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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. szeptember 16-án 
megtartott  képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  11 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 
 
Hiányzik:  1. dr. Varga Eszter 

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak: Urbán József MESZ vezető, Vendriczky Tiborné élelmezésvezető, Selmeciné 
Antalóczy Zsuzsanna pü.főea.  
 
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  Gazda Lajos és Jelcs Sándor  képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

88/2008. (IX.16.) 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 
3.   Indítványok, bejelentések.  
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4. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról, ezen belül a 2008. évi pénzügyi 
terv módosítása 

 Előadó: polgármester 
5.  Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2008. rendelet módosítása 
 Előadó: jegyző 
6.  Az állattartásról szóló rendelet megalkotása 
 Előadó: jegyző 
7.  A közterület rendjéről, a közterület használati díjról szóló rendelet megalkotása 
 Előadó: jegyző 
8.  Tájékoztató az 1-es épület mögötti földterület megosztásáról, a rendezési tervtől eltérő 

megosztás részletezése 
 Előadó: jegyző 
9. Tájékoztató a MESZ 2008. évi karbantartási ütemterv végrehajtásáról, a 2008/2009. évi 

átállásáról. 
- A Polgármesteri Hivatal és a MESZ közötti megállapodás jóváhagyása 
- Az ÁMK és a MESZ közötti megállapodás jóváhagyása 
Előadó: MESZ vezető, ÁMK igazgató, jegyző 

10. Idősek napjának meghatározása (az időseknek adható támogatás esetleges megemelése.) 
Önkormányzatok napjáról megemlékezés (megszervezése) 

     Előadó: polgármester  
11. Bursa Hungarika pályázat megtárgyalása, csatlakozási nyilatkozat kiadása 
   Előadó: polgármester 
12. Tankönyv és iskolakezdési támogatás részletezése, megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
13. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Gazda Lajos és Jelcs Sándor képviselők. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott beszámolót.  
 
A képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

89/2008. (IX.16.) 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 
 
Török Barna jegyző ismerteti az írásban kiadott tájékoztatót, melyet kiegészít az alábbiakkal: 
- templomok megvilágítására érkezett ajánlat, mely  nettó 560 e Ft-ról szól. 
- a bérlakásra 5 fő nyújtotta be a kérelmet.  
- A pirolízis üzem létesítésével kapcsolatos közmeghallgatást tart a Környezetvédelmi Felügyelőség 

2008. október 20-án hétfőn 17,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban.  
- A konyha fűtésének korszerűsítését kérte a vezető, melynek költsége kb. 200 e Ft lenne.  
- Az SVSE is pótköltségvetést nyújtott be, melyben újabb 800 e Ft támogatást kért.  
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Praták Zoltánné képviselő fontosnak tartja a posta épületének akadálymentesítését, javasolja újból 
hívja fel rá az önkormányzat a posta figyelmét. 
Szerinte a  szirmabesenyői Tsz. nagyon kevés díjat fizetne a termőföld hasznosításáért. Ezért nem 
érdemes bérbe adni.  
Egy családnak nincs bevezetve a vezetékes víz a Váci úton, szerinte olcsóbb lenne ha az 
önkormányzat kifizetné a vízbekötést, mint a közkutat üzemeltetni. Ebben a formában nem működhet 
tovább a közkifolyó.  
 
Lakatos Jenő képviselő magasnak tartja a templomok megvilágítására adott árajánlatot. Javasolja 
helybeli vállalkozóktól kérjen ajánlatot az önkormányzat a kivitelezésre.  
 
Nagy Imre polgármester ismerteti: 
- a templom kivilágítására adott ajánlat tartalmát.  
- Az energiaracionalizálásról érkezett kimutatást. Az éves megtakarítás 775 e Ft. 

 
Jelcs Sándor képviselő javasolja, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatot a templomok 
megvilágítására az Oláh és Társa Kft-től, valamint a KISERŐ Kft-től is. 
 
