállapodtak.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy az ÉRV vezetőjének tájékoztatása szerint a számlában 
negyedévente kerül kompenzálásra a különbözet, mert csak így tudják megoldani.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint az Arany és a Bocskai úton parkolókra van szükség, mely 
kialakítását társadalmi munkában is meg lehetne valósítani. A szegélyköveket kéne felszedni 
és átmenetileg zúzott kővel lehetne kiszélesíteni az utat.  
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a szegélyköveket nem lehet felszedni, mert akkor 
romlik az út állaga. Május 1-től lehetőség nyílik értékteremtő közhasznú munkára pályázni, 
velük hátha meg tudja valósítani az önkormányzat.  
 
Hubai Krisztián képviselő szeretné tudni, hogy a templom kivilágításának mennyi lenne a 
költsége. Érdeklődik, hogy átadásra került-e a pirolízis üzem anyaga a Sajó környezetvédelmi 
egyesületnek ? 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy a hivatalban megtekinthető a pirolízis üzem 
dokumentációja, az egyesületnek azonban nem küldi meg.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint a templom kivilágítására kell elkülöníteni pénzt a 
költségvetésben.  
 
Lakatos Jenő képviselő  szerint is össze kell fogni társadalmi munkában az út szélesítésének 
kivitelezésére.  
Érdeklődik, hogy ha két 70 éven felüli ember él a lakásban és a nyugdíjuk nincs 85 e Ft, akkor 
kaphatnak-e kedvezményt a kommunális adóban. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy: 

- csak egyedülálló kaphat kedvezményt a rendeletünk szerint. 
- Érkezett válasz az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottságától az aláírásgyűjtésre 

megküldött levélre.  
- sikeresen lezajlott a pálinka találkozó. 
- Meghibásodott a Kossuth úti átemelő szivattyú motorja, melynek megjavítását 

engedélyezte a bérleti díj terhére.  
- Kérte az egyház, hogy a református temető felé a feljárás lehetőségét alakítsa ki az 

önkormányzat. Még ebben az évben meg kell valósítani. 
- A közútkezelő még erre az évre tervezi a 26-os út elágazásánál a fényjelző készülék 

kiépítését, valamint épül tovább a négy sávos út Sajószentpéter felé.  
- Társulási ülésen kaptak tájékoztatást arról, hogy az ÁSZ ellenőrizte a Kistérségi 

Társulást, mindent rendben talált.  
- A mozgó könyvtár fejlesztésére szükséges összeget márciustól tudják biztosítani.  
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- Az ÉMÁSZ pályázatot nyújt be a közvilágítás energiatakarékossá történő 
átalakítására. Ebben megvalósulna a régi újtelep világításának a bővítése, valamint a 
gázfogadóig a bekötő út kivilágítása (ehhez az önkormányzatnak 10 % önerőt kellene 
biztosítani). 

 
 
3. Indítványok, bejelentések  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az általános iskola átdolgozta a házirendjét a 
jogszabályi változásoknak megfelelően. Javasolja a jóváhagyását.  
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a Művelődési Bizottság megtárgyalta és javasolja 
az elfogadását.  
 
A képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

13/2008. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Deák Ferenc 
Általános Iskola házirendjét. 
Felelős: polgármester 
  ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 

 
Rusz László képviselő bejelenti, hogy a pályázati rendszeren belül művelődési ház  
pályázatot nyújt be. A pályázat elnyerése esetén önrészt kell biztosítani.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

14/2008. (II.26.) számú  Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az, hogy a 
Déryné Szabadidőközpont  nyújtson be pályázatot.  
A pályázat tárgya: a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség növelő 
támogatása.  
A képviselő-testület a pályázathoz biztosítja a pályázat által meghatározott önrészt.  
Felelős: polgármester 
  ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal  

 
 
Török Barna jegyző tájékoztatást ad a népszavazásról, a szavazókörökről és a 
szavazatszámláló bizottságról.  
 
Gazda Lajos képviselő  szerint az előző testületi ülés jegyzőkönyvét nem kapták meg a 
kiküldött meghívóval, annak mellékleteivel.  
Beszámolójában azt fogalmazta meg, hogy racionalizálni kell az önkormányzat létszámát.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő emlékezete szerint is meg kellene kapniuk az előző testületi ülés 
jegyzőkönyvét a kiküldött meghívóval. Bejelenti, hogy a CBA élelmiszer bolt előtt 



 5

közterületen tejet árulnak. Kezdeményezi, hogy a közterület felügyelő többször tartózkodjon a 
közterületen és ellenőrizze az őstermelők elárusító helyeit.  
 
