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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. október 21-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: Urbán József MESZ vezető, Vendriczky Tiborné élelmezésvezető 
 
 
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  Molnár Zoltán és Dr. Varga Eszter képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja annak elfogadását.  
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy mikor tesz javaslatot az alpolgármester 
személyére a polgármester, hiszen nincs helyettese. 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az első napirendi pont 
előadója megbetegedett, nem tud részt venni az ülésen. Kérjen-e írásos tájékoztatást a 
Vegyipar Park munkájáról. 
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A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

104/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg: 
1. Tájékoztató a Vegyipari Park munkájáról 
 Előadó: ügyvezető igazgató  
2.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. 
 Előadó: polgármester 
3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 Előadó: polgármester, jegyző 
4. Indítványok, bejelentések. 
5.  A helyi állattartást szabályozó rendelet megtárgyalása, rendeletalkotás 
 Előadó: jegyző 
6. 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
 Előadó: polgármester  
7. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
 Előadó: polgármester 
8.  Tájékoztató a 2008/2009-es tanévről (iskola, óvoda). 
 Előadó: ÁMK igazgató 
9.  Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Társulás tagfelvétele (Hangács, Nyomár) 
 Előadó: jegyző 
10. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Molnár Zoltán és Dr. Varga Eszter képviselők. 
Javasolják, hogy a SVIP Kht. Ügyvezetője adjon írásos tájékoztatást a 
tevékenységükről. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 
Dr. Varga Eszter képviselő  emlékeztet arra, hogy már két ülésről készült jegyzőkönyv 
másolatát nem kapták meg a képviselők. 
 
Gazda Lajos képviselő  tudomása szerint egy radiátor felszerelésére volt szükség a konyhán, 
ezzel szemben kettőt szereltek fel, ezért sokallta a költségeket. 
 
Török Barna jegyző  tájékoztatásul elmondja, hogy a Szociális Étkeztető fűtésének a 
korszerűsítésére 200 e Ft-ot hagyott jóvá a képviselő-testület, melyből három radiátort szerelt 
fel egy sajóbábonyi vállalkozó 197 e Ft-ért.  
 
A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

105/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy: 

- a kmb-s rendőrök minden csütörtökön 10 – 11 óra között fogadóórát tartanak. 
- A három szobás önkormányzati lakás bérlője nem kíván cserélni kisebb lakásra. 
- Folyamatban van a KRESZ táblák pótlása, aktuális a zászlók cseréje is. Az ÉMÁSZ 

értesítést küldött arról, hogy kérhető a karácsonyi díszkivilágítás bekapcsolása.  
- 15 millió Ft lekötésére van lehetőség ismételten egy hónapra.  
- A Rezeda népdalkör ruházatának felújítása szükséges a 10 évfordulóra. 
 

Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy az intézményvezető 100 e Ft-ot kért a ruházatra, 
ez azonban akkor lett volna elegendő, ha maguknak készítik. Azonban a férfiaknak is szükség 
van új ingre, mellényre, melynek az elkészítéséhez szakember szükséges. Az énekkar 
létszáma jelenleg 26 fő. A PB megtárgyalta a javaslatot és 300 e Ft keretösszeg elfogadását 
tartják indokoltnak. 
 
Molnár Zoltán képviselő a Művelődési Bizottság véleményét ismerteti, egyet értenek a 
javaslattal.  
 
Praták Zoltánné képviselő a Szociális Bizottság álláspontját ismerteti, támogatják a 
keretösszeg elfogadását.  
 
Gazda Lajos képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság kevésnek tartotta az 
eredeti javaslatban szereplő 100 e Ft-ot, de azt elfogadták. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

106/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
 Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Rezeda 
Népdalkör „fellépő ruházatához” kiegészítőket vásároljon.  
A keretösszeg 300.000.-Ft. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az SVSE póttámogatást 
kér, melynek összege 800.000.-Ft. 
 