 
3. Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy: 
- az önkormányzat számlájának egyenlege 54.658 e Ft.  
- A szociális központ kialakítására benyújtott pályázatot befogadták. 
- Az ütemtervnek megfelelően végzi a kistérségi társulás a belső ellenőrzést. Jelenleg a GAMESZ 

utóellenőrzését, ahol minden rendben találtak.  
- A belső ellenőrzés során javaslatot tettek arra, hogy a gépszínnek vásárolt vasszerkezet 

selejtezéséről intézkedjen az önkormányzat. 
 Kéri a településfejlesztési bizottságot adjon javaslatot a hasznosítására. 
- augusztus 10-én folklór fesztivál megrendezésére került sor a településen, ahol részt vettek a 

Rejdovaiak is.  
- A Miskolci Kistérségi Társulás ülése szeptember 19-én lesz, ahol az aktuális beszámolók 

megvitatására kerül sor. 
 
 
Gazda Lajos képviselő szerint a hirdetőtáblák rossz helyre lettek kihelyezve. A Vörösmarty és 
Ságvári út sarkán lakók sérelmezik az elhelyezését, hiszen az szemeteléssel is jár, ki fogja azt 
takarítani.  
A református temető ravatalozója melletti területet feltöltette az önkormányzat, de rossz döntés 
született a kavics választásakor, hiszen az nem fog megkeményedni.  
A gyárkapunál lévő közvilágítás nem működik, egyetlen lámpa sem világít. Meg kell javítani. 
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy: 
- megkapta-e az önkormányzat az állami támogatást a végkielégítésre.  
- Meddig kell elkészíteni az esélyegyenlőségi tervet.  
- Igénybe veszik e az iskola korszerűsítésére kiírt pályázati lehetőségeket.  
- Hány közhasznú dolgozó lett elküldve azért mert nem végezte megfelelően a munkáját, ezektől 

lett-e megvonva segély. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy két ember munkájával voltak problémák, azoknak fel 
kellett mondani.  
 
Urbán József MESZ vezető  elmondja, hogy: 
- a temető mellett lévő parkoló anyagi okok miatt lett kaviccsal megszórva. 
- A gyárkapuban lévő világítás a gyár tulajdona, a vezetékek is onnan jönnek kifelé. 
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Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a város és községgazdálkodás 
feladataiért a MESZ vezető a felelő, a kérdésekkel is hozzá kell fordulni. 
A végkielégítés megtérítésével kapcsolatban szeptember 15-én döntött a minisztérium, még 
tájékoztatást nem kaptak róla.  
Az ÁMK igazgatója vállalta az esélyegyenlőségi terv elkészítését, azonban a záradékolásra mindenféle 
képen szakértőt kell felkérni. 
 
Müller Pálné képviselő tolmácsolja a BOSCH-ban dolgozók kérését, akik szeretnék ha az 
önkormányzat visszaállítaná a szerződéses autóbuszt, hogy az esti órákban haza tudjanak jönni. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a VOLÁN-tól kapott tájékoztatás szerint azonban a járatok 
kimondottan a BOSCH munkarendjéhez lettek igazítva. Javasolja a BOSCH vezetői folytassanak 
tárgyalást a VOLÁN-nal.  
 
Ráduly József  képviselő elmondja, hogy: 
- a Béke úton lévő betonos csapadékvíz-elvezető rossz állapotban van, ki kell javítani. 
- A rendőröket nem lehet elérni a településen. Javasolja, hogy heti rendszerességgel legalább egy 

alkalommal tartsanak fogadóórát.  
- A művelődési bizottság minden évben kér egy beszámolót az iskolakezdésről, mely tartalmazza 

azt is, hogy biztosítva van-e a feltétel a tanításhoz, hány gyerek jár az iskolában, megfelelő-e a 
tanári ellátottság.  

- A faluban a nyugdíjas klub bejáratánál ki kell javítani a kaput.  
- Szükség lenne a Dankó és Béke út között járdára. A közmunkásokkal el lehet végeztetni a 

kivitelezést.  
Kéri a polgármester adjon tájékoztatást arról, hogy az Arany és Bocskai úton mi a további terv a 
parkoló kialakításáról.  
A Váci úton lévő közkifolyót ha nem is zárja ki teljes egészében az ÉRV, de legalább korlátozza a 
működését a bizonyos időszakaira.  
 
Polák Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy az elágazásnál lévő közvilágítást kijavítása mikorra 
várható, hiszen közeleg az őszi rossz időjárás. 
 
