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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. május 27-én   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: Szendrei Tamás szakértő, Vendriczky Tiborné élelmezésvezető, Urbán József 
MESZ vezető. 
 
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 Jelcs Sándor és Molnár Zoltán képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja, hogy az 1. napirendi pontot ne tárgyalja a 
képviselő-testület, mivel előadója más irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az 
ülésen.   
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

45/2008. (V.27.) 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. Szakértői jelentés megtárgyalása (óvoda, és iskola csoportbontásának 

meghatározása) 
Előadó: polgármester 

5.  A tankönyv – és tanévkezdési támogatás megtárgyalása. 
     Előadó: polgármester  
6.  Tájékozató az Önkormányzatok közötti társulások közgyűléséről (szóban) 

Előadó: polgármester 
7.  Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

Alpolgármester választása  
    Előadó: polgármester 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Jelcs Sándor és Molnár Zoltán képviselők 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Nagy Imre polgármester ismertet az írásban kiadott anyagot. 
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy a  Szemünk fénye alapítvány pályázatán belül 
elkészült világítás korszerűsítés gazdaságossági kimutatása elkészült-e ? 
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy nem érkezett még választ a CAMINUS Rt-től. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

46/2008. (V.27.) 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 
 
Ráduly József képviselő javasolja, hogy keresse meg az önkormányzat a Posta vezetőségét, 
hogy az akadálymentesítést legalább egy korlát felszerelésével oldják meg, mert sok idős 
embernek gondot jelent a bejutás.  
 
Müller Pálné képviselő érdeklődik, hogy jelezte e valaki a tűzoltó szertár bérlésére 
szándékát? 
 
Dr. Varga Eszter képviselő a szennyvíztelep rendbetételére javasolja felvenni a kapcsolatot 
az ÉRV Zrt-vel, mint üzemeltetővel. 
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Török Barna jegyző  tájékoztatja, hogy az ÉRV nem üzemeltetője a területnek, hiszen az ott 
lévő létesítmény már nem működik. A terület rekultivációjára lenne szükség, melyre az 
önkormányzatnak nincs anyagi fedezete. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy ha az önkormányzat átadja üzemeltetésre a 
tulajdonát képező létesítményt, akkor a felújítás ellentételezését kéri az üzemeltető.  
 
Jelcs Sándor képviselő szeretné tudni, hogy ki a felelős a kialakult helyzetért, mivel az 
önkormányzat a terület tulajdonosa.  
 
Gazda Lajos képviselő emlékeztet arra, hogy Lakatos Jenő folyamatosan figyelmeztette a 
képviselő-testületet a szennyvíztelepen kialakult állapotokról.  
Indítványozza, hogy csatlakozzon az önkormányzat a Monoki kezdeményezéshez. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

47/2008. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
használaton kívüli szennyvízátemelő telep rekultivációjának ügyében kezdje meg a 
szükséges intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal. A belterületen lévő ingatlan az 
önkormányzat tulajdonát képezi.  
Felelős: polgármester 
   Jegyző 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
3. Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 
számláján jelenleg 13.972 e Ft van, a lekötött betét pedig 30 millió Ft. Javasolja, hogy újabb 1 
hónapos időtartamra kössön le az önkormányzat 20 millió Ft-ot.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

48/2008. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat folyószámláján lévő összegből 20 millió Ft kerüljön lekötésre.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy: 
- május 20-án a Vegyipari Park bejárásán vett részt a képviselő-testület, melynek során 

megtekintették az ÉMV Kft-t is.  
- a KIS cégcsoport vezetőjével történt tárgyalások során felmerült a sport telep 

üzemeltetésével kapcsolatos együttműködés, melyről adatokat kért a vezető.  
- a tűzoltó szertár hasznosítására egy pályázat érkezett. 
- javaslat érkezett a 3-as épület átalakítására is.  
- a lakótelep megosztásának elkészítésére is benyújtásra került egy ajánlat.  
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Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy : 
- május 29-én kerül sor a kóbor ebek befogására, melyhez kb. 200 e Ft-ra lesz szükség.  
- Az iszaplerakó kialakításával kapcsolatosan június 2-án 16,00 órától közmeghallgatást 

tartanak.  
- A Földhivatal hirdetményt tett közzé a külterületi földekről, javasolja, hogy a 

tulajdonosok tekintsék meg az adatok egyeztetése miatt. 
- Levelet küldött a posta vezetőjének, melyben felkérte az akadálymentesítés megoldására. 
 