Polák Zoltánné képviselő a PB javaslatát ismerteti, melyben támogatták a kérést. 
 
Praták Zoltánné,Gazda Lajos és Molnár Zoltán képviselők a Szociális Bizottság, a 
Településfejlesztési Bizottság valamint a Művelődési Bizottság javaslatát ismertetik, 
támogatják a kérelmet.  
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A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással meghozták az alábbi határozatot: 
 

107/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az SVSE 
elnökének kérelmét. Javasolja, hogy az SVSE további 800.000.-Ft támogatásban 
részesüljön.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a templomok díszkivilágításának kiépítésére újabb 
ajánlatokat kértek.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta az ÉMÁSZ javaslatát, jónak tartják. 
Javasolják minél hamarabb kezdődjön meg a kivitelezés. Ezzel a karácsonyi kivilágítás 
bővítése megvalósul. 
 
Gazda Lajos képviselő ismerteti a Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzottakat, mely 
szerint magasnak tartják az ÉMÁSZ ajánlatát, melyben a műszaki tartalmat nem is jelölték 
meg. Nem foglalt állást a bizottság.  
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy kap olcsóbb ajánlatot akkor kösse meg a 
szerződést, ha nem érkezik másik ajánlat akkor végezze el a munkálatot az ÉMÁSZ. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő javaslata az, hogy kapjon felhatalmazást a polgármester 
szerződéskötésre.  
Az eddig elhangzott döntések közel 3 millió Ft-ot tesznek ki. Pontosan hogyan áll az 
önkormányzat pénzügyi helyzete. 
 
Rusz László képviselő elhagyta a termet.  
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja, hogy jelenleg 28.660 e Ft van a számlán. A 
létszámcsökkentési pályázatban igényelt teljes összeget megkapta az önkormányzat. A 
következő ülésen a költségvetésben átvezetésre kerülnek a megszavazott módosítások.  
Előrelépést jelentene az, ha karácsonyra megvalósulna a templomik kivilágítása 
 
A képviselő-testület 8 igen és 3 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

108/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert újabb ajánlatok bekérésére a templomok megvilágításához. Ha nem kap 
kedvezőbbet, akkor kössön szerződést az ÉMÁSZ-szal a kivitelezésre.  
A javasolt keretösszeg nettó 565 e Ft.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Rusz László képviselő visszajött. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy szeretne szolgálati lakást a kmb-s rendőr.  
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Praták Zoltánné képviselő ismerteti a Szociális Bizottság javaslatát, mely szerint azt a 
megoldást is elfogadnák, ha az önkormányzat értékesíti az 1 szobás lakását és vásárol helyette 
egy nagyobbat. Ezáltal az önkormányzat vagyona is nőne. Javasolja a 3 szobás lakás műszaki 
állapotának felmérését, mert azt az információt kapta, hogy rossz állapotban van.  
A szolgálati lakás kérdést meg kell oldani, hiszen a településnek feltétlenül szüksége van 
rendőrre. 
 
Jelcs Sándor képviselő szintén fontosnak tartja a rendőr segítését. Meg van hirdetve egy 
lakás árverezésre, javasolja annak a megvásárlását szolgálati lakás céljára.  
 
Müller Pálné képviselő szerint a faluban, ahol jelenleg a nyugdíjas klub van vissza lehetne 
alakítani szolgálati lakássá. Az óvodát felköltöztetni a lakótelepre és azt a részt működtetni 
nyugdíjas klubként.  
 
A képviselő-testület 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

109/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy az 
elhangzott javaslatokat összegezve készítse elő a polgármester a szolgálati lakásról 
szóló döntést a következő testületi ülésre. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a MESZ vezetője felmérte a hiányzó KRESZ 
táblákat, a pótlásuk kb. 500 e Ft-ba kerülne. A PB javasolja a keretösszeg megítélését. 
 
Praták Zoltánné képviselő emlékeztet arra, hogy a rendőrség is segített a KRESZ táblák 
elhelyezésének felmérésében. Az ő javaslatukat is figyelembe kell venni.  
 