Lakatos Jenő képviselő elmondja, hogy: 
- a Kun B. út 1-7. között ki van törve egy KRESZ tábla, ki kell javítani. 
- Szükség lenne a temetők rendben tartására, ezt a feladatot a közmunkások bevonásával meg 

lehetne oldani.  
- Idős emberek állították meg azzal a kéréssel, hogy a 10,20 órakor közlekedő autóbusz 

vasárnaponként térjen be a faluba, hogy megkönnyítse a templomba járást. 
- Megint sok a kóbor kutya. 
- A Váci úton lakók kérik, szerelje vissza az önkormányzat a fekvőrendőröket. Most készüljön 

aszfaltból és nagyobb felülettel, ami kevésbé károsítja az autókat.  
 

Jelcs Sándor képviselő szerint a közhasznú munkások teljesítménye nem arányos a létszámukkal. A 
település szemetes, a sportpálya környéke elhanyagolt, a Fazekas út mögötti rész sem volt kaszálva.  
Szükség lenne a Bábony patak takarítására is.  
A hirdetőtáblák elkészültek, tartalommal is meg kellene őket tölteni. 
A piacon nem szedi senki az árusoktól a helypénzt. Szemetelnek is, amit az ott tevékenykedő 
vállalkozóknak kell eltakarítani.  
Ismét sok a kóbor kutya a településen, meg kell büntetni a tulajdonosokat.  
Szülők jelezték neki, hogy az óvodába tetvesen veszik be a gyerekeket a többi gyerek rovására.  
 
Molnár Zoltán képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy szeptember 25,26,27-én megrendezik a 
kertbarátok terméskiállítását. 
A polgári védelmi sziréna oktatási időben szólal meg minden hónap első hétfőjén. Érdeklődik, hogy 
ezt az időpontot nem lehet-e megváltoztatni ?  
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Török Barna jegyző összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy: 
- megkeresi a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét azzal a kéréssel, hogy a Kmb-s rendőrök heti 

egy alkalommal tartsanak fogadóórát a településen.  
- Az ÁMK igazgatója a következő ülésre elkészíti a tanévkezdésről szóló tájékoztató.  
- A közterületen lévő feladatok megoldásáért a MESZ vezetője a felelős, azonban a jelenlegi 

feltételekkel ez szinte lehetetlen.  
- A fekvőrendőr kihelyezésének kérdését jobban körbe kell járni, meg kell vitatni az ott lakókkal 

is.  
 

Urbán József MESZ vezető elmondja, hogy: 
- a Béke úti árkokat is rendbe tették, de a nagy teherrel közlekedő autók tönkreteszik. 
- A faluban lévő nyugdíjas klub bejárati kapu oszlopát ki kell cserélni.  
- A Varga szögben lévő árkot tavasszal kitakarították, de már megint szemetes.  
- Az igaz, hogy számszerint sok közhasznút foglalkoztatnak, de nagyon nehéz őket munkára 

fogni.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő megérkezett. 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Arany és Bocskai út 
kiszélesítésére rendelkezik tervvel az önkormányzat. A megvalósításhoz azonban hiányzik az anyagi 
fedezet, ezért pályázott közhasznú munkavégzésre. A földmunkák befejeződtek, a közvilágítási 
oszlopok áthelyezése következne. A parkolási lehetőségek már így is javultak.  
Az évben kb. 80 fő dolgozott a településen, akiket 1 évig lehet foglalkoztatni. Októbertől újra 25 fő 
foglalkoztatására nyújtotta be igényét a Munkaügyi Központ felé. 
A polgári védelmi sziréna próbája központi indítással történik, több más településsel együtt. 
A Váci út burkolata elkészült, jól autózható, így most ismét rontani kellene a minőségén. Aki 
fekvőrendőrt javasol, az a saját háza elé tegye. A Településfejlesztési Bizottságtól konkrét javaslatot 
vár az elhelyezés helyére. 
 
Lakatos Jenő képviselő személyesen is tapasztalja nap mint nap, hogy közlekednek arra az autósok. 
Az ott lakók kérték a fekvőrendőr elhelyezését.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint más településen nem kérdezik meg, hogy hová építhetik a 
fekvőrendőrt, és zavar-e valakit. Az iskolánál is szükség lenne gyalogátkelő felfestésére, melyet már 
többször is kértek. 
 