Lakatos Jenő képviselő elmondja, hogy a Bocskai út 6. szám alatti lakók jelezték, hogy az 
ÉRV a vízóra leolvasása után nem küldött számlát, csak felszólítást, kérik jelezni a problémát 
az szolgáltató felé.  
 
Praták Zoltánné képviselő tudomására jutott, hogy aláírást gyűjtenek arra, hogy mondjon le 
a polgármester. Mindenkinek joga van tiltakozni, aláírást gyűjteni, de nem a lakosság 
megtévesztésével, mert akitől tudomás szerzett a kezdeményezésről, azt sem a valóságnak 
megfelelően tájékoztatták.  
Szintén az a javaslata, hogy  a monoki kezdeményezéshez csatlakozzon az önkormányzat.  
 
Ráduly József képviselő jelzi, hogy a Bábony patak hídjának korlátja, mely a Szabadság út 
felé vezet, korrodált, balesetveszélyes. Javasolja a kijavítását.  
Hirdetőtábla kerüljön felszerelésre a hivatal épületének földszintjén is.  
Nem megfelelő a fűnyírás a településen, a virágládák is üresek, azokat be kellene szedni. 
Többen is kifogásolták az orvosi ügyelet működését,  nem jön ki hívásra az ügyeletes orvos. 
Kéri jelezze az önkormányzat a problémát. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a civil riadólánc bejárást tartott a Dankó úton és 
a patak környékét is megtekintették. Ha az önkormányzat segítséget nyújt, az ott élők is 
bevonhatók a környezet rendbetételébe. A riadólánc tagjai is szívesen részt vennének a munka 
megszervezésében, végzésében, a közmunka programban részt vevők segítségével.  
A CBA üzletlánc előtt lévő virágtartókat ülőkének használják, kéri a közterület felügyelő 
figyeljen oda rá jobban. Javasolja, hogy a MESZ két ládát alakítson át ülőkévé, hiszen 
azokban nem nő meg a virág. 
A település egészében szomorú képet fest, nem ültetett az önkormányzat virágokat, a parkok 
gondozása sem megfelelő. 
 
Polák Zoltánné képviselő ismerteti a PB javaslatát, mely szerint a kóbor ebek begyűjtésére 
200 e Ft javasolnak megítélni.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatokat: 
 

49/2008. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a kóbor 
ebek befogására felhasználhatja a Polgármesteri Hivatal a költségvetésben 
rendelkezésre álló 200.000.-Ft-ot. 
Felelős: polgármester 
   Jegyző 
Határidő: azonnal 
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50/2008. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  jóváhagyja a Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 8. számú módosítását az 
alábbiak szerint: 

 
1. A Társulási megállapodás VI. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul: 

„VI. A Társulás gazdálkodása, vagyona” 
 
2. A Társulási Megállapodásban az „alap” kifejezést a „keret” kifejezésre módosul. 
 
3. a Társulási megállapodás VI. fejezete egy új mondattal kiegészül: 

„ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
– a Társulási Tanács döntése alapján –  a pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő 
önkormányzat vonatkozásában azonnali beszedése megbízás – inkasszó –  
alkalmazandó” 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Ráduly József képviselő emlékeztet arra, hogy a Váci út kivezető szakasz melletti földterület 
az önkormányzat tulajdona, melynek egy részét műveli a szirmabesenyői Tsz., aki minden 
szántás alkalmával beszántja a vízelvezető árkot, melyet utána az önkormányzat takarít ki. 
Kéri szólítsák fel a Tsz. vezetőit, hogy a kárt térítsék meg.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő javasolja, hogy kössön szerződést az önkormányzat a föld 
bérbeadására, melyben arra is kötelezze a bérlőt, hogy az útburkolatot tartsa rendben.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

