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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. június 24-én megtartott  
képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  10 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  
 
Hiányzik:  1. Rusz László 

2. Dr. Varga Eszter 
 

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak: Dr. Tóth Olga háziorvos, dr. Spak Miklós fogorvos, Gazdigné Szabó Beáta 
védőnő, Urbán Alexandra, Gúr Péter Attila által.ig,helyettes,  Oláh Gábor ügyvez.ig. 
 
Nagy Imre polgármester  köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 fős 
képviselő-testületből 10 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Ráduly József és Hubai Krisztián képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

74/2008. (VI.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg: 
 
1. Oláh és Társa Kft. tájékoztatója a kábel tv. szolgáltatásról 

Előadó: ügyvezető igazgató 
2. Tájékoztató a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. 

Előadó: Családsegítő Központ vezetője 
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3.  Sajóbábony egészségügyi és védőnői szolgálat helyzetéről tájékoztató. 
Előadó: háziorvosok, fogorvos, védőnők 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  
Előadó: polgármester  

5. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
Előadó: polgármester, jegyző 

6. Indítványok, bejelentések. 
7. Beszámoló az Egészségügyi-, Szociális és Etnikai Bizottság munkájáról, valamint 

az egyéb szociális ellátásokról 
Előadó: Bizottság elnöke  
       Jegyző      

8.  Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről. 
   (Iparűzési adó, építményadó, kommunális adó, gépjármű adó, talajterhelési díj) 

Előadó: jegyző  
9. ÁMK 2008./2009 tanévre vonatkozó munkaterv (program) ismertetése, 

jóváhagyása 
Minőségirányítási program jóváhagyása 2008/2009. tanévre 
Pedagógiai program esetleges módosítása 
Előadó: ÁMK igazgató 

10.Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Ráduly József és Hubai Krisztián képviselők.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1. Oláh és Társa Kft. tájékoztatója a kábel tv. szolgáltatásról 
 
Oláh Gábor ügyvezető  tájékoztatást ad a kábel tv. hálózat átalakítási munkálatairól. Analóg 
szolgáltatásról digitális szolgáltatásra állnak át a műsorszórók. 2012-től változik a 
szolgáltatás. A digitális hálózat kialakításával bővül a csatornák száma is,, kb. 100 csatorna áll 
majd a lakosság rendelkezésére különböző tartalmú csomagokban. A régi típusú tv. 
készülékeket sem kell kicserélni, azzal is nézhető lesz az adás.  
 
Nagy Imre polgármester megköszöni a tájékoztatást.  
 
 
2. Tájékoztató a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat 

munkájáról. 
 
Gúr Péter Attila a Családsegítő Központ ált.ig.helyettese elmondja, hogy 2008. január 1-
től a gyermekjóléti szolgálta feladatait is ők látják el. Évről-évre növekszik az esetek száma, 
egyik legfontosabb feladatuknak tartják a prevenciót. 
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, 
mindkét kolléga munkájával elégedettek. Javasolja a bizottság a beszámoló elfogadását.  
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Ráduly József képviselő nem érti hogyan fordulhat elő, az, hogy a településen két kiskorú 
élettársi kapcsolatot létesített és már gyermeket várnak. Ha jól működik a szolgálat és a 
jelzőrendszer, akkor ezt miért nem lehetett megelőzni.  
 
Gúr Péter Attila ig.helyettes  elmondja, hogy ha jelzés érkezik a gyermekjóléti szolgálat 
felé, az ő feladata a kapcsolatfelvétel, az okok megvizsgálása, hatósági intézkedések 
kezdeményezése, továbbá feljelentéssel élhet a szülőkkel szemben is.  
 
Nagy Imre polgármester  szerint a szülői felelősség nem kezelhető megfelelően a mai 
jogszabályok alapján. 
 
Urbán Alexandra családvédelmi előadó tájékoztatja a képviselőket, hogy az ügyről 
tudomásuk van, folyamatban van, a jogszabályoknak megfelelően megtették a szükséges 
intézkedéseket.  
 
Nagy Imre polgármester  megköszönte a tájékoztatást.  
 
Dr. Varga Eszter és Rusz László képviselő megérkeztek.  
 
 
3.  Sajóbábony egészségügyi és védőnői szolgálat helyzetéről tájékoztató. 
 
Dr. Spak Miklós fogorvos kiegészíti az írásos beszámolóját azzal, hogy fontos a fogászati 
kezelés során a megelőzés és a betegek évenkénti megjelenése a szűrővizsgálatokon.  
 