Gazda Lajos képviselő megerősíti a Lakatos Jenő által elmondottakat, hiszen szinte minden ülésen 
felveti a fekvőrendőr kérését, már az ott lakókkal is egyeztetett.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint többször volt már szó a Váci úton elhelyezendő fekvőrendőrről, a 
testület azonban leszavazta. A közlekedésfelügyelettel közösen bejárást is tartottak, ahol a 
súlykorlátozást jelző táblák kihelyezését is meghatározták, melynek kihelyezése nem történt meg. 
Elmondja, hogy a Kossuth út 110. előtti terület is veszélyes, hiszen a kerékpárosok levágva az utat a 
járdán közlekednek, ami veszélyezteti az udvarból történő kihajtást gépkocsival. Kéri ebben is az 
önkormányzat segítségét. 
 
Török Barna jegyző  ismerteti a Szociális étkeztető vezetőjének levelét, melyben a konyha fűtésének  
korszerűsítését kéri. 
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A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

90/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Szociális 
étkeztető fűtésének a korszerűsítésére felhasználhat maximum 200 e Ft-ot. A fedezet a 
költségvetésben rendelkezésre áll.  
Felelős: polgármester 
 Szoc.étkeztető vezetője 
Határidő: azonnal 

 
Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az SVSE pótköltségvetést nyújtott 
be, melyben kérik a támogatás kiegészítését.  
 
Müller Pálné képviselő elmondja, hogy a plusz kiadások a szertáros béréből, valamint a 
megemelkedett költségekből adódnak össze. A foci csapat egy osztállyal feljebb lépett.  
 
Ráduly József képviselő nem javasolja a kérelem tárgyalását, hiszen a PB nem vitatta meg. Javasolja 
a következő ülésen kerüljön sor a részletes vitára. 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy szükség van az énekkar ruházatának felújítására, cseréjére. 
 
Molnár Zoltán képviselő szerint a környékbeli települések rendezvényein is részt vehetne az énekkar, 
ha hagyományőrző ruhát tudna nekik biztosítani az önkormányzat.  
 
Rusz László képviselő emlékeztet arra, hogy az énekkarnak évek óta csak az útiköltséget fedezi az 
önkormányzat. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő felajánlja egy havi tiszteletdíját az új ruha beszerzéséhez.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy az énekkar februárban lesz 10 éves, addig meghozhatja a 
döntést a testület a támogatásról. 
 
 
4. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról, ezen belül a 2008. 

évi pénzügyi terv módosítása 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott anyagot. 
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy a lekötött összeg kamatai hol szerepelnek a bevételek 
között.  
 
Gazda Lajos képviselő ismerteti az egyes intézmények kiadásainak alakulását, és tájékoztatást kér 
miért lépték túl a költségvetésben tervezett kiadás 50 %-át ? Úgy látja, hogy egyes intézmények nem 
vették komolyan a megszorításokat. 
 
Vendriczky Tiborné szoc.konya vezetője elmondja, hogy az év első 6 hónapjában mindig magasabb 
a konyha kiadása, amely a nyári szünettel majd csökken. A terv sem reális, hiszen nem lehet látni előre 
pontosan hány gyerek jár majd óvodába, iskolába.  
 
Praták Zoltánné képviselő kérdezi, hogy a gyermekjóléti szolgálat miért szerepel a költségvetésben ? 
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Nagy Imre polgármester tájékoztatja, hogy a gyermekjóléti feladatok február 1-től kerültek át a 
társulásba. 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy a PB elfogadta a tájékoztatót, azt jónak ítélte. Azonban azt tudni 
kell, hogy a 2008. évi költségvetés egy nagyon szoros, alátervezett költségvetés volt, amely ha nem 
tartható októberben tárgyalni kell a módosításáról, valamint feladatok végzését is le kell állítani.  
A dologi kiadások is csökkentve lettek 10 %-al, ami feladatelmaradáshoz is vezethet, esetleg a 
település lakóinak többet kell tennie azért, hogy a település szépüljön. 
Minden intézmény maradványérdekeltségű, amit a vezetőnek szem előtt is kell tartani.  
 
