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SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   
SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. 
______________________________________________________ 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 
 
 

Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. március 18-án   
megtartott  képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  12 fő 
                         ülés végén 12 fő 
1. Nagy Imre polgármester 
2. Gazda Lajos 
3. Hubai Krisztián 
4. Jelcs Sándor  
5. Lakatos Jenő  
6. Molnár Zoltán  
7. Müller Pálné  
8. Polák Zoltánné 
9. Praták Zoltánné  
10. Ráduly József  
11. Rusz László 
12. dr. Varga Eszter 
 

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak: Vendriczky Tiborné élelmezésvezető, Urbán József MESZ vezető, dr. Pásztor 
Albert r.kapitány, Mézes István pő. parancsnok, ifj.Lakatos József sajóbábonyi lakos, Gazda 
Timea sajóbábonyi lakos, Halász András sajóbábonyi lakos. 
 
Nagy Imre polgármester  köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 fős 
képviselő-testületből 12 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Müller Pálné és Hubai Krisztián képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

17/2008. (III.18.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalja meg: 
1. Tájékoztató a rendőrség munkájáról (szóban)  
 Előadó: KMB alosztály vezetője  
2.  Polgárőr Egyesület beszámolója  az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról (szóban) 
     Előadó: egyesület elnöke 
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3.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  
      Előadó: polgármester 
4.   Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 

Előadó: polgármester, jegyző  
5.   Indítványok, bejelentések 
6.   Déryné Szabadidőközpont 2008. évi munkaterve   
      Előadó: ÁMK igazgató    
7. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata, jóváhagyása 
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata, jóváhagyása 
Előadó: polgármester  

  8.   Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
Jegyzőkönyv hitelesítők Müller Pálné és Hubai Krisztián képviselők. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1. Tájékoztató a rendőrség munkájáról 
 
Dr. Pásztor Albert r.kapitány elmondja, hogy a településen 2005-től jelentkező gondok 
nem oldódnak meg egyhamar a lakosság összetétele miatt. Ismerteti az elmúl év bűnügyi 
statisztikáját. Tájékoztatást ad arról, hogy március 6-tól a megyei forgalomellenőrzők is be 
vannak vonva a feladat ellátásába, mely Sajóbábony esetében 24 órás lefedettséget jelent. 
A probléma megoldása az összefogásban rejlik, melyet helyben kell kezdeményezni a 
lakosságnak.  
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy egy héttel ezelőtt 
az Országgyűlés Honvédelmi- és Rendészeti Bizottságának ülésén vettek részt a testület 
által hozott határozat miatt. Több település polgármestere is megkereste e miatt. Ha a 
rendőri jelenlét továbbra is fenntartható, kedvező változás jöhet a település életében.  
 
Gazda Lajos képviselő hiányolja az írásos beszámolót. Érdeklődik, hogy meddig tartható 
még fenn a fokozott rendőri ellenőrzés ? Ha megkapja a városi rangot a település, akkor 
létrehoznak-e automatikusan rendőrőrsöt ? 
 
Jelcs Sándor képviselő szerint nem örül mindenki a rendőri jelenlétnek, de a lakosság 
nagy része igen. Nem lehet-e megoldást találni arra, hogy ne a 107-et hívják a lakosok, 
hanem egy internetes oldalra már a cselekményről készült felvételeket is feltölthetnék a 
bejelentők. Lehetne-e a kmb-s irodának önálló telefonszáma ? Szerinte a probléma még 
nem szűnt meg teljes egészében, a közintézményekbe is ellátogathatnának időnként a 
rendőrök.  
 
Praták Zoltánné képviselő megköszöni a rendőrség munkáját. Kéri, hogy a későbbiekben 
is gyakran tartsanak ellenőrzést a településen. Több támogatást is nyújtott az önkormányzat 
a rendőrségnek, de a végső célja egy rendőrőrs kialakítása lenne. Saját biztonságának 
megóvására is tesz a település önálló lépéseket.  
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Dr. Pásztor Albert r.kapitány  elmondja, hogy készült írásban is beszámoló, mely 
hozzáférhető. Elmondja, hogy a várossá nyilvánítással automatikusan nem alakul 
rendőrőrs.  
2005-től fokozott a rendőri jelenlét Sajóbábonyban, ezt jelenti a három kmb-s is. Mindez 
addig marad így, amíg van értelme fenntartani, hiszen ha nincs jogsértés akkor már nem 
szükséges.  
Az interneten is lehet tenni feljelentést, de a kép elküldése önmagában még nem elég, 
szükség van a személyes együttműködésre is.  
 