Dr. Tóth Olga háziorvos elmondja, hogy a megnövekedett adminisztráció miatt a rendelést 
két asszisztenssel tudják csak ellátni. A tanácsadóban a veszélyes hulladék tárolására szükség 
volna egy hűtőszekrényre.  
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. 
Elégedettek a település egészségügyi ellátásával. Javasolják a hűtőszekrény beállítását, 
valamint szerződéskötést a veszélyes hulladékot megsemmisítő céggel. Szükség van a 
védőnőnek egy kerékpárra, melynek beszerzését szintén javasolja a bizottság.  Megköszöni az 
orvosok által nyújtott segítséget az Életmód klubban.  
Laikusként soknak tartja a rákos megbetegedések számát Sajóbábonyban. Érdeklődik, hogy 
van-e ennek köze a közelben működő üzemekhez. 
 
Dr. Tóth Olga háziorvos tapasztalata is az, hogy az utóbbi időben megnőtt a daganatos 
betegségek száma, az elmúlt évekhez viszonyítva, amikor is még az alkoholos betegségek 
száma volt kiemelkedően magas. Nagyobb számban találhatóak az emésztőrendszeri, tüdő és 
agydaganatos betegségek. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint országos tendencia a daganatos betegségek növekedése, a 
BAZ. Megyei adatok lényegesen rosszabbak az országos statisztikához képest.  
 
Jelcs Sándor képviselő úgy látja, hogy nem fordít elég hangsúlyt az önkormányzat az 
egészségügyre, miben tudnának még segíteni. 
 
Gazdigné Szabó Beáta védőnő elmondja, hogy takarítási gondjai voltak, valamint a 
veszélyes hulladék tárolása, melyek megoldódtak. 
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Dr. Spak Miklós fogorvos  kéri, hogy az öltözőben a fűtést javítsák meg, valamint az 
udvaron hiányos a világítás, a téli időben így nehézkes a rendelő megközelítése.  
 
Dr. Tóth Olga háziorvos a rendelő bejárata fölötti csatorna kijavítását tartja szükségesnek.  
 
Török Barna jegyző  megítélése szerint a településen az egészségügyi ellátás megfelelő. 
Megoldható a veszélyes hulladék tárolása, valamint az elszállítására szerződést kötnek a KIS 
cégcsoporttal. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

75/2008. (VI.24.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az 
egészségügyben keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésének, tárolásának, 
elszállításának megoldását. E szerint elszállításra kerül a veszélyes hulladék: 

- 2 fő háziorvostól, 
- 1 fő védőnői szolgálattól, 
- 1 fő fogorvostól. 

Egyidejűleg biztosítani kell 1 db hűtőt a veszélyes hulladék tárolására.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Felelős: polgármester 
   jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
4.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy ki használja a Váci út kivezető szakasza mellett 
lévő területet. 
 
Lakatos Jenő képviselő javasolja, hogy a kóbor ebek befogása a jövőben is történjen meg 
hasonló módon. 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Bábolnaiakkal, ismerteti a 
szerződés feltételeit. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

76/2008. (VI.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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5. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
Török Barna jegyző  kiegészíti az írásban kiadott tájékoztatót azzal, hogy a MESZ 
megkezdte a faluban lévő híd korlátjának kijavítását.  
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy az esélyegyenlőségi terv elkészítésében nyújtson 
segítséget az iskola vezetése, a szociális bizottság, a családsegítő kolléga, oldják meg közösen 
a feladatot, ne fizessen ezért 1 millió Ft-ot az önkormányzat. 
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, kapott-e már visszajelzést az önkormányzat az Szemünk 
Fénye alapítványról.  
Történt-e intézkedést az orvosi ügyeletre érkezett panasz ügyében, valamint a Váci úti aláírás 
gyűjtés következtében a közkút megnyitására. 
 
Jelcs Sándor képviselő  érdeklődik, hol tart a szennyvízátemelő telep állagmegóvása, 
javasolja gondolkodjon el az önkormányzat a hasznosítás lehetőségén is.  
 
Török Barna jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy: 

- az esélyegyenlőségi tervet szakértőnek kell elkészíteni, aki szerepel az országos 
névjegyzékben. Ez a jövőben pályázati feltétel. 

- Az orvosi ügyelettel kapcsolatos bejelentésről készült jegyzőkönyvi kivonatot 
megküldi az ÁNTSZ-nek. 

- A Váci úton lévő közkút kizárására jogszabály alapján nincs lehetősége az ÉRV-nek, 
mert 3 házban nincs ivóvíz vételi lehetőség.  

- A szennyvízátemelő telep körbekerítésére szükség van, de nincs rá fedezet. A 
rekultiváció elindítására  helyszíni bejárást kell egyeztetni a hatóságokkal.  

 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a közhasznú munka szabad kapacitása esetén 
megkezdik a munkálatokat a telepen is.  
 