51/2008. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Váci út 
kivezető szakasza melletti, önkormányzati tulajdonban lévő földterület bérbeadását 
vizsgálja meg, valamint a szerződéskötést készítse elő a Polgármesteri Hivatal. 
Felelős: polgármester 
   Jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy a lakótelep megosztásának elkészítésére benyújtott 
ajánlatot fogadja el a képviselő-testület. Az ára azért ilyen kedvező, mert a már megkezdett 
munkálatokból sok hasznos adatot fel tud használni a vállalkozó. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

52/2008. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lakótelep megosztási 
munkáinak elvégzésével javasolja megbízni Bonczi Péter vállalkozót.  
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A megbízás díja nettó 1 millió Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Török Barna jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos lakossági 
panaszokat az érintettnek kell bejelentenie az ÁNTSZ-hez. 
 
Molnár Zoltán képviselő örömmel tapasztalta, hogy az elágazásnál lévő buszmegálló 
szépült, valamint a települést jelző tábla újra kihelyezésre került.  
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy önkormányzati szinten foglalkoznak-e a pirolízis 
üzem létesítésével. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy készült egy szakértői vélemény, mellyel a 
bizottság szívesen foglalkozna, meghallgatva a szakértőt és az üzem létesítőit. 
 
Nagy Imre polgármester szerint az önkormányzat azt vállalja fel, hogy a két fél 
meghallgatásához, véleményegyeztetéshez helyet biztosít.  
 
Török Barna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a DAEWO-nak lejárt a forgalmi 
engedélye. A vizsgáztatásra és az autó műszaki állapotának rendezésére 600 e Ft-ról kaptak 
ajánlatot. Javasolja, hogy a VW Transportert vegye át a MESZ és a Polgármesteri Hivatalba 
vásároljon az önkormányzat egy új, 9 személy szállítására alkalmas járművet.  
 
Ráduly József képviselő szerint az is jó megoldás lenne, ha nem vesznek a hivatalban új 
autót, hanem a MESZ-nek vásárolnak egy puttonyos járművet. Szeretne látni egy kimutatást 
arról, hogy évente hány alkalommal kell szállítani több gyereket, mely indokolja több 
személyes autó vásárlását. Előfordulhat, hogy azt a néhány alkalmat olcsóbb lenne taxival 
megoldani. 
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a parkok felújítási munkálataiban 20 fő vesz részt 
6 havi foglalkoztatásban. Ez a munka magába foglalja, az 1-és 2-es, 3-as és 4-es épületek 
közötti parkok felújítását, a termőréteg cseréjét, bokrok kiszedését, fakivágás nélkül. Így a 
parkok karbantartása is egyszerűbbé válik.  
Az útszélesítéssel kapcsolatos földmunkákat is végzik, ha nem írnak ki pályázatot ebben az 
évben, akkor csak a rézsű került legyalulásra, mely a parkolási gondok megoldásában nyújt 
segítséget.  
A munkálatok költsége: a bér + szerszám és  anyagok beszerzése. A Bocskai és Arany J. úti 
parkolók kialakításához zúzott kő vásárlása.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő emlékeztet arra, hogy a 2006-ban készült költségvetés szerint a 
beruházás költségét 50 millió Ft-ban jelölték meg.  Most adott a munkaerő, szükség van 
fűmag vásárlására, a lebontott járdarészeket is pótolni kell. Villany oszlopokat is át kell 
helyezni, annak is van költsége.  
 
Praták Zoltánné képviselő nem érti a kérdéseket. Megbízták a polgármestert a munka 
szervezésével, lebonyolításával. 
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Urbán József MESZ vezető szerint ha vállalkozó végezné ezeket a feladatokat, akkor kb. 5 
millió Ft-ba kerülne, így a szerszámok beszerzésére költöttek eddig 200 e Ft-ot, a gázolaj 
felhasználás kétszer 150 l volt.  
 
Gazda Lajos képviselő szeretne látni egy kimutatást arról, hogy mennyibe fog kerülni a 
földmunka, és a zúzott kő terítése.  
 