Gazda Lajos képviselő  elmondja, hogy a Településfejlesztési bizottság tárgyalta a javaslatot 
és támogatják az 500 e Ft keretösszeg megítélését. 
 
Urbán József MESZ vezető  szerint nem elegendő az 500 e Ft, hiszen az oszlopok is sokba 
kerülnek, szükség lenne legalább 600 e Ft-ra. 
 
Nagy Imre polgármester javasolja, egyelőre az 500 e Ft elfogadását, és annyi tábla 
beszerzését amelyre az az összeg elegendő . Ha több pénzre lesz szükség a következő ülésen 
újra lehet tárgyalni. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

110/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az új  KRESZ 
táblák kihelyezését, valamint a sérült KRESZ táblák pótlását. A kivitelezésre javasolt 
keretösszeg 500.000.-Ft. 
Felelős: polgármester 
  MESZ vezető 
Határidő: azonnal 
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Nagy Imre polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az soron következő 
ülés időpontja november 18-a. 
Elmondja, hogy az ÁMK igazgató országos vándorgyűlés megszervezésére 150 e Ft-ot kér. 
 
Rusz László képviselő reméli nem kerül annyiba a rendezvény. November 20,21-én lesz, 
melyen kb. 80-100 intézményvezető vesz részt.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta, javasolja a 150 e Ft 
keretösszeg megítélését, hiszen ez egy jó reklám lesz a településnek. 
 
Praták Zoltánné, Gazda Lajos és Molnár Zoltán  képviselők ismertetik a bizottságok 
véleményét, támogatják a keretösszeg megítélését. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodással meghozták az alábbi határozatot: 
 

111/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 

 Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az ÁMK Szövetség 
Országos Vándorgyűlésének támogatásával. Javasolt keretösszeg 150.000.-Ft. 
Felelős: polgármester 
        ÁMK igazgatója 
Határidő: azonnal 

 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy szükség van zászlók 
pótlására, vásárlására. 
 
Polák Zoltánné képviselő szerint is rosszak az intézményekre kihelyezett zászlók, időszerű a 
cseréjük. 300 e Ft keretösszeg elfogadását javasolják. 
 
 
Gazda Lajos és Praták Zoltánné képviselők elmondják, hogy a bizottságok megtárgyalták a 
kérelmet, támogatják a zászlók vásárlását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

112/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
település fellobogózásához zászlókat vásárol az önkormányzat. Javasolt keretösszeg  
300.000.-Ft.  
Felelős: polgármester 
    MESZ vezető 
Határidő: azonnal 
 

Polák Zoltánné képviselő  javasolja, hogy a polgármester és a jegyző adjon tájékoztatást az 
elfogadott keretösszegek felhasználásáról. 
 
Nagy Imre polgármester  javasolja, hogy az önkormányzat ismét kössön le 15 millió Ft-ot az 
OTP-nél.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

113/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért a Pénzügyi- és 
Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatával, miszerint letétbe helyez az önkormányzat 
egy hónapra 15 millió Ft-ot. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Dr. Varga Eszter képviselő érdeklődik kaptak-e tájékoztatást arról, hogy az önkormányzatot 
mennyiben veszélyeztetik a kialakult pénzügyi problémák. Indokolt esetben további 5 millió 
Ft-ot helyezzen letétbe az önkormányzat.  
                   
Nagy Imre polgármester javasolja bízzák meg a jegyzőt a tájékozódással. 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy: 

- az ÉMÁSZ körlevélben hívta fel a figyelmet a karácsonyi kivilágítás bekapcsolására.  
- A pirolízis üzem létrehozásáról készült anyagot tanulmányozta egy szakértő, aki 

véleményt is készített róla. Javasolta 50 e Ft kifizetését a munkáért. A szakértő nem 
kért díjazást így jónak ítélné, ha azt az egyesületet támogatná az önkormányzat 50 e 
Ft-tal, melynek tagja a szakértő is. 

