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SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   
SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. 
______________________________________________________ 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2009. január 6-án megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  8 fő 
                         ülés végén  8 fő 
1. Nagy Imre polgármester 
2. Gazda Lajos 
3. Hubai Krisztián 
4. Jelcs Sándor  
5. Lakatos Jenő  
6. Müller Pálné  
7. Praták Zoltánné  
8. Rusz László 
 
Hiányzik:   1.   Molnár Zoltán  
  2.   Polák Zoltánné 

3. Ráduly József  
4. dr. Varga Eszter 

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak:  Gulyás Tibor ÉRV Zrt, gazdasági igazgatója  
 
Nagy Imre polgármester  köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 fős 
képviselő-testületből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Müller Pálné és Hubai Krisztián képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (8 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

1/2009. (I.6.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg:  
1. Szennyvíz kezelés, elhelyezés szolgáltatási díjának megállapítása 
      Előadó: ÉRV Zrt. gazdasági igazgatója 
2. Egyebek 
Jegyzőkönyv hitelesítők Müller Pálné és Hubai Krisztián képviselők. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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1.  Szennyvíz kezelés, elhelyezés szolgáltatási díjának megállapítása 
 
Gulyás Tibor gazdasági igazgató ismerteti az ÉRV Zrt. által előkészített díjjavaslatot. 
Elmondja, hogy jogszabály szerint nettó 900.-Ft/m3 –től nem lehet több az ivóvíz és 
csatornadíj együttesen. Az általuk kimunkált díjjavaslatban  834.-Ft-ban állapították meg egy 
m3 szennyvíz kezelésének, elhelyezésének díját, mely tartalmaz 30.-Ft használati díjat, 164.-
Ft ÉRV támogatást, és 175.-Ft lakossági támogatást. 
A lakosság által fizetendő szennyvíz díj 345-Ft + ÁFA lenne, az intézmények szolgáltatási 
díja pedig 520.-Ft/m3 +ÁFA. 
Elmondja, hogy 2008-ban 1.911 e Ft-ot fordítottak a rendszer karbantartására, 700 e Ft-tal 
többet, mint ami a karbantartási díjból befolyt összegből elegendő lett volna.  
 
Müller Pálné képviselő érdeklődik, hogy szükséges e feltétlenül az emelés, mi indokolja, 
hiszen a környező településekhez képest így is nagyon magas.  
 
Gulyás Tibor gazdasági igazgató indokolt az emelés, hiszen az energia árak is emelkedtek.  
 
Gazda Lajos képviselő kérdezi, hogy a családi hazáknál marad-e a locsolási kedvezmény, 
kell-e kérni újra. Azok akiknek tartozása van kapnak-e kompenzációt.  
 
Gulyás Tibor igazgató helyettes elmondja, hogy a locsolási kedvezményt aki egyszer már 
megkérte nem kell újból. A kompenzáció az előző évihez hasonlóan kerül majd elszámolásra.  
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy akik nem fizetik a vízdíjat és kizárják a 
rendszerből, azok miatt kell-e üzemeltetni az önkormányzatnak közkutat.  
 
Gulyás Tibor gazdasági igazgató szerint ott kell közkutat üzemeltetni, ahol nincs víz, 
azonban a közkifolyó használatát ki lehet számlázni. Az önkormányzat jegyzőjével 
márciusban helyszíni szemlét tart a közkifolyók ügyében.  
 
Rusz László képviselő  összefoglalva az elhangzottakat úgy értelmezte, hogy ahol nincs 
vezetékes víz, ott szükséges a közkút, de ahol elmegy a ház előtt a vízvezeték, függetlenül 
attól, hogy a lakó bevezette-e a vizet, nem kötelező a közkút üzemeltetése. 
A szennyvíz díjának emelését nem támogatja szívesen, azonban az ajánlat korrektnek tűnik, 
így javasolja az elfogadását. 
 
Jelcs Sándor képviselő szerint is korrekt az emelés az előző évhez képest, de a többi 
településhez képest magas az ár.  
Érdeklődik, hogy mit tesz az ÉRV az illegális rákötések ellenőrzésére, hogyan tudja a 
környezetkímélő szemléletet növelni.  
 
A képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2009. (I.7.)  

R E N D E L E T E 
Sajóbábony Nagyközség vízgazdálkodásáról, a szennyvízközmű üzemeltetéséről, 

szolgáltatásáról szóló többször módosított 14/1998. (VIII.12.) rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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A szennyvíz kezelésének, elhelyezésének szolgáltatási díja 834.-Ft/m3 + ÁFA 
 A 834.-Ft/m3 szolgáltatási díj tartalmazza: 
  - a 30.-Ft/m3 használati díjat, valamint 
  - a 489.-Ft+ÁFA lakossági kedvezményt. 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de 2009. január 1-től kell alkalmazni. Ezzel 
egyidejűleg a 16/2007. (XII19.) rendelet hatályát veszti.  
 
 
Nagy Imre polgármester  érdeklődik, hogy az ÉRV vezetésének van-e tudomása arról, hogy 
az állam privatizálja a vízhálózatot, hiszen az esztergomi önkormányzat már ezzel 
kapcsolatban megkereste. Kell-e kérnie az önkormányzatnak a részvények átadását.  
 
Gulyás Tibor igazgató helyettes elmondja, hogy szó van róla. Az önkormányzat is részesül 
majd ÉRV részvényből, kb. 25 %-ban, 51 %-ban azonban állami tulajdonban marad  majd. Ha 
a szabályozás elkészül akkor még 2009-ben ez megtörténik. Nem került szóba a vízhálózat 
külföldi értékesítése.  A részvényeket nem kell külön kérni, ez intézményes lesz.  
 
3. Egyebek 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy újabb információk alapján a támogató szolgálat 
igénybevétele továbbra is ingyenes lesz, nem kell érte fizetni Sajószentpéternek.  
 
Gazda Lajos képviselő érdeklődik, hogy mi lesz, ha változik és később fizetni kell érte.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy akkor a képviselő-testület újra tárgyalja és ha 
szükségesnek ítéli megváltoztatja.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (8 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

2/2009. (I.6.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete: 
- csatlakozik a támogató szolgálathoz.  
- a támogató szolgálat központja Sajószentpéter. 
- egyidejűleg visszavonja a 140/2008. (XII.16.) számú határozatát.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt. 
      Kmft. 
 
 
 Török Barna        Nagy Imre 
     jegyző                    polgármester 
 
 
 
 Müller Pálné               Hubai Kriszitán 
 jkv.hitelesítő                 jkv.hitelesítő 