Nagy Imre polgármester javaslatokat kér arra, hogy az elkészült hirdetőtáblákat a MESZ 
hová szerelje fel. 
Összegzi az elhangzott javaslatokat, mely szerint: a Polgármesteri Hivatal épületének 
földszintjére, az Erkel F. út 2. a húsbolt sarkához, az UNIO COOP ABC elé, a tűzoltószertár 
épületéhez, valamint a Bacsó és Kossuth út sarkához. 
 
 
5. Szakértői jelentés megtárgyalása (óvoda, és iskola csoportbontásának 

meghatározása) 
 
Szendrei Tamás szakértő ismerteti a bizottsági üléseken elhangzott vélemények alapján 
készült összegzését. 
 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy a szakértő által készített anyag tárgyalását 
rendkívüli ülésre tegye át a képviselő-testület. A mai ülésen az iskola és az óvoda 
csoportbontásáról kellene állást foglalnia.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megvitatta az elkészült jelentés, de 
állásfoglalást nem fogadott el a bizottság. Jó lett volna ha konkrét összegeket lát a 
tanulmányban, hogy milyen következményekkel járnak az egyes döntések. Az állami kvóta 
lefedezi a gyermekek helyben történő nevelését, ha utaztatná az önkormányzat más 
településre, az még plusz kiadást jelentene.  
A szakértői dolgozat szerint 14 tanulócsoport indítása a reális. A középiskolára való 
felkészítés a 8. évfolyamon történik, ha 34 gyerek van egy osztályban, ezt nem lehet 
megvalósítani.  
 
Szendrei Tamás szakértő  elmondja, hogy bizottsági üléseken felmerült, hogy kevesebb 
osztályt kell indítani a következő tanévben, ez azonban szakmai hiba lenne, hiszen a 8. 
osztályt kellene összevonni.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő  ismerteti a Településfejlesztési bizottság véleményét, mely 
szerint nem javasolják a faluban lévő óvoda bezárását, hiszen a további hasznosítására 
jelenleg nincs ésszerű javaslat, az így keletkezett megtakarítás pedig minimális lenne. A mini 
csoport elhelyezésére is szeretnének lehetőséget biztosítani.  
Az iskola tekintetében nem hozott állásfoglalást a bizottság.  
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy a 8. osztály maradjon két osztályban, az óvoda 3. 
csoportja pedig legyen a lakótelepen, hiszen ennek több előnye is lenne. A mini csoport 
működtetéséhez egyelőre nem kap állami támogatást az önkormányzat.  
 
Lakatos Jenő képviselő szerint azonban a faluban lévő óvoda egy jól kihasznált óvoda, 
melyet nem olyan régen újított fel az önkormányzat. 
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Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a Művelődési bizottság a februári ülésén már állást 
foglalt a két óvoda összevonásáról. 
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy már tettek előkészületeket a falusi óvoda bezárására, 
melynek számos előnye lenne pl: a helyettesítések is könnyebben megoldhatóak. Találni 
kellene valami értelmes dolgot a faluban lévő épületbe, mely az ott lakók számára is előnyös.  
A törvény módosítása várható, melynek során kiszélesítik a lehetőségét a 3 évnél kisebb 
gyerekek felvételére is.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint a testület egyik legrosszabb döntése lenne ha bezárná a 
faluban működő óvodát. Ha más funkciót találnak az épületnek, annak is költsége van, hiszen 
át kell alakítani, működtetni kell. Ezzel nem lehet spórolni. 
 
Nagy Imre polgármester bejárások során szerzett tapasztalata az, hogy nem teljes a 
kihasználtsága az óvodának. Javasolja falumúzeum kialakítását a helyén. 
 
Nagy Imre polgármester a szavazás után megállapítja, hogy eredménytelen a szavazás a két 
óvoda összevonásáról. 
 