Gazda Tímea sajóbábonyi lakos elmondja, hogy az aláírás gyűjtés nem a roma lakosság 
ellen irányult, nem is a halálbüntetés visszaállításáért, hanem azért, hogy a közbiztonság 
javuljon a településen. Nem számonkérés, de akik az aláírásukat adták a beadványhoz, 
azok panaszkodtak.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület megtárgyalta a beadványt, azt 
tovább gondolva szerették volna az Országgyűlés Elnökének megküldött levélben 
megfogalmazottakat megvalósítani. Azt a tájékoztatást kapták, hogy módosítás alatt áll a 
Btk. és az Sztv., melyben az áldozatokra nézve is lesznek kedvező változások. 
 
Ifj. Lakatos József sajóbábonyi lakos szerint nem a rasszizmusról szól a kezdeményezés. 
Felajánlja a segítségét a cigányságnak, hogy javíthassanak az együttélés nehézségein.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő  elmondja, hogy két évvel ezelőtt a képviselő-testület az 
elégedetlenségét tükrözve nem fogadta el a rendőrség beszámolóját.  Sok változás nem 
történt azóta sem a településen. Köszönettel a civil szerveződésnek tartoznak, hiszen a 
megoldást ők kezdeményezték, köszönet a rendőröknek, mert partnerek benne. A 
képviselő-testület önerőből eddig nem ért el ilyen eredményt. A civil szerveződés segíti az 
emberek beilleszkedését is a normális társadalomba.  
Ha a lakosság nem ébred rá, hogy együtt kell tenni a közbiztonságért, a rendőrök egyedül 
tehetetlenek.  
 
Dr. Pásztor Albert r.kapitány  szerint az aláírás során kritika érte a rendőröket is, mert azt 
írták, hogy nem lehet rájuk számítani. Ezeket a problémákat nem lehet ilyen élesen 
lesarkítani.  
 
Nagy Imre polgármester szerint a település lakosságának egyet kéne érteni és együtt 
haladni. A polgárőrség erősíti a SZEM mozgalmat, az iskolában foglalkoznak a 
bűnmegelőzéssel, ezeknek előbb utóbb lesz eredménye.  
 
Lakatos Jenő képviselő elmondja, hogy a médiából az a hír terjedt el, hogy a településen 
700-800 cigánnyal van gond, kikéri ezt a rendes állampolgárok nevében. A rendőrök 
végzik a dolgukat a településen, de nem megfelelőek a törvények. Megköszöni a rendőrség 
segítségét a községben.  
 
Ifj. Lakatos József sajóbábonyi lakos szerint nem a helyben tevékenykedő rendőrökkel 
van probléma, ők hárman folyamatosan teljesítenek szolgálatot. Nem lehetne esetleg 
váltani, hogy időnként mások is végezzenek itt feladatot.  
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Ráduly József képviselő úgy látja, hogy ha titkolni kell azt, hogy van cigány bűnözés, 
akkor jó célt szolgált az aláírásgyűjtés, ami jelezte az Országgyűlési képviselők felé, hogy 
a választópolgárok nem elégedettek.  
 
Nagy Imre polgármester megköszöni a rendőrség munkájáról szóló tájékoztatót.  
 
 
2. Polgárőr Egyesület beszámolója  az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról  
 
Mézes István pő.elnök ismerteti a beszámolóját.  
 
Gazda Lajos képviselő hiányolta az írásos anyagot, mely összefoglalta volna az elmúlt év 
munkájáról szóló tájékoztatást. Érdeklődik, hogy az ígérettel szemben miért nem sikerült 
több embert toboroznia az egyesületnek.  
 
