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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. április 29-én   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. Polák Zoltánné 
9. Praták Zoltánné  
10. Ráduly József  
11. dr. Varga Eszter 
 
Hiányzik:  1. Rusz László 
 

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak:  Tóthné Pető Katalin pü. főmunkat, Szendrei Tamás szakértő 
 
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 Lakatos Jenő és Gazda Lajos képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja, hogy a 6. napirendi pontot ne tárgyalja a 
képviselő-testület, mivel előadója – Rusz László képviselő – betegsége miatt távol van.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

25/2008. (III.18.) 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 
     Előadó: polgármester, jegyző  
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3.  Indítványok, bejelentések. 

- Közmunkaprogram és a közhasznú foglalkoztatás lehetőségeiről tájékoztató - 
szóban 

     Előadó: polgármester 
4. Beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról, zárszámadásról, rendeletalkotás 

- könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
- Felmentési időre járó pénzeszköz és a végkielégítésre fordított pénzeszköz 

visszaigényléséről szóló rendelet megalkotása 
 Előadó: polgármester 
5.   A 2007. évi belső ellenőrzésről beszámoló 

Előadó: polgármester               
6.  Szociális rendelet megtárgyalása, megalkotása 
 Előadó: jegyző 
7.  Polgármesteri Hivatal SZMSZ jóváhagyása 
 Előadó: jegyző 
8. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Tárulás 

Alapító Okiratának módosítása, új társult tagok felvétele 
 Előadó: jegyző 
9. Mozgó könyvtár belső szabályzatának módosítása 
 Előadó: ÁMK igazgatója 
10.  Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Lakatos Jenő és Gazda Lajos képviselők. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott anyagot. Elmondja, hogy az 50 millió 
Ft egy hónapos lekötése lejárt, javasolja 30 millió Ft lekötését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatokat: 
 
 26/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat folyószámláján lévő összegből 30 millió Ft kerüljön lekötésre.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
27/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 

 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott anyagot.   
 
Dr. Varga Eszter képviselő  elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, melyhez 
kapcsolódva javasolják, hogy: 
- a sport telep betonkerítésének elemeit használja fel az önkormányzat a szennyvíztelep 

körbekerítésére, a sport telepet pedig zöld kerítéssel lehetne zárhatóvá tenni.   
- Az Erkel F. úti önkormányzati bérlakás értékesítését nem javasolják. 
- A bábonyinfó csatorna további fenntartása nem indokolt, javasolják a lemondását.  
- Az önkormányzat versenyeztesse meg a tűzoltó szertár bérbeadását. 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB is tárgyalta a napirendet. Szintén azt 
javasolják, hogy az önkormányzat szüntesse meg a bábonyinfó csatorna fenntartását.  
A tűzoltó szertár értékbecslésének elkészítése után a bérbeadástól sem zárkózik el a bizottság.  
A Szemünk fénye alapítvány által készített kalkulációt szeretné megismerni a bizottság.  
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális bizottság is megtárgyalta a napirend 
anyagát. A bérlakás bérbeadását javasolják meghirdetni, vagy vészhelyzetre tartalékolni.  A 
Dankó út mögött lévő patakmedret ki kell tisztítani vagy közhasznú munkásokkal, vagy az ott 
lakókkal.  
 
Ráduly József képviselő  javasolja, hogy a Szemünk fénye alapítvány keretében készített 
világítás korszerűsítéséről készüljön gazdaságossági számítás, melyről hozzon határozatot a 
képviselő-testület.  
 
Molnár Zoltán képviselő javasolja, hogy fordítson az önkormányzat a település szépítésére 
is, szükség lenne virágok és fák ültetésére.  
 
Lakatos Jenő képviselő javasolja, hogy vizsgálja meg  a hivatal, hogy kik azok akik nem 
oltatták be a kutyájukat.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy: 
- elkészült a tűzoltó szertár értékbecslése, 700 e Ft.  
- A szennyvíztelep rekultivációja több millió Ft-ba kerülne, melyet a költségvetés nem bír 

el.  
- A műszaki vezető véleményét kikérte, mely szerint a sport telep kerítésének bontása nagy 

munkát jelentene.  
- Konzultált Rudabányán azzal, aki a kóbor ebeket begyűjti. Költsége ebenként 3-6 e Ft, + 

az elszállítás.  
- A szennyvíziszap tároló létesítésének ügyében a közmeghallgatás 2008. június 2-án lesz.  
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A képviselő-testület 7 igen és 4 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