Polák Zoltánné képviselő figyelmeztet arra, hogy a hulladékkezelés kiadása meghaladta a 80 %-ot, el 
kell gondolkodni, hogyan lehet ezt a kiadást visszafogni, vagy az is bekövetkezhet, hogy meg fog állni 
a szemétszállítás a közterületekről. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint is minden bizonnyal szükség lesz a költségvetés módosítására. 
Azonban nem kell növelni minden áron a lakosság terheit, hanem az önkormányzat intézményeinek a 
kiadását kell csökkenteni, pl: a Polgármesteri Hivatalnál.  
 
Rusz László képviselő  szerint a dologi kiadás nem jelenti feltétlenül a tárgyi eszköz beszerzését, 
hanem inkább az energia költségeket. A művelődési háznak is van kb. 280 e Ft bevétele ami itt még 
nem szerepel. 
 
Hubai Krisztián képviselő érdeklődik, hogy a szociális segély költséghelyen maradhat-e a 
tervezettből. 
 
Nagy Imre polgármester emlékeztet arra, hogy a felmentett dolgozók juttatásai is terhet jelentenek az 
első félévben. Lehet, hogy a következő évben már nem kell ilyen szerény bevételi oldal tervezni. Ez a 
helyzet kb. nullszaldós évzárást eredményezhet.  
Minél több embert foglalkoztatnak közmunkában annál több maradhat a szociális segély keretben, 
azonban a bérkiáramlások növekedhetnek.  
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a 2008. évi pénzügyi terv módosítását.  
 
Rusz László képviselő  elmondta, hogy a PB megtárgyalta és javasolja az elfogadását.  
 
Polák Zoltánné képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelet módosításába a képviselők által 
már elfogadott kiadások kerülnek átvezetésre.  
 
A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 

 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának 

10/2008. (IX.17.) 
R E N D E L E T E 

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.27.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.  Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2008. rendelet 

módosítása 
 
Török Barna jegyző  ismerteti a rendelet módosítását. 
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Jelcs Sádnor képviselő elmondja, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a tervezetet és javasolják 
az elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának 
11/2008. (IX.17.) 

R E N D E L E T E 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2008. (IV.30.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

6. Az állattartásról szóló rendelet megalkotása 
 

Török Barna jegyző ismerteti a rendelet tervezetet, mely már tartalmazza a bizottsági üléseken 
elhangzott módosító javaslatokat. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő javasolja a díjtételek módosítását 30 e Ft-ra a 10. §-ban. 
 
Praták Zoltánné képviselő nem javasolja a díjtételek emelését, hiszen nyugdíjas ember által tartott 
állat is elkóborolhat, akinek gondot jelentene a magasabb büntetés kifizetése.  
Azonban kerüljön bele a rendeletbe az állati ürülék takarítása, melyet az állattartó köteles megtenni.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint Jelcs Sándor képviselő javaslatának minden pontja nem került bele a 
rendelet tervezetbe, pedig jó lett volna. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a megjelölt határidőn belül nem érkezett módosító 
indítvány, ha így nem tudják elfogadni a rendeltet, javasolja elnapolni a döntést.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

91/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati Határozat 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület az állattartásról szóló rendelet 
megalkotását elnapolja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7.  A közterület rendjéről, a közterület használati díjról szóló rendelet 
megalkotása 

 
Török Barna jegyző  ismerteti a rendelet tervezetet és elmondja, hogy a benyújtott módosító 
javaslatok a környezetvédelemhez kapcsolódnak, azok azért nem kerültek a rendelet tervezetbe. Ha a 
képviselő-testület úgy látja jónak, ne fogadja el a tervezetet. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a rendelet 
tervezetet és a benyújtott javaslatot is. Vitára alkalmasnak találja. 
 
Gazda Lajos képviselő szerint a rendelet melléklete más mint az eddigi években megszokott, és 
ellentmondásos is a korábbival. Nem érti, hogy aki csak egy hónapban egyszer jön árusítani a 
településre, az miért fizesse a díj 1/3-ad részét.  Továbbá a szolgáltató, javító tevékenység díja legyen 
0 Ft. 
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Jelcs Sándor képviselő szerette volna ha mindkét rendelet jobba le van szabályozva és az által 
fontosnak tartott dolgok is bekerülnek a rendeletbe. Ígéretet kapott környezetvédelmi rendelet 
készítésére, ha ez így lesz akkor el tudja fogadni a rendelet tervezetet.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő javasolja, hogy a kormányrendelet rendelkezéseire utaljon a helyi 
rendelet, így el kéne napolni a döntést a kijavításáig. 
 