Török Barna jegyző : 

- a Polgármesteri Hivatal létszáma (7 fő érdemi ügyintéző) leterhelt, a testületi ülés 
jegyzőkönyvét a jövőben is a következő ülésen fogja átadni.  

- A jelenlegi feltételekkel (létszám és tárgyi feltétel) nehéz teljesíteni a hatályos 
jogszabályban foglaltakat és előírásokat, színvonalas munkáról nem beszélhetünk.  

- Fentiek ellenére Sajóbábony nagyközség érdekében teszi meg a szükséges lépéseket , 
intézkedéseket, időnként népszerűtlenül is.  

- Mindezek miatt volt szükség arra is, hogy az ügyfélfogadás rendjét szigorítsa a 
Polgármesteri Hivatal.  

- Szükség van egy képviselői szakreferensre (tárgyi feltételekkel együtt), aki kiszolgálja 
a képviselőket feltétel nélkül.  

 
Praták Zoltánné képviselő információja szerint a közterület rendje nem sokat változott a 
közterület felügyelő beállítása óta. Megítélése szerint e státuszt felül kell vizsgálni.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő meggyőződése, hogy szükség van közterület felügyelőre 
Sajóbábonyban. Kérdezi, hogy miért tartózkodik többször a hivatalban a közterület felügyelő 
és miért nem a piacot ellenőrzi.   
 
Müller Pálné képviselő kérdezi, hogy a lakótelepen lakók miért fizetnek annyi kommunális 
adót, mint a kertes házak tulajdonosai ? 
A Bocskai és az Arany J. úton lakók társadalmi munkában segítenék a parkoló kialakítását.  
 
Ráduly József képviselő kérdezi a jegyzőtől, hogy milyen lehetősége van a képviselőnek, 
hogy érvényesítse akaratát, s ha nemet mond a jegyző ? 
Az APEH vizsgálat eredményeként bírságot fizet az önkormányzat. Van-e felelőse ? 
Az ÁMK által kifizetett  jubileumi jutalomnak  lesz-e következménye ? 
A Szemünk fénye alapítvány hol tart ? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint nincs szükség önkormányzati referensre, felajánlja, hogy 
ő segít a jegyzőkönyvek fénymásolásában, kiküldésében.  
Bejelenti, hogy a riadó lánc megalakult 100 fővel, kéri, hogy a jegyző szervezze meg a Városi 
Rendőrkapitánnyal történő megbeszélést.  
 
Török Barna jegyző a feltett kérdésekre megadta a választ.  
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy a parkban a fákon sok a fagyöngy, legkésőbb ősszel el 
kell távolítani.  
Javasolja az elágazásnál lévő buszmegálló oldallemezeinek az eltávolítását is.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadásáig nem adott engedélyt a 
kosaras autó bérlésére.  
 
Molnár Zoltán képviselő  figyelmeztet arra, hogy a Béke úton lévő földkupacokat el kell 
távolítani, mert a gyerekek visszatúrják a kitisztított árokba.  
Tervet kell készíteni a tavaszi fásításra.  
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Ráduly József képviselő  emlékeztet arra, hogy van egy ingyenes lomtalanítási lehetősége a 
településnek, melyet ki kellene használni.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint ki kellene jelölni egy időpontot, egybekötve a tavaszi 
nagytakarítással is.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy lejár a csapadékvíz elvezetésről készült terv vízjogi 
engedélye. A meghosszabbítására 460 e Ft-os árajánlatot adott a készítő cég. Szükség van rá, 
mert pályázatot lehet benyújtani csapadékvíz elvezetésére 90 %-os támogatással.  
 
Ráduly József képviselő emlékeztet arra, hogy az előző ülésen szó volt a cigányvajda 
kérdésről. Javasolja, hogy hívja meg a testület és beszéljen vele. Ha bizonyít utána lehetne 
tárgyalni a díjazásáról is.  
 
Nagy Imre polgármester szerint is lehetne beszélni a cigányvaja jelölttel, ha felmutatna 
javulást, akkor fizethetne neki az önkormányzat. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő felvállalja, hogy a Településfejlesztési Bizottság tárgyal a 
cigányvajda jelöltekkel.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy saját hatáskörben átvizsgálták a 2007. évi ÁFA-t, ott is 
van tartozás.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő nem érti miért nem derültek ezek ki hamarabb, hiszen 
könyvvizsgálót is alkalmaz az önkormányzat évek óta.  
 