28/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy az ÁMK 
bontsa fel az ORTT-vel  a  bábonyinfó csatornáról szóló szerződést.  
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatokat: 
 

29/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő tűzoltószertár épületét bérbeadással kívánja hasznosítani. Javasolja, 
hogy a Polgármesteri Hivatal kérjen ajánlatokat a bérlőktől.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
30/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
Szemünk fénye alapítvány keretében végzett világítás korszerűsítésről a CAMINUS 
ZRt. adjon gazdaságossági számítást. 
Felelős: polgármester 
   Jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

31/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
tulajdonában álló Sajóbábony, Erkel F. út 5. szám alatt lévő lakást hirdesse meg 
bérbeadásra a Polgármesteri Hivatal.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Nagy Imre polgármester  javasolja a műszakis kollégákkal megtekinteni a sport telepet és a 
szennyvíz telepet, hogy adjanak javaslatot az biztonságos és esztétikus körbekerítésre. A 
Településfejlesztési bizottság május 20-ig dolgozzon ki egy ajánlást.  
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3.   Indítványok, bejelentések. 
 Közmunkaprogram és a közhasznú foglalkoztatás lehetőségeiről tájékoztató  
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatást ad a közmunkaprogramról. 15 főt foglalkoztat az 
önkormányzat közcélú pályázat keretében, május 5-től pedig 20 főt közhasznú 
foglalkoztatásban.  
Javasolja a közhasznúak 8 órás foglalkoztatását, így ez az önkormányzatnak 3.600 e Ft-ba 
kerülne.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta a javaslatot és nem támogatják 
a munkaidő növelését. 6 órás foglalkoztatás esetén 837 e Ft-ba kerülne az önkormányzatnak.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési bizottság is tárgyalta, 
szintén a 6 órás foglalkoztatást javasolják. Kérdésük, hogy ha a földmunkálatokat elkezdik 
ebben az évben, mikor készül el az út szélesítése. Érdemes-e megbontani addig a területet, 
amíg nincs az önkormányzatnak pénze a befejezésre. Értékmegőrző beruházás lenne a 
szennyvíztelep rekultivációja is.  
 
Gazda Lajos képviselő érdeklődik, hogy készült-e az elvégzendő munkáról költségvetés, 
valamint kalkuláció, hogy hány m3 földet kell elszállítani.  
 
Nagy Imre polgármester nem érti a kifogásokat, hiszen az előző ülésen már bejelentette, 
hogy pályázatot nyújt be, akkor nem volt senkinek kifogása. Rendelkezik az önkormányzat 
tervekkel is, mely költségvetést is tartalmaz.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint már korábban is tájékoztatni kellett volna a testületet 
arról, hogy egy nagyobb beruházást tervez, és ez mekkora terhet ró az önkormányzatra.  
 
Török Barna jegyző  szerint ez egy jó szándékú kezdeményezés. Ha a földmunka készül, az 
engedélyeket is be kell szerezni a kivitelezésre.  
 
Praták Zoltánné képviselő  emlékszik rá, hogy készült terv is az utak szélesítésére, mely 
alapján el lehet kezdeni a munkálatokat. A Fejlesztési Ügynökségen vannak pályázati 
lehetőségek, ahol lehet pályázni az út kivitelezésére. Jó célra fel lehet venni az 
önkormányzatnak hitelt is. Szerinte induljon a munka, hiszen már a fák kivágásakor is tudták, 
hogy milyen előkészületek folynak.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy: 

- a Megyei Rendőr-főkapitányságtól kapott bűnmegelőzési programot, amely az általános 
iskolások oktatásával kezdődik, majd a tv-ben is terveznek oktatófilm vetítését.  

- A falusi óvoda bezárásával kapcsolatban lakossági bejelentés érkezett. Javasolja, hogy 
az átvilágítás után foglalkozzon vele a testület.  

- Az OTP Garancia Biztosító ajánlatot adott az önkormányzat intézményeinek, 
vagyonának a biztosítására. Javasolja, hogy a PB vizsgálja meg.  

- Pályázati lehetőség nyílt a közvilágítás rekonstrukciójára közösen az ÉMÁSZ-szal, ha 
sikerül megvalósítani, 10 % önrészt kell biztosítani.  

- pályázni lehet térfigyelő kamerák kiépítésére is, melyre kapott ajánlatot.  
- Fűkasza és fűnyíró pótlására került sor a MESZ-nél, mert betörtek a raktárba.  
- A település virágosítását az egyéb kiadások terhére valósítja meg a MESZ, mely kb. 600 

e Ft-ba kerül. 
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- Az ÉMÁSZ hálózatfejlesztési munkálatokat végez, mely beruházás telektulajdonosokat 
is érint, a tervek rendelkezésre állnak. 