Lakatos Jenő képviselő tudna ajánlatot a szennyvízátemelő telep megvásárlására, ha az 
önkormányzatnak szándékában áll hasznosítani. 
 
 
6.  Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy: 

- a folyószámla egyenlege 8.168 e Ft, továbbá 20 millió Ft van lekötve egy hónapra.  
- Kiszámította a sporttelep működési költségét, a bérbeadásának tervezetét a jegyző 

elkészítette. 
Vitára bocsátja a Monoki rendelet módosítását tárgyalását.  
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális bizottság tárgyalta és támogatja a 
monoki kezdeményezéshez történő csatlakozást. Azonban a településen segélyben 
részesülőket nehezen tudnák munkára szorítani. Javasolják, hogy az önkormányzat is gyűjtsön 
aláírást a népszavazás kezdeményezésének támogatására.  
 
Polák Zoltánné képviselő szerint sem tudná az önkormányzat biztosítani a rendelet 
végrehajtását, nem javasolja az elfogadását.  
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Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Monok önkormányzata által 
megalkotott rendelet törvénysértő. 
 
Nagy Imre polgármester szerint a Szerencsi Kistérség által kezdeményezett petícióval a 
munka becsületét szeretnék visszaállítani.  A monoki döntéshez hasonlót akkor érdemes 
felvállalni, ha a végrehajtását meg tudja valósítani, annak ellenére, hogy a rendelet 
megalkotása sérti a jogszabályokat. A legtöbb segélyezett nő, ha őket behívják munkára a 
gyerekek sem fognak járni iskolába.  
 
 
Ráduly József képviselő  szerint a jelenlegi közmunkás létszámot sem tudja az 
önkormányzat munkával ellátni. Ez a fajta foglalkoztatás ugyan csak nem nevel munkára, így 
nincs is rá szükség.  
 
Rusz László képviselő jónak tartja a szándékot. Javasolja nyújtsanak segítséget az 
aláírásgyűjtéshez.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint az önkormányzat hajlandó lenne az ellátást is fejleszteni, 
hogy anyaként is tudjanak munkát vállalni (bölcsőde, óvoda fejlesztése). 
 
Polák Zoltánné képviselő szerint a szerencsi kezdeményezés az ország egész területére 
szeretné megoldani a problémákat, melyet az államtól vár el. A gyermekvédelmi támogatást a 
családi pótlékkal együtt kapják a családok, helyi rendelet módosításával ezt nem is lehet 
koordinálni. A helyben adott támogatásokat a bizottság pedig alapos vizsgálat után ítéli meg.  
 
Jelcs Sándor képviselő támogatja a monoki kezdeményezést, hiszen a megoldáson kellene 
gondolkodni. 
 
Nagy Imre polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület nem módosítja a helyi 
rendeleteit a monoki kezdeményezésnek megfelelően. 
Elmondja, hogy országos életvitel verseny tartották az általános iskolában, öregbítve ezáltal is 
a település hírnevét.  
 
Molnár Zoltán képviselő szintén a település jó hírnevét öregbítő rendezvényről számol be, a 
vasárnap tartott népdalkörök találkozójáról, mely szintén színvonalas rendezvény volt.  
 
Praták Zoltánné képviselő emlékeztet az önkormányzat helyi rendeletére, mely a 
kitüntetések adományozásáról szól. Nem lett meghirdetve, erről nem lenne szabad 
elfeledkezni.  
 
Lakatos Jenő képviselő elmondja, hogy Juhász Istvánné jelezte esőzés esetén el van tömődve 
a csapadékelvezető, ki kellene tisztítani. 
Érdeklődik, hogy a BÉM okozta kellemetlenségeket meddig kell még elviselnie a 
településnek. Lépéseket kell tenni ellene.  
 
Gazda Lajos képviselőt megkeresték a Fürst S. utcából azzal, hogy a nagy teherautók tönkre 
teszik az utat, féltik az ott lakók a szennyvíz hálózatot is e miatt. Kérik vezessen be az 
önkormányzat súlykorlátozást.  
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Hubai Krisztián képviselő javasolja, pótolja a MESZ a játszótéren a homokozóban a 
homokot.  
A templom kivilágításának költségét még mindig nem tudja, javasolja határidő és felelős 
megjelölésével hozzon róla határozatot a testület. Valamint arról is, hogy a világítást 
Augusztus 20-ra készüljön el. 
 
Molnár Zoltán képviselő szerint szívesen használják a játszóteret ha nincsenek ott 
randalírozó gyerekek. Szerinte közmunkást kellene alkalmazni felügyelőnek, a rendes 
emberek védelmében.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint  rendbe kell tenni a játszóteret mert balesetveszélyes.  
 