 
 
4. 2007. évi pénzügyi terv aktualizálása a zárszámadáshoz 

 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott anyagot.  
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja az 
elfogadását.  
 
Praták Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a Szociális Bizottság is megtárgyalta, szintén 
elfogadásra javasolják.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának 

2/2008. (II.27.) 
R E N D E L E T E 

A 2007. évi költségvetésről szóló 10/2007. (IX.26.) rendelettel módosított 2/2007. (II.28.) 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5.  Az SVSE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.      
 
Müller Pálné képviselő ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy több szponzor is segítette a 
munkájukat.  
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja az 
elfogadását.  
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a Művelődési Bizottság is tárgyalta a napirendet. 
Megállapították, hogy az SVSE a támogatást a szakmaiságnak megfelelően költötte el. A 
pénzügyi elszámolás tételes, jól követhető. Az önkormányzattól kapott támogatásról szóló 
elszámolás elfogadását javasolják. A jövőben 2,5 millió Ft támogatás odaítélését javasolja a 
bizottság.  
 
A képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

15/2008. (II.26.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az SVSE 
beszámolóját az önkormányzattól 2007. évre kapott támogatás felhasználásáról.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. Beszámoló az intézmények létszámgazdálkodásról a képviselő testület határozata alapján: 
 
Török Barna jegyző  összefoglalta a vezetőktől kapott tájékoztatást, melyet ismertet.   
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
javasolja az elfogadását.  
 
Praták Zoltánné képviselő nem érti miért volt különbség abban, hogy egyes felmentett 
dolgozóknak nem kellett ledolgozni a felmentési időt, másoknak azonban igen. Miért kellett 
különbséget tenni dolgozó és dolgozó között.  
A két millió Ft-ot kitevő túlórát nem lehetett volna csökkenteni azáltal, hogy a munkavégzés 
alól felmentett tanárok órákat adnak.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a döntés az intézményvezető kezében van.  
 
Rusz László képviselő  szerint a törvény lehetővé teszi, hiszen a munkaterületek is 
különbözőek.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő érdeklődik, hogy mi indokolta a konyhai dolgozók áthelyezését 
az óvodába. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy indokolt volt az álláshelyek betöltése, valamint 
jogszabály szerint fel kell ajánlatni a felmentett dolgozóknak ha van üres álláshely.  
 
Nagy Imre polgármester a tantágyfelosztást sem fogadta el, nem írta alá, csak akkor ha a 
képviselő-testület e napirend keretében tárgyalt beszámolót elfogadja, rendben lévőnek találja.  
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Kérdezi, hogy jelenleg van-e beiskolázva valaki valamely szak elvégzésére.  
 
Rusz László képviselő szerint a vezetők a döntésüket a tudásuknak megfelelően hozták meg. 
Azért mentették fel a dolgozókat, mert így látták indokoltnak. Az iskolában a túlórát nem 
lehetett volna csökkenteni a tovább foglalkoztatással.  
1 fő az iskolában lemondással szüntette meg a jogviszonyát, ő heti 9 órában megbízással lát el 
óraadói feladatot, az iskola létszámában nem szerepel, járulékos költségei alacsonyak.  
Másik két pedagógus teljesen fel lett mentve a munkavégzés alól, mert nem tudtak nekik 
feladatot adni. 
Nem jár iskolába egyik dolgozójuk sem.  
 
Urbán József MESZ vezető elmondja, hogy az a dolgozó akinek felmentéssel szünt meg a 
munkaviszonya az a felmentési idő 50 %-át ledolgozta, 2 főnek megszűnt a szerződése. Két 
főnek 2007. december 31-én lejárt a szerződése, ezt 2008. december 31-ig meghosszabbította.  
 
Sipos László óvoda egységvezető  elmondta, hogy megtörtént a 4 fő létszámleépítés. 
 
A képviselő-testület 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

16/2008. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az intézmények 
létszámgazdálkodásáról szóló beszámolót (az intézmények létszámcsökkentése 2007. 
évben 19 fő). 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. Az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervének megtárgyalása, rendeletalkotás. 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot, melyet a bizottságok 
megtárgyaltak, módosításához több javaslatot is adtak. Többek között javasolják külső 
szakember felkérését, aki felülvizsgálja a gazdálkodást a jogszabályi kereteken belül.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a bizottságok áttanulmányozták a rendelet tervezetet. 
Javasolja, hogy fogadják el a képviselő-testület a költségvetést, hiszen szükséges a további 
munkavégzéshez.  
 