- A Regionális Vízműtársaság részvénykibocsátásról adott tájékoztatást, az ÉRV 
részvényhányadából lehet igényelni, ami térítésmentes.  

 
A képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

32/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy az 
önkormányzat nyújtsa be igényét az ÉRV részvényhányad kiadására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Praták Zoltánné képviselő lakossági kérést tolmácsolva elmondja azt, hogy a 22,00 órakor 
Miskolcról közlekedő autóbusz indulási idejét kérik megváltoztatni, 22,15 órára, mert a 
BOSCH-nál dolgozó, műszakra járók nem tudnak hazautazni.  
Pályázati lehetőség nyílt játszótér bővítésére, felújítására, ennek keretében lehetne egy-két új 
játékot vásárolni. 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti a VOLÁN-tól kapott tájékoztatást a május 1-i autóbusz 
menetrend változásról, azonban a minisztériumból még nem kapták meg a visszajelzést. Az 
autóbuszt nem tujda a VOLÁN később indítani, mert csatlakozása van a gyáron belül 
közlekedő autóbuszhoz.  
 
Gazda Lajos képviselő elmondja, hogy: 
- Petőfi úton lakók hiányolják a virágosítást, valamint a zászlók kihelyezését ünnepek 

alkalmával.  
- A szemétszállító cég nem ürít csak 2 kukát, ha többet tesznek ki a lakók, azt már nem. 

Kéri a hivatalt, jelezze a CIRKONT félé. 
- A Dózsa Gy. útból nyíló kis köz kátyús, ki kell javítani. 
- Pályázat jelent meg kerékpárút építésére, mely 80 %-os támogatású. 
 
Nagy Imre polgármesternek van tudomása a pályázati lehetőségről, de csak arra vonatkozik, 
ami a megyei rendezési tervvel szinkronban van.  
 
Ráduly József képviselő elmondja, hogy illegális szemétlerakó kezd kialakulni a katolikus 
temető felé vezető pincesoron, melyet meg kell akadályozni  
Kéri kerüljön vissza a földszintre a hirdető tábla.  
Kérdezi, hogy miért nincs közterületen meghirdetve a salaklerakó építésének 
hatástanulmánya, és az iszaplerakóé sem ? 
A fűnyírásnál miért nem dolgozik a traktor ? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő kérdezi, hogy hol tart a lakótelep felosztásának tervezése, mert 
egy társasház szeretne kerítést építeni. 
Kéri adjon tájékoztatást a polgármester arról, hogy a közbiztonsággal kapcsolatosan milyen 
megbeszélés zajlott az előző héten.  
Elmondja, hogy május 5-én az általános iskolában kiosztásra kerül a riadólánc listája és 
létrehozzák a civil egyesületet is.  
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Molnár Zoltán képviselő szerint a gáz-csereteleppel szemben lévő oldalon kipusztult fákat is 
pótolni kell. A lakosság örömmel vette, hogy a közterületen lévő fákat megtisztították az 
élősködőktől.  
Az általános iskolában 2008. május 23-án országos technika verseny tartanak.  
Részt vett egy előadáson mely a kisebbségi önkormányzatról szólt erről tájékoztatta a 
képviselő-testületet.  
 
Lakatos Jenő képviselő jelezte, hogy a gyár felé vezető út (Rákóczi út) melletti területről 
elvitték az akna fedlapot, pótolni kell, mert balesetveszélyes.  
 
Jelcs Sándor képviselő elmondja, hogy: 
- a Kun B. 2. szám előtt lévő villanyoszlop megdőlt, jelezni kell az ÉMÁSZ felé.  
- Szankciót kell alkalmazni azokkal szemben akik a kutyákat nem az állattartási rendeletnek 

megfelelően tartják. Kéri az intézkedést. 
- Vonzóvá kéne tenni a települést a sok rossz hí után.  
 
Nagy Imre polgármester válaszában elmondja, hogy a fűkaszálás során létszámgondok 
vannak a MESZ-nél. A lakótelep felosztását egy szakember már elkezdte, az nem készült el, 
újra kell kezdeni a munkálatokat.  
Egy ORFK-nál dolgozó osztályvezető volt az elmúlt héten a településen, meghallgatta a 
problémákat. Javasolta a lakosság  összefogását. A hallottak után vegyes érzelmekkel 
távozott. 
 