Mézes István pő.elnök  elmondja, hogy a távozók helyére lépnek újak.  
 
Polák Zoltánné képviselő kéri, hogy a jövőben a PB ülésére készüljön el az írásos 
beszámoló, mert nem tudja a bizottság megtárgyalni.  
 
Halász András sajóbábonyi lakos szerint a polgárőrségnek segítenie kell a rendőrség 
munkáját. Készítsen intézkedési tervet arról, hogyan kívánja kivenni a részét a település 
közbiztonságának javításában.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

18/2008. (III.18.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat elfogadta a Polgárőr Egyesület beszámolóját 
az önkormányzattól kapott 2007. évi támogatás felhasználásáról.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Molnár Zoltán és Rusz László képviselők elhagyták a termet.  
 
 
3.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott beszámolót. 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta és javasolja az elfogadását.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

19/2008. (III.18.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4.   Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
Ráduly József képviselő hiányolja a Szemünk fénye alapítvány beszámolóját.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a tervezett pályázatokon folyamatosan dolgoznak a 
készítői, folyik a szakhatóságokkal  történő egyeztetés. Március 14-én bejárást tartottak a 
várossá nyilvánítási pályázathoz a készítőkkel.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
várossá nyilvánítást. Látni szeretné a bizottság, hogy milyen előnyökkel jár ez a településnek. 
Szerintük a vidékfejlesztési pályázatokból így kiesik, a rendőrőrs létrehozása sem működik 
automatikusan.  
 
Molnár Zoltán képviselő megérkezett. 
 
Nagy Imre polgármester szerint nem jelent kellő komolyságot az, ha az egyik ülésen 
meghozott döntést a következő ülésen megkérdőjelezik.  Nem mindig az anyagi haszna a  
legfontosabb egy döntésnek.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő úgy gondolja, hogy a testület sebtében hozott egy határozatot, 
mely nem volt kellően előkészítve, nem kaptak elég tájékoztatást. Nem hangzott el az, hogy a 
kisvárosi kategória milyen előnyöket jelent a település számára.  
Volt már olyan a község életében, amit eltervezett a testület, de nem valósult meg, ez nem azt 
jelenti, hogy az önkormányzat komolytalan.  Részt vett a döntésben, de szeretne most több 
információt kapni.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint 2009. júniusában lesz a címből valami. Nem tudjuk, hogy 
akkor milyen pályázatok lesznek kiírva. Sérelmezi, hogy nem kaptak meghívót a pályázat 
előkészítésére.  
 
Rusz László képviselő megérkezett. 
 
Nagy Imre polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy május 15-ig kell a 
pályázatírók rendelkezésére bocsátani a szükséges anyagokat.  
 
Polák Zoltánné képviselő szerint a testület hozott egy döntést, ennek megfelelően járt el a 
polgármester az ügyben.  
 
Török Barna jegyző  emlékezteti a képviselőket, hogy a képviselő-testület jogi személy, 
jogokkal és kötelezettségekkel. Azt tudni kell, hogy szerződést egyoldalúan nem lehet 
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felbontani. Joga van a kérdést újra értékelni, újra tárgyalni, de a döntéseket megfontoltan kell 
meghozni. Utolsó lehetősége a településnek, amikor nagyközség városi címet kérhet az eddigi 
feltételekkel.  
 
Hubai Krisztián képviselő javasolja, hogy az égetési salaklerakó és a pirolízis üzem 
építéséhez kérje ki az önkormányzat a Környezetvédelmi Egyesület véleményét, hiszen nekik 
van ehhez értő szakemberük. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő kérdezi, hogy az intézmények gazdasági átvilágítására talált-e 
már szakembert az önkormányzat. Ismert egy céget, aki a Kazincbarcikai Önkormányzatnál 
végzett hasonló munkálatokat. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy tárgyal egy szakemberrel.  
 
 
5. Indítványok, bejelentések  
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az önkormányzat anyagi helyzetét.  
Elmondja, hogy a számlahitel lehetősége lejár a hó végén, melynek meghosszabbítására 
szükség van. Lehetőség van az önkormányzat számláján lévő összeg lekötésére is.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy az OTP 42 millió folyószámla hitelre köt szerződést az 
önkormányzattal. 
 