Rusz László képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, javasolják a bevételt 
megemelését 2 millió Ft-tal (építésigazgatási társulás tagjainak hozzájárulása), a kiadást 
csökkenteni a beiskolázási segéllyel. Erre vissza lehet térni év közben, az adóbevételek 
teljesülésének ismeretében. A létszámleépítés során keletkezett kiadások visszaigénylésére 
várhatóan ebben az évben is kiírásra kerül a pályázat.  
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja vizsgálja meg az önkormányzat, hogy a fogorvosnak 
kell-e fizetnie a rezsibe. A karácsonyi csomagnak nagyon örültek az idős emberek, ennek a 
lehetőségét is meg kell vizsgálni a második félévben.  
Az Életmód klubnak javasol 100 e Ft támogatást.  
A Szociális bizottság megtárgyalta a költségvetés szociális részét, javasolják az elfogadását.  
 



 9

Dr. Varga Eszter képviselő  elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság a nem kötelező 
feladatok csökkentésével javasolja mérsékelni a költségvetés hiányát, így javasolják a 
művelődési ház és a sport támogatásának csökkentését, valamint a két óvoda összevonását.  
Jónak látnák független szakértő megbízását a gazdasági elemzés elvégzésére. 
  
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a Művelődési bizottság bejárást tartott az óvodában 
és az iskolában vizsgálva a leterheltséget. Azt tapasztalták, hogy kellő képen nincsenek 
kihasználva az intézmények, a működtetésük viszont sokba kerül.  
A bizottság javaslata, hogy: 
- az elkövetkező években többet kell fordítania az önkormányzatnak a település szépítésére, 
mert az ingatlanok értéke folyamatosan csökken.   
- az intézmények dolgozóinak a létszámát helyi lakosokkal kell megoldani.  
- a két óvodát össze kell vonni, mivel a kihasználtsága ezt igényli.  
- a sport támogatás csökkentését javasolják, 2,5 millió Ft-ra. 
- az iskola és az óvoda dolgozói létszámának 10 %-os csökkentését javasolja, valamint csak a 
kötelező feladatok megvalósítását mindkét intézményben.  
Elkövetkezhet az is, hogy 10 év múlva az iskola épületében működik majd minden intézmény. 
Jelenleg annyi épületet tart fenn az önkormányzat, hogy a következő testületnek nehéz dolga 
lesz.  
 
Gazda Lajos képviselő hiányolja a dologi kiadások részletezését, ahol is szerette volna látni 
ezek a kiadások milyen mértékben változtak.   
Átnézte az önkormányzat mennyivel támogatja egy-egy intézmény működését. 
Megállapította, hogy összesen 110 millió Ft-tal, melyet javasol megfelezni, így jutna pénz 
beruházás megvalósítására is.  
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja: 

- a két óvoda összevonását április 1-től. 
- A művelődési ház vezetői pályázatával várni kell addig, amíg a független szakértő 

elkészíti a felmérését.  
- Pályagondnok közhasznúkénti alkalmazását. 
- A polgárőrség támogatásának csökkentését.  
- A közterület felügyelői státusz megszüntetését, mivel nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményt.  
 

Török Barna jegyző  emlékezteti a képviselő-testületet arra, hogy már 2006. tavaszán szó 
volt arról, hogy szükség van az intézményrendszer átszervezésére. Ha akkor megteszik, ma 
már nem lennének nehézségei az önkormányzatnak. A 2007. évi létszámleépítés kedvező 
hatása ez év második felében már érezhető.  
A költségvetés nem pazarló, hanem azokat az intézményeket működteti, melyeket a 
képviselő-testület meghatározott.  
Az önkormányzat gazdálkodásának problémáit meg kell oldani, de nem úgy, hogy nem 
fogadják el a pénzügyi tervet. Külön kell választani a pénzügyi tervet és a gazdálkodás 
racionalizálását.   
Javasolja független szakértő megbízását, aki javaslatot készít a racionalizálásra, a döntést 
azonban annak megfelelően az önkormányzatnak kell meghozni.  
 
Nagy Imre polgármester  konkrét javaslatokat kér a rendelet módosítására.   
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Ezelőtt 5-6 évvel már készített egy anyagot, melyben bemutatta az intézmények 
gazdálkodását, ebben beszélt a jövőről is, de nem talált meghallgatásra.  
Ragaszkodik hozzá, hogy azonnal kezdje el a munkát egy külső elemző, amit végre is kell 
hajtani.  
 