Török Barna jegyző szerint nem indokolja semmi az illegális szemétlerakók kialakulását, 
hiszen az önkormányzat konténereket is biztosít a hulladék elhelyezésére.  
A hirdetmények minden esetben kifüggesztésre kerültek.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő tájékoztatja a lakosságot az ORFK-tól tett látogatáson 
elhangzottakról.  
 
Hubai Krisztián képviselő javasolja, hogy szervezzenek bejárást az Ipari Parkba, mert 
szeretné megnézni. 
 
Müller Pálné képviselő tájékoztatja az önkormányzatot, hogy zug kocsmákkal kapcsolatban 
érkezett lakossági jelzés, kéri a szükséges intézkedés megtételét.  
 
Török Barna jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy: 
- az óvodában a beiratkozás május 6-7-én lesz, a nyári szünet időpontja július 7-től 

augusztus 10-ig, mely idő alatt az óvoda zárva tart.  
- Májusban lejár a Daewo forgalmija, vizsgáztatása kb. 500 – 600 e Ft-ba kerül.  
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázatot.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

33/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete közvilágítás-
korszerűsítést és bővítést kíván végrehajtani az ÖKOVILL Kft. és az ELMÜ-ÉMÁSZ 
Rt.  Hálózati Szolgáltató Kft. közreműködésével. 
A projekt finanszírozásához pályázatot nyújt be az ÉMOP 3.1.3. keretében 
meghirdetett vissza nem térítendő támogatásra.  
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A Képviselő-testület támogatja a pályázathoz szükséges önrész biztosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy ha szeretné az önkormányzat, hogy fejlődjön a 
település, akkor el kell kezdeni befektetőt  keresni az előközművesített telkek kialakításához.  
 
A képviselő-testület 7 igen 1 nem és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

34/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete építési telkek 
előközművesítéséhez befektetőket keres. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal tegye 
közzé a döntést.  
Felhatalmazza a polgármestert ajánlatok bekérésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Praták Zoltánné képviselő  tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Szociális Bizottság 
külsős tagságáról lemondott Zsíros Zoltán, helyette választani kell valakit. Javasolja a 
bizottság a szociális konyha vezetőjét, akivel egyeztetett, vállalja a felkérést. 
 
Lakatos Jenő képviselő  Sándor Bélát javasolja külsős tagként.  
 
A képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2008. (IV.30.) 

R E N D E L E T E 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2008. (III.19.), a 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 66.§ (3) bekezdésében megjelölt 2. számú mellékelt az alábbiak szerint módosul: 
 
Szociális-, Egészségügyi- és Etnikai Bizottság: 
 
 Külsős tagok: Bodnárné dr. Károlyi Ibolya 
   Vendriczky Tiborné 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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4. Beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról, zárszámadásról, rendeletalkotás 
o könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
o Felmentési időre járó pénzeszköz és a végkielégítésre fordított pénzeszköz 

visszaigényléséről szóló rendelet megalkotása 
 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott anyagot.  
 
Polák Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a PB megtárgyalta, átnézték a könyvvizsgálói 
jelentést és a zárszámadást is, mindkettőnek az elfogadását  javasolják.  
 
Praták Zoltánné, dr. Varga Eszter és Molnár Zoltán képviselők a bizottságok döntését 
ismertetik, javasolják a beszámoló és a jelentés elfogadását.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint nem tartalmaz a könyvvizsgálói jelentés nagy eltéréseket, 
azonban az előző évben is kifogás volt az ingatlan vagyonkataszter eltérése, javítani kell a 
hibát. Elgondolkodásra javasolja azt, hogy a legnagyobb kiadást a bér és közterhei jelentik, 
mely 58 %.  
 
Török Barna jegyző  emlékeztet arra, hogy nem készült el a lakótelep megosztása, így a 
vagyonkataszteri nyilvántartás nem lehet 100 %-ban pontos.  
 
Molnár Zoltán képviselő szerint nagyon fontos a m felhalmozási kiadás növelése, hiszen a 
település nem fejlődik, ezen mielőbb változtatni kell. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

35/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat 2007. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített 
beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának 
6/2008. (IV.30.)  

R E N D E L E T E 
Az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
Nagy Imre polgármester ismerteti a 2007. évi költségvetési rendelet módosítását, melyre 
szükség van a végkielégítésre kiírt pályázathoz. 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta a rendelet tervezetet, melyben meg 
kell erősíteni az önkormányzat létszámcsökkentésről szóló határozatát. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának 
7/2008. (IV.30.) 