 
Polák Zoltánné képviselő ismerteti a PB véleményét, mely szerint 50 e Ft keretösszeg 
biztosítását javasolnak az egyesület támogatására.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

114/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,  hogy a 
külsős szakértő által képviselt egyesület pénzbeni támogatást kapjon. A javasolt 
összeg max. 50 e Ft.   
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő területre (hrsz: 242, 4663 m2 térmértékű)  más érdeklődő is van, így licit 
eljárás útján értékesítené az önkormányzat.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint érkezett egy beadvány, melyről döntött a testület, nem 
tartja etikusnak, hogy most licit eljárást írjon ki az önkormányzat. Javasolja, kerüljön 
felmérésre az önkormányzat vagyona. 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta és javasolják a licit eljárást, de a 
meghatározott összeg alá nem mehet a tárgyalás. 
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Török Barna jegyző szerint a beadvány egy versenyhelyzetet teremtett. Aki nem tudott róla 
eddig, az most tudomást szerzett róla. Az önkormányzat meghirdeti az értékesítést, ha senki 
nem jelentkezik az övé lehet a terület. 
 
Lakatos Jenő képviselő javasolja kapja meg az első jelentkező a területet. Meghatározta az 
árat a testület, azt el is fogadta.  
 
Török Barna jegyző emlékeztet arra, hogy az előző ülésen a testület nem jelölte ki a vevőt, 
csak a vételárat határozta meg. Eddig nem is volt róla tudomása senkinek, hogy az 
önkormányzati terület. Több érdeklődő esetén nem korrekt az első érdeklődőnek átadni az 
egyébként önkormányzati területet.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint az elmondottak azt sugallják, hogy az újabb jelentkező  
miatt kell licit eljárást lefolytatni.  
 
Nagy Imre polgármester úgy ítéli meg, hogy mivel másik vevő is jelentkezett az ingatlanra, 
így meg kell versenyeztetni az értékesítést.  
 
Gazda Lajos képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat vagyonáról van szó, 
amit tisztességesen kell kezelni, kötelessége az önkormányzatnak a legjobb áron értékesíteni.  
 
Nagy Imre polgármester megállapítja, hogy a szavazás eredménytelen, nem születet döntés.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy többen kérték az önkormányzat tegye szabaddá a régi 
ravatalozóval szembeni hidat, mert arra ismeretlen személy sódert öntött. Szívesen várja a 
képviselők véleményét, javaslatát. 
 
Nagy Imre polgármester javasolja, jelenjen meg egy hirdetés a TIP TV-ben, hogy aki 
leöntötte a hídra a sódert szállítsa el, mert ellenkező esetben az önkormányzat 15 napon belül 
elszállítja. Utána csak magát okolhatja  az akiét elszállítja az önkormányzat. 
 
 
4. Indítványok, bejelentések 
 
Gazda Lajos képviselő lakossági kérést tolmácsol, akik a Miskolcról Sajóbábonyba 14,15 
órakor közlekedő autóbusz visszaállítását kérték, ha erre nincs lehetőség legalább az autóbusz 
méretét növelje meg a VOLÁN és közlekedtessen ez időtájt csuklós buszt.  
 
Hubai Krisztián képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy január hónapban megépül az 
elágazásban a fényjelző készülék.  
 
Ráduly József képviselő  érdeklődik: 

- hogyan alakulnak az önkormányzat által benyújtott pályázatok ? 
- a lomtalanítás megszervezésre mikorra várható ? 

A gyógyszertár és a buszmegálló közötti járdaszakaszon megáll a víz esőzéskor. Szükséges a 
kijavítása. 
 
Müller Pálné képviselő szerint meg kell szüntetni a játszótéren a dohányzást és az 
italfogyasztás. Más önkormányzat rendeletet is alkotott ezzel kapcsolatban.  
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Praták Zoltánné képviselő figyelmeztet arra, jogszabályi előírás rendelkezik arról, hogy a 
játszóterek állapotát negyedévente felül kell vizsgálni. 
 