Ráduly József képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület ezt a költségvetést az előző 
ülésen már megterhelte 8 millió Ft-tal, melynek hosszú időre nyúló kihatásai vannak, így pl: a 
várossá nyilvánítás, egészségház kialakítása. Megszüntettünk álláshelyeket, az elküldött 
emberek fennmaradó bérét  ezekre költjük majd el. Szükség lenne arra, hogy a döntéseket 
jobban átgondolják a képviselők.  Még azt sem lehet pontosan tudni, hogy a pályázathoz 
szükséges önrészt miből fedezi az önkormányzat. Ha az iskola támogatásának a felét elveszik, 
be lehet zárni az iskolát, hiszen a megmaradó összegből nem lehet a működést biztosítani. 
Akkor talán vásárolni kellene egy autóbuszt, mellyel a gyerekeket Miskolcra lehet szállítani.  
Ha a falusi óvodát bezárja az önkormányzat mi lesz az épülettel. Ha tájházként működtetik 
tovább a rezsije ugyan úgy megmarad. 
 
Lakatos Jenő képviselő szerint is nagy gondok adódhatnak a jövőben, ha most nem hajtják 
végre a megszorításokat. Szerinte nincs szükség külsős szakemberre, ha a döntést úgy is nekik 
kell meghozni.  
 
Rusz László képviselő szerint meg kell vizsgálni a költségvetés bevételi oldalát miként lehet 
erősíteni. A várossá nyilvánítás javíthat a támogatás feltételein. A gyár területén is 
szaporodnak az épületek, gyarapodnak a vállalkozások, mely jelenthet kedvező változás is. A 
közüzemi díjak emelkedéséről nem az önkormányzat tehet. Szerinte is külön kell választani a 
költségvetést és az intézmények racionalizálását.  
 
Urbán József MESZ vezető szerint egy rossz, de elfogadott költségvetéssel is előrébb van az 
önkormányzat. A MESZ által betervezett túlórákat kihúzták a költségvetésből, azonban a 
működéshez erre szükség van, hiszen hétvégén is ellenőrizni kell a fűtést. A túlórák 
kifizetéséhez legalább 500 e Ft-ra van szükség.  
 
Sipos Lászlóné óvoda egységvezető javasolja, hogy ha lehet ne egyszeri látogatás alapján 
ítéljék meg az óvoda leterheltségét, hiszen influenzás időszak van. Gondolni kell arra is, hogy 
a halmozottan hátrányos gyerekeket szeptembertől kötelező lesz elhelyezni az óvodában. Ha 
dönt a testület, fájdalmasan, de tudomásul veszik a falusi óvoda megszüntetését.  
  
Vendriczky Tiborné élelmezésvezető  elmondja, hogy az óvodában 80 gyerek veszi igénybe 
az étkeztetést, melyből 25 fizeti a díjat, az iskolában 143 gyerek, amelyből 17 fizet. Az állam 
ad támogatást az étkeztetésükre, de teljes egészében nem fedezi le azt, holott a 
gyermekétkeztetés kötelező feladat. Az idei évi költségvetés 7 millió Ft-tal kevesebb az előző 
évihez képest. A dologi kiadás 95 %-át a nyersanyag vásárlása teszi ki. Négy dolgozó 
álláshelye megszünt, 6 fő maradt és egy plusz munkakört kapott a konyha. Szerinte ettől 
jobban már nem lehet racionalizálni.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint ha április 1-vel megszüntetik a falusi óvodát, a rezsin már 
nem lehet spórolni. Szerinte meg kéne várni a szakértő véleményét és utána meghozni a 
döntést, így szeptembertől már lehetne módosítani a két óvoda működését.  
 
Nagy Imre polgármester megállapítja, hogy a  képviselő-testület nem egyesíti április 1-től a 
két óvodát, és nem szünteti meg a közterület-felügyelői státuszt.  
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Nagy Imre polgármester javasolja, hogy az elhangzott módosításokkal fogadja el a testület a 
2008. évi költségvetést.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának  
3/2008. (II.27.) 

R E N D E L E T E 
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt.  
 
      Kmft. 
 
 
 
 
 Török Barna        Nagy Imre  
     jegyző                 polgármester 
 
 
 
 
 
 Ráduly József        Rusz László 
  jkv.hitelesítő        jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