A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

20/2008. (III.18.) számú Önkormányzati Határozat 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank ZRt-vel 42 
millió Ft folyószámla hitel biztosítására szerződést köt.   
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartam 
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését –a felhalmozási és tőke 
jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.  
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2008. március 
26-tól 2009. március 26-ig  kívánja igénybe venni és 2009. március 26. napjáig 
visszafizeti. 
A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékot  ajánlja fel: 
 A helyi adó és gépjárműadó bevétel jogcímen keletkező bevételét.  
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 
1990. évi LXV. Tv. 88. § (2) bekezdésében foglaltaknak.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
Török Barna jegyző szerint nem rossz a pénzügyi előrejelzése az önkormányzatnak, ezért 
javasolja, hogy kösse le az önkormányzat a bevételének egy részét havi lekötéssel. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

21/2008. (III.18.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat folyószámláján lévő összeg egy része, max. 50 millió Ft kerüljön 
lekötésre. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Müller Pálné képviselő elmondja, hogy az óvoda mellett kóbor ebek megtámadták az iskolás 
gyerekeket. Tenni kell valamit addig, amíg baj nem lesz belőle.  
Köszönetet mond a tanároknak a szép március 15-i ünnepségért. 
 
Praták Zoltánné képviselő szerint szigorítani kell az állattartási rendeletet. 
 
Jelcs Sándor képviselő elmondja, hogy: 

- eboltás lesz a településen. Aki nem oltatja be a kutyáját 50 e Ft-ig terjedő bírságot 
kaphat, javasolja, hogy a jegyző ezt hajtsa végre tolerancia nélkül.  

- Bejárást tartott a településfejlesztési bizottság. Áldatlan állapotokat találtak a Béke és 
Dankó út mögötti patak parton. Sürgősen rendbe kell hozni, amíg járvány nem üti fel a 
fejét.  

 
Lakatos Jenő képviselő ismerteti tapasztalatait: nincs ajtó, ablak a szennyvíztelep épületén, 
bontják a kerítést, a derítők fedetlenek, a villamos szekrény nyitva van. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő érdeklődik, hogy van-e arra lehetőség, hogy a segély kifizetését 
feltételhez kösse az önkormányzat, és csak akkor kapják meg, ha rendbe tették a 
lakókörnyezetüket a Béke és Dankó úton lakók. A civil szerveződés segítséget is tud nyújtani 
a munkában.  
A Sport telep rendbetételéhez segítséget kellene kérni az ipari park cégeitől. Pályázat is kerül 
kiírásra a közterület szépítésére, addig is le lehetne meszelni a kerítést és a gyerekek 
rajzolhatnának rá, akár környezetvédelmi témában.  
Javasolja, hogy rajtaütésszerűen ellenőrizze a jegyző a településen működő zugkocsmákat.  
 
Gazda Lajos képviselő kérdezi, hogy ki a szennyvíztelep tulajdonosa, hiszen ha probléma 
adódik, őt terheli majd a felelősség.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a MESZ vezetővel egyeztettek a fedlapok 
pótlásáról, az ÉRV-vel pedig arról, hogy melyek azok az aknák, amit nem használnak, azokat 
be lehet tömedékelni. 
Május 1-től indul egy közmunkaprogram, ahol terve szerint a Béke és Dankó úton lakókat 
alkalmazná a környezetük rendbetételére.  
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Ráduly József képviselő elmondja, hogy: 
- a posta és a takarékszövetkezet épületének akadálymentesítését kéri a lakosok.  
- a Váci út végén az új útszakasz melletti vizes árkot minden évben beszántják, melyet 

utána a közmunkások hoznak rendbe. Fel kell hívni a földtulajdonos figyelmét, hogy 
ez így nem mehet tovább. 

- le kell zárni a Váci úti közkutat, hiszen egyre gyakrabban használják teherautó 
mosására.  