Szendrei Tamás szakértő  elmondja, hogy az iskolában a plusz egy osztály nem követel 
eggyel több pedagógus létszámot. Az egyik osztály heti 5 órában tanul angol nyelvet, míg a 
másikban nincs maga óraszámban nyelvoktatás. Ez már gondot jelentene az összevonás során.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő  nem érti, hogy mi az amit nem lehet megtenni egy 33 fős 
osztályban, ami miatt két csoportban kell tanítani a nyolcadikosokat. A törvény is engedi ezt 
az osztálylétszámot. Az etnikai oktatást az ÁMK-n belül biztosítanák, akkor az osztály másik 
része abban az időben részt vehetne a nyelvoktatáson.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a tárgyalások során felvetődött az összevont 
osztályok kérdése is. A létszám sokszor így is csak 15 fő lenne, melyből a tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy kb. 5-en járnak iskolába.  
 
Szendrei Tamás szakértő megvizsgálta a hiányzásokat is. Az iskola 181 esetben szólította 
fel a szülőt és 53 esetben kezdeményezett hatósági intézkedést. A testület előtt azonban most 
egy eldöntendő kérdés van a 8. osztály összevonása vagy sem.  
 
Müller Pálné képviselő tudja igazolni, hogy a gyerekek nagy része nem jár rendszeresen 
iskolába, főleg fizetési napok után. Ezt meg lehet nézni a boltban készült felvételeken is. 
 
Molnár Zoltán képviselő emlékeztet arra, hogy az önkormányzat a költségvetésének nagy 
részét bérre és működtetésre használja fel, ezért a napirend célja a megtakarítás.  
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A képviselő-testület 7 igen és 5 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

53/2008. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Deák 
Ferenc Általános Iskola a 2008/2009-es tanévben 14 osztállyal működjön.  
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
   Iskolaegység vezető  
Határidő: azonnal 

 
Szendrei Tamás szakértő megállapítja, hogy a képviselő-testület a meghozott döntésekkel 
elvetette 5 millió Ft megtakarítását. Az évi közel 80 milliós fejlesztési igényt 
létszámcsökkentéssel lehet a továbbiakban megtakarítani.  
 
 
5.  A tankönyv – és tanévkezdési támogatás megtárgyalása. 
 
Polák Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a PB megtárgyalta a tankönyvtámogatás és 
javasolják, hogy a 2007. évinek megfelelően történjen. A Sajóbábonyba járó diákok 
ingyenesen, a nem sajóbábonyi iskolába járók pedig a helyi tankönyv ára és az állami 
támogatás közötti különbséget kapják. 
A tanévkezdési támogatásról szóló döntést szeptemberre javasolja a bizottság elhalasztani, 
mivel akkor már látja, hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint az kapjon támogatást aki le tudja adni a régi könyveket. 
Ha évet kell ismételnie, az ne kapjon újra ingyen tankönyvet, hiszen már rendelkezik az  előző 
évi könyvekkel.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő elhagyta a termet. 
 
Molnár Zoltán képviselő szintén feltételhez kötné az ingyen tankönyvek odaítélését, pl: ne 
legyen igazolatlan hiányzása.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

54/2008. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezi a tankönyvek 
vételárát a Deák Ferenc Általános Iskolának a 2008/2009. tanévben.  
Javasolja, hogy az iskola alkalmazzon szankciót a hiányzó tanulókkal szemben és 
készítsen kimutatást a hiányzásokról.  
A tankönyv támogatás a költségvetésben rendelkezésre áll. 
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
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6.  Tájékozató az Önkormányzatok közötti társulások közgyűléséről  
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a SVIP május 15-én 
zárszámadó közgyűlést tartott. Az önkormányzat tulajdoni részaránya 13 %, mely arra 
jogosítja fel, hogy részt vehet a közgyűlésen, elmondhatja véleményét.  
A Miskolc Kistérség Többcélú Társulás több alkalommal is tartott ülést, ahol többnyire a 
pályázatokhoz szükséges döntések születtek. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő visszajött.   
 
Polák Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy a beruházás épületéről törölték-e már a 
jelzálogjogot? 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló egyik 
ingatlant sem terheli jelzálogjog.  
 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület a továbbiakban zárt 
ülésen folytatja munkáját. 
 
      Kmft. 
 
 
 
  Török Barna       Nagy Imre 
      Jegyző                polgármester 
 
 
 
 
 
  Jelcs Sándor        Molnár Zoltán 
  jkv.hitelesítő       jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