A képviselő-testület 8 igen és 4 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

92/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a közterület használatról szóló 
rendelet  megalkotását elnapolja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rusz László képviselő elhagyta a termet.  
 
 
8.  Tájékoztató az 1-es épület mögötti földterület megosztásáról, a rendezési 

tervtől eltérő megosztás részletezése 
 
Török Barna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy tervezőt bíztak meg azzal, hogy 
készítse el az 1-es mögötti terület megosztását  lehetővé téve ezáltal építési telkek kialakítását. A 
tervező a rendezési tervvel ellentétesen  19-20 telekkel több ingatlant alakított ki. Ha a képviselő-
testület úgy dönt, hogy azon a területen még is zöld felületet akar kialakítani, azt is megteheti, hiszen 
akkor nem értékesíti a telkeket.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő nem érti, hogy miért nem a rendezési tervnek megfelelően alakította ki a 
telkeket a tervező. Ha számítana valamint is a testület véleménye, akkor kellett volna megkérdezni 
mikor ez felmerült, nem pedig utólag.   
 
Nagy Imre polgármester  nem tartja rossz döntésnek, hogy több telket alakított ki papíron, hiszen ha 
szükség lenne rá, akkor csak értékesíteni kell.  
A közművek miatt csak ebben a formában tudta a tervező a telkeket alakítani. Ha szükséges a 
rendezési tervet módosíthatja a képviselő-testület.  
 
Gazda Lajos képviselő azt sérelmezi, hogy csak utólag tudják meg, holott a polgármester erre már 
engedélyt adott. A rendezési terv tartalmaz zöld területet, ami így most eltűnik. 
 
Polák Zoltánné képviselő szerint ez elvi probléma, nem a pluszban kialakított telkeken van a 
hangsúly. Ha nincs párbeszéd, akkor nem szükséges a képviselő.  
Ha már így készült a terv akkor nem kell levenni a kérdést napirendről, elfogadható, úgy sem értékesíti 
az önkormányzat ha nem szükséges. 
 
Ráduly József képviselő úgy látja, hogy a tervező nem magától tért el, hanem engedélyt kapott rá.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a kész rajzzal szembesült, a magyarázat után belátta az 
ésszerűségét és engedélyeztet a feladat további folytatást.  
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A képviselő-testület 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

93/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Bocskai út 1. szám mögötti földrészlet megosztása az elkészült tervnek megfelelően 
folytatódjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
9. Tájékoztató a MESZ 2008. évi karbantartási ütemterv végrehajtásáról, a 

2008/2009. évi átállásáról. 
-  A Polgármesteri Hivatal és a MESZ közötti megállapodás jóváhagyása 
-  Az ÁMK és a MESZ közötti megállapodás jóváhagyása 

 
Nagy Imre polgármester ismertette az írásban kiadott anyagot.  
 
Praták Zoltánné képviselő jónak tartja a tájékoztatót, mely összegyűjtött minden hiányosságot, ami 
az intézményekben fellelhető. Ezek megoldásához azonban sok pénzre lenne szükség. Meg kellene 
vizsgálni annak a lehetőségét, hogy egy épületbe elhelyezhető-e az óvoda és az iskola, hiszen az iskola 
épülete nincs kihasználva.  
A karácsonyi díszkivilágítás oszlopait a fagy beállta előtt kell kiépíteni. 
 
Polák Zoltánné képviselő  szerint az önkormányzat a költségvetésbe betervezett feladatokat sem 
fogja tudni megvalósítani, nem valószínű, hogy lesz lehetősége a karácsonyi díszkivilágítás bővítésére. 
 
Ráduly József képviselő szerint a közmunkások foglalkoztatásánál keményebb intézkedések 
meghozatalára van szükség, ha nem dolgoznak el kell őket küldeni.  
A balesetveszély elkerülése érdekében az iskolában lévő üvegfalat célszerűbb lenne rendes fallal 
kiváltani.  
Fontos kérdés az óvoda süllyedése, repedése, melyet meg kell oldani.  
 