Török Barna jegyző javasolja, hogy a MESZ: 
- helyezzen el súlykorlátozó táblát a Fürst S. útra.  
- a templomok megvilágításának elkészítésére kérjen fel vállalkozót, aki adjon árajánlatot. 
- a játszótéri homokozó legyen feltöltve. 
 
Urbán József MESZ vezető szerint a kivitelezéshez szükség van a tervezésére, 
engedélyeztetésre, ez mind sokba fog kerülni.  
 
Török Barna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy aláírás gyűjtés történt a 
Váci úton lévő közkút miatt, kérték a Deák és Váci út sarkánál lévő kifolyó megnyitását, mert 
a másik kút rendeltetéstől eltérő használata irritálja az embereket.  
 
Ráduly József képviselő úgy látja, hogy az ÉRV nem is akarja kikötni a kutat, hiszen ez 
bevételt jelent neki. Miért nem zárathatja le a kutat az önkormányzat, ha biztosítana vízvételi 
lehetőséget más módon. 
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy nyújtson támogatást az önkormányzat annak a 3 
családnak, ahol nincs bekötve a vezetékes víz.  
 
A képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

77/2008. (VI.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Váci és 
Béke úton lévő közkifolyót zárassa le az önkormányzat. 
A lezárást követően a MESZ gondoskodjon a víz nélkül maradt családok ellátásának 
biztosításáról. 
Felelős: polgármester 
   MESZ vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Hubai Krisztián képviselő javasolja kerüljön felmérésre a lámpák felszerelésének költsége 
mindkét templomnál. 
 
Jelcs Sándor képviselő szerint a meglévő két lámpatestet a református templomhoz kell 
felhasználni. 
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Urbán József MESZ vezető  megkeresi az ÉMÁSZ-t adjon tájékoztatást a kivitelezéssel 
kapcsolatos teendőkről. 
 
 
7. Beszámoló az Egészségügyi-, Szociális és Etnikai Bizottság munkájáról, 

valamint az egyéb szociális ellátásokról 
 
Praták Zoltánné képviselő ismerteti az írásban kiadott beszámolót. Javasolja a bizottság, 
hogy a törvényben meghatározottak alapján természetbeni támogatást is nyújtsanak a 
rászorulóknak, melyet csak a gyerekekre tudnának felhasználni.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a természetbeni juttatások feltételeit jogszabály 
határozza meg. A támogatások felhasználásnak ellenőrzésére nincs lehetősége az 
önkormányzatnak. Jelenleg is szankcionálják az iskolából hiányzó gyermekek szüleit.  
Elindította a Miskolc Kistérség Társulása a házi segítségnyújtás megszervezését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

78/2008. (VI.24. ) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
Egészségügy-, Szociális- és Etnikai Bizottság beszámolóját. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8.  Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről. 
 
Török Barna jegyző  ismertette az írásban kiadott beszámolót. Az adóbevételek nem a 
várakozásnak megfelelően alakultak, ezért az önkormányzat gazdálkodása ebben az évben is 
nehéz lesz. 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kiadott 
anyagot. Az adóbevétel aránya papíron jónak tűnik, azonban még sem lehet nyugodt az 
önkormányzat. A bizottság adófelderítést javasol, mivel értesülések szerint nem reális a 
befizetés és épületekhez képest. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

79/2008. (VI.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a helyi 
adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámolót azzal, hogy az építményadó 
bevallásban megjelölt hasznos alapterületet az adóhatóság vizsgálja felül. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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9. ÁMK 2008./2009. tanévre vonatkozó munkaterv (program) ismertetése, 
jóváhagyása 

 
 
Rusz László képviselő ismerteti a munkatervet, kiegészíti azzal, hogy fokozott figyelmet 
fognak fordítani a hiányzásokra az óvodában és az iskolában is. Az óvoda intézkedési terve is 
folyamatban van. Nyitott intézményt szeretnének, nyílt napokat szerveznek, mikor bárki 
meglátogathatja az iskolát és az óvodát is. 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a művelődési bizottság megtárgyalta és javasolják 
az elfogadását. 
 
Lakatos Jenő képviselő érdeklődik van-e arra lehetőség, hogy 12 éve gyerek ne járjon egy 
osztályba a 18 évessel, hiszen nem egyforma a gondolkodásuk. 
 
Rusz László képviselő tájékoztatja, jogszabály írja elő azt, hogy a gyerek 18 éves koráig 
tanköteles.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

80/2008. (VI.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az ÁMK 
2008/2009. tanévre vonatkozó munkatervét. 
Felelős: polgármester 
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 
 
 
 
 
 Ráduly József        Hubai Krisztián 
   jkv.hitelesítő          jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