 
Urbán József MESZ vezető elmondja, hogy kb. 1,5 hónappal ezelőtt kérte a Váci és Dózsa 
Gy. úton lévő közkutak megszüntetését az ÉRV-től, valamint a Béke úton lévő közkifolyó 
szűkítését. Még idáig választ nem kapott. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő ismerteti a Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint 
szükségesnek tartanának egy bejárását a településen. 
 
Nagy Imre polgármester  tájékoztatja a képviselőket arról, hogy ajánlat érkezett a 3-as és a 
4-es épület megvásárlására.  
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy folytasson róla tárgyalásokat a polgármester, ha 
konkrétabbá válik, meg lehet hívni a PB és a Településfejlesztési Bizottság ülésére.  
 
Polák Zoltánné képviselő szerint fel kell értékelni a tűzoltó szertárat is, utána eldöntheti a 
testület, hogy akarja-e értékesíteni.  
 
Ráduly József képviselő javasolja, hozzon döntést a képviselő-testület arról, hogy akar-e 
állást foglalni a cigányvajda kérdésében. 
 
Nagy Imre polgármester összegzi az elhangzottakat, megállapítja, hogy a testület  nem 
foglalkozik tovább a cigány vajda kérdéssel, ezzel egyidejűleg az 5. napirendet lezárja. 
  
 
6. Déryné Szabadidőközpont 2008. évi munkaterve.  
 
Rusz László képviselő mint az ÁMK igazgatója ismerteti a Déryné Szabadidőközpont 2008. 
évi munkatervét. Kiemelve azt, hogy fontos a pályázatokon való részvétel, valamint a fiatalok 
becsalogatása a művelődési házba.  
 
Molnrá Zoltán képviselő elmondja, hogy a Művelődési Bizottság megtárgyalta a 
munkatervet és jónak ítélték, elfogadásra javasolják.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB is megtárgyalta az anyagot, melyet 
megvalósíthatónak tartanak, javasolják az elfogadását.  
 
Praták Zoltánné képviselő ismerteti a Szociális Bizottság véleményét. Javasolják, hogy a 
több éves hagyományt követve ismét tervezzen szilveszteri műsort a művelődési ház, 
valamint az Életmód klub is kerüljön be a munkatervbe.  
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A képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

22/2008. (III.18.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Déryné 
Szabadidőközpont 2008. évi munkatervét. 
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 

7. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, jóváhagyása 
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata,                                                                  
jóváhagyása 

 
Török Barna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Alkotmánybíróság 
döntésének megfelelően külön SZMSZ készült a Polgármesteri Hivatalnak, így az 
önkormányzat SZMSZ-ből hatályon kívül kell helyezni azokat a szakaszokat, melyek a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkoznak. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának  
4/2008. (III.19. 

R E N D E L E T E  
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2007. (X.31.), a 3/2007. (II.28.) és a 
8/2005. (III.30.) számú rendelettel módosított 4/2003. (II.26.) rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 26.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni: 
 
 a./ azon napirendi pontok tárgyalása, ahol meghívott előadó szerepel, 
 b./ beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, 
 c./ tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, 
 d./ indítványok, bejelentések,  
 e./ sürgősségi indítvány alapján tárgyalandó javaslatok, 
 f./  tisztségviselői beszámolók, 

g./ bizottsági beszámoló, 
 h./ rendelet-tervezet, 
 i./  személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 
rendelet 60, 65 és a 66.§ (3) bekezdés 3./ pontját, valamint a 3/2007. (II.28.) rendelet 5.§-át. 
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Török Barna jegyző ismerteti a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét. A hivatal eddig is az Ötv. 
alapján működött, nagy változást nem jelent a rendelet elfogadása.  
 
Polák Zoltánné képviselő javasolja, hogy a következő ülésen fogadja el a képviselő-testület a 
rendelet tervezetet. 
 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen 
folytatja munkáját.  
 
      Kmft. 
 
 
 
 Török Barna         Nagy Imre 
     Jegyző                 polgármester 
 
 
 
 
 Müller Pálné               Hubai Krisztián 
 jkv.hitelesítő        jkv.hitelesítő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          