Urbán József MESZ vezető elmondja, hogy a karbantartási ütemtervben nem tudnak előre 
meghatározni semmit, csak a legszükségesebb munkákat végzik el.  
Minden hétfőn fel kell építeni azt amit hétvégén leromboltak, szemeteltek, így a költségvetés nagy 
része erre fogy el.  
Az iskolában a kazánház  rossz állapotban van, elfárad az anyag amiből súlyos gondok adódhatnak.  
Kevés a MESZ létszáma, ennek is egy része a közmunkásokkal foglalkozik, mert velük munkát 
végeztetni. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, egyre többen érdeklődnek, hogy szeretnének közhasznú munkát 
végezni. 
Összefoglalja az elhangzottakat, megállapítja, hogy a képviselők jóváhagyták  az elhangzott 
tájékoztatót. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy jogszabály írja elő azt, hogy a  MESZ-nek és az ÁMK-
nak megállapodást kell kötnie a Polgármesteri Hivatallal a munkamegosztásról és 
felelősségvállalásról. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a belső ellenőrzés során kifogást emeltek a megállapodás 
hiánya miatt. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

94/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta: 

- a Műszaki Ellátó Szervezetnek, valamint  
- az Általános Művelődési Központnak  

a Polgármesteri Hivatal között létrejövő megállapodását a munkamegosztás és a 
felelősségvállalás rendjéről. 
Felelős: polgármester 
 ÁMK igazgató 
 MESZ vezető 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 

Rusz László képviselő megérkezett.  
 
10. Idősek napjának meghatározása (az időseknek adható támogatás esetleges 

megemelése.) 
 Önkormányzatok napjáról megemlékezés (megszervezése) 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az idősek napja 2008. október 3-án 
(pénteken) 16,00 órai kezdettel kerül megrendezésre, melyre a meghívottak a 60-70 év közötti idősek, 
létszámuk kb. 310 fő. 
Az önkormányzatok napja megemlékezést október 4-én szombatra tervezi.  
 
Török Barna jegyző javasolja az idősek napján nyújtandó támogatás megemelését  1.000.-Ft-ról 
2.000.-Ft-ra.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta az emelést, nem javasolja, hiszen kapnak az 
idősek karácsonyi csomagot is.  
 
A képviselő-testület 7 igen, 2 nem és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

95/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja az idősek napján 
nyújtott támogatás megemelését, marad az 1.000.-Ft-os támogatás. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy az önkormányzati nap megemlékezését ne tartsák meg, 
inkább az arra fordítandó összeget adják oda a sporttámogatásra. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő sem javasolja a megemlékezés megtartását. 
 
A képviselő-testület 8 igen 4 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 
96/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy ne tartsanak 
ünnepi vacsorát  az Önkormányzatok Napja alkalmából. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Rusz László képviselő elhagyta a termet. 
11. Bursa Hungarica pályázat megtárgyalása, csatlakozási nyilatkozat kiadása 
 
Nagy Imre polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy nyilatkoznia kell az 
önkormányzatnak részt kíván-e venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton a 2009. 
évben. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

97/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12. Tankönyv és iskolakezdési támogatás részletezése, megtárgyalása 
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a tanévkezdési támogatásról kell dönteni a képviselő-
testületnek. 
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy aki évismétlő az ne kapjon támogatást.  
 
A képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

98/2008. (IX.16.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást állapít 
meg az alábbiak szerint: 
- Általános Iskolások :      ingyenes tankönyv 
- A nem sajóbábonyi általános iskolába járó gyermekek részére úgy kell megállapítani a 

támogatást, hogy a  sajóbábonyi iskolások tankönyveinek árából le kell vonni az állami 
támogatást, tehát a különbözetet kapják meg a nem a sajóbábonyi iskolába járó tanulók.   

- Középiskolások támogatása:   15.000,-Ft 
- Egyetem - Főiskolai hallgatók támogatása:  20.000,-Ft 
A támogatást a Polgármesteri Hivatal finanszírozza 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási 
igazolás alapján.  
Két támogatást nem kaphat a hallgató, tehát tanévkezdési támogatást vehet igénybe vagy a 
Bursa Hungarica alapítvány támogatását kérheti.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
Rusz László képviselő visszajött. 
 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen 
folytatja munkáját. 
      Kmft. 
 
 
 Török Barna               Nagy Imre 
     jegyző              polgármester 
 
 Gazda Lajos               Jelcs Sándor 
            jkv.hitelesítő               jkv.hitelesítő 