Urbán József MESZ vezető  elmondja, naponta figyelik a játszótér állapotát, tudomása van a 
felülvizsgálat szükségességéről, de nincs rá anyagi fedezet. 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy: 
- a szociális központ pályázatát befogadták, döntés még nem született.  
- 9 személyes autóra is nyújtott be pályázatot az önkormányzat, még nincs róla információ. 
- Sajószentpéteren Kistérségi Társulás ülést tartott a házi segítségnyújtásról. A feladat 

térítésköteles, vizsgálni kell a jelentkezők jövedelmi viszonyait. A hivatal felmérést végez 
a településen élők körében. El kell gondolkodni az önkormányzat társulási formában vagy 
helyben oldja meg a feladatot. 
 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy állami támogatás elérésére csak társulási formában 
van lehetőség, egyéb formában csak az állam normatíva, mely a feladat elvégzéséhez nem 
minden esetben elegendő. Ha valamilyen szolgáltatásért fizetni kell, a lakosság nem tart rá 
igényt.  
 
Molnár Zoltán képviselő tájékoztatást ad a művelődési ház programjairól. 
 
Rusz László képviselő ismerteti az október 23-i ünnepi műsor időpontját, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.  
 
 
5.  A helyi állattartást szabályozó rendelet megtárgyalása, rendeletalkotás 
  
Török Barna jegyző  ismerteti a rendelet tervezetet, valamint a rendelet módosítására 
elhangzott javaslatokat.  
 
Gazda Lajos képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a rendelet betartását évente 1-2 
alkalommal ellenőrizze e jegyző vagy az által megbízott köztisztviselő, melyről adjon számot 
a képviselő-testületnek, és kerüljön be az éves munkatervbe is. 
 
Molnár Zoltán képviselő érdeklődik, hogy ha a képviselő-testület elfogadja a rendelet 
tervezetet, átadható-e a rendelet a kmb-s rendőröknek. Javasolja, hogy a lakásban tartható 
állatok sorába kerüljön be a teknősbéka is.  
 
Polák Zoltánné képviselő szerint a társasházaknak rendelkezni kell házirenddel, így nem 
biztos hogy a helyi rendeletben kellene szabályozni az őket érintő kérdéseket.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy ha valamelyik bérházi lakónak gondja van a 
szomszédjával a hivatalba jön, a polgármestertől vagy a jegyzőtől várja a gondok megoldását. 
Szerinte ha az állattartók fegyelmezettek lennének nem is lenne szükség állattartási rendeletre.  
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A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal  megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2008. (X.22.) 

R E N D E L E T E 
Az állattartásról 

 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6. 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulás által megküldött belső ellenőrzési ütemtervet, más javaslat nem volt. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

115/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2009. évi 
belső ellenőrzéssel, annak ütemtervét elfogadja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
 
Nagy Imre polgármester javasolja a közmeghallgatást november 10-én hétfőn 17,00 órai 
kezdettel megtartani. 
 
Ráduly József képviselő kéri az előző évhez hasonlóan minden lakásba juttasson el a 
Polgármesteri Hivatal szórólapot a közmeghallgatásról. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

116/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
közmeghallgatás 2008. november 10-én  (hétfőn) 17,00 órakor legyen. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

8.  Tájékoztató a 2008/2009-es tanévről (iskola, óvoda). 
 
Nagy Imre polgármester megnyitotta a vitát a kiküldött anyagról, mivel hozzászólás nem 
volt a napirendet bezárta.  
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9.  Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Társulás tagfelvétele (Hangács, Nyomár) 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Hangács és Nyomár tagfelvételét 
kéri a Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Társulásba.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

117/2008. (X.21.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Társulás tagjai sorába felvegye Hangács és 
Nyomár településeket.  
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 
 
 
 
 
 Molnár Zoltán                         Dr. Varga Eszter  
  jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