R E N D E L E T E 
A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2008. (II.27.), a 10/2007. (IX.26.) rendelettel 

módosított 2/2007. (II.28.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Török Barna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2008. évi költségvetésről 
szóló rendelet módosítására is szükség van. 
 
A képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2008. (IV.29.) 

R E N D E L E T E 
a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.27.) rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 7.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„a rendelet 7.§ (2) és (4) bekezdését a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.” 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 
5. A 2007. évi belső ellenőrzésről beszámoló  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta a beszámolót, javasolják az 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

36/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az éves 
ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést Sajóbábony Nagyközség 
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi belső 
ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.   
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. Szociális rendelet megtárgyalása, megalkotása 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a rendelet tervezetet. 
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a tervezetet,  
temetési segély maximumát 100 e Ft-ban határoznák meg, javasolják a rendeletet elfogadni. 
Személy szerint nem ért vele egyet, hiszen bővebben ki kellene fejteni az egyes pontokat, 
legyen emberközelibb, tartalmazzon szankciót is. Az ápolási díj odaítélésének pontos 
leszabályozását javasolja.  
  
Polák Zoltánné képviselő szerint az ebéd kiszállítás költsége magas, hiszen ezt a 
rászorultaknak kell fizetni.  
 
Lakatos Jenő képviselő az átmeneti segély összegét kevésnek tartja.  
 
Gazda Lajos képviselő szintén magasnak tartja az ebédkiszállítás költségét.  
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy ha nincs idősek napközbeni 
ellátására, akkor nem tudja ingyen ellátni a feladatot az önkormányzat.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a Közigazgatási Hivatal felhívására készült a rendelet 
módosítása. Az ebéd kihordásának költséget a MESZ vezető ajánlása alapján került 
megállapításra.  A tervezetet a Szociális kerekasztal is megtárgyalta. Javasolja a testület 
fogadja el a rendeletet.  
 
Nagy Imre polgármester összefoglalta az elhangzott módosításokat, melyekkel együtt kéri a 
képviselő-testület döntését. 
 
A képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2008. (IV.30.)  

R E N D E L E T E 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
7.  Polgármesteri Hivatal SZMSZ jóváhagyása 
 
Török Barna jegyző ismerteti az elkészült anyagot, mely egy belső szabályzat.  
 
Gazda Lajos képviselő hiányolja belőle az ebédidő megjelölését.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

37/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Tárulás 

Alapító Okiratának módosítása, új társult tagok felvétele 
 
Török Barna jegyző ismerteti a megküldött határozati javaslatokat. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

38/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta: 
1. Balaton, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél Sajó-

Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozását. 

2. Az Alapító Okirat 5. pontjában felsorolt alaptevékenységek az átdolgozás után az 
alábbiak: 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.32 Hulladék újrahasznosítása 

3.   a Társulási Megállapodásban a 7.4 Szakmai Tanácsadó Testületben az Ózdi 
Komszolg Kft. helyett az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. szerepeljen.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9. Mozgó könyvtár belső szabályzatának módosítása 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a kiküldött anyagot.  
 
Hubai Krisztián képviselő elmondja, hogy a könyvtár sok gondja oldódott meg ezzel a 
lehetőséggel, hiszen így sokkal nagyobb összeget tudnak fordítani újabb kiadványok 
beszerzésére. 
Korábbak is volt a könyvtárnak belső szabályzata, de a társuláshoz történő csatlakozással 
újakat kell készíteni.  
 
Török Barna jegyző  kéri a szabályzat elfogadását, hiszen a társuláshoz történt csatlakozás 
nagy lehetőséget jelent a településnek.  
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy a beszerzett kiadványok tulajdonjoga hogyan 
alakul, hiszen ha hosszú távon működik a társulás, és a könyvtár jelenlegi állománya teljes 
egészében megújul, akkor az mind a társulás tulajdonában lesz.  
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Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az amortizációs idő eltelte után átadja a könyvtár 
tulajdonába az eszközöket, kiadványokat a társulás névleges értéken. 
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a szabályzatot, javasolja 
az elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

39/2008. (IV.29.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta: 

- a mozgó könyvtár szervezeti és működési szabályzatát. 
- a mozgókönyvtár használati szabályzatát. 
- a mozgókönyvtár küldetésnyilatkozatát.  

Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 

 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület a továbbiakban zárt 
ülésen folytatja munkáját.  
       
      Kmft. 
 
 
 
  Török Barna        Nagy Imre 
           Jegyző                 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
  Lakatos Jenő       Gazda Lajos 
  jkv.hitelesítő       jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


