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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 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:  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 Lakatos Jenő és Gazda Lajos képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

3/2009. (I.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 

Előadó: polgármester, jegyző 
3. Indítványok, bejelentések.  
4. Az Önkormányzat 2009. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó: polgármester 
5. A 2009. évi költségvetés tervezetről tájékoztató. 

Előadó: polgármester 
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6. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
- TIP TV szerződésének felülvizsgálata 
       Előadó: polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítők  Lakatos Jenő és Gazda Lajos képviselők. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott beszámolót.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

4/2009. (I.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 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy : 
- nem terveznek kerékárút építését Sajóbábonyba, csak a forgalomirányító fényjelző 

készülék kivitelezését az elágazásnál és gyalogátkelőhelyet. 
- Folyamatban van az egyeztetést a  CIRKONT-tal a  hulladéktároló edények cseréjéről.   
 
Lakatos Jenő képviselő érdeklődik, hogy: 
- van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat saját költségén készítse el a kerékpárutat.  
- van-e arról információ, hogy a rendőr miért távozott Sajóbábonyból ilyen hamar. 
 
Ráduly József képviselő lakossági panaszt tolmácsolva elmondja, hogy a 4,50 és 6,40 órakor 
Miskolcra induló járatokat szállító csuklós autóbuszt lecserélte a VOLÁN kis buszra, melyre 
nagyon nehezen férnek fel az utasok. Kérik állítsa vissza a VOLÁN a csuklós buszt.  
 
Hubai Krisztián képviselő dr. Faragó Péter arról tájékoztatása alapján elmondja, hogy 
március 31-ig kell átadni az elágazásnál a forgalomirányító fényjelző készüléket, valamint 
szalagkorlátot építenek ki a sajóbábonyi elágazástól Miskolcig a két forgalmi sáv között.  
 
Nagy Imre polgármester  nem tudja, hogy a kmb-s rendőr miért ment el máshová, nincs róla 
információja. Megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy saját erőből el tudja-e készíteni az 
önkormányzat a kerékpárutat. 
 
 
3. Indítványok, bejelentések.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy: 
- péntekre kell elkészíteni és leadni a vagyonnyilatkozatokat.  
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- Az ÁMK a minőségirányítási programjának elkészítéséhez kéri a fenntartó véleményét, a 
kitöltött kérdőíveket az iskolába kell eljuttatni. 

- Gázszolgáltatót kell választani 2009-től a nagy fogyasztóknak. Az önkormányzatnak is 
lehet érdeklődni a kedvezőbb ajánlatokról. 

- Leadta az SVSE a póttámogatásról szóló elszámolását.  
- Meghibásodott a Béke úti átemelő szivattyú, melynek javítását engedélyezte a bérleti díj 

terhére.  
- A szociális törvény alapján április 15-ig el kell készíteni a foglalkoztatási tervet. 95 %-os 

is lehet a támogatás a közmunka programban foglalkoztatottakra.  
 
Praták Zoltánné képviselő tudomása szerint a Sárospataki Önkormányzat meghatározta a 
lakások értékét 1,5 millió Ft-ban, ha valakinek ettől többet ér az ingatlana, nem folyósítanak 
neki segélyt.  Utána kellene nézni, hogy pontosan hogyan lehet és itt is ezt a megoldást 
alkalmazni. 
 
Polák Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy a CIRKONT új szemétgyűjtő edényeket ad-e és 
mi történik a régi edényzettel. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy új edényeket helyeznek ki, aki a közelmúltban 
vásárolt tárolót azoknak kompenzálni fogja a kiadását.  
 
Müller Pálné képviselő elmondja, hogy: 
- ismét nagyon sok a kóbor kutya a településen, kapott egy listát névvel, címekkel ahol sok 

gondot okoznak az ebtartók a faluban. Átadja a jegyzőnek és kéri az intézkedést.  
- A Dankó úton szükség van kátyúzára, nagy a sár, mely nehezíti az ott lakók életét.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint a település zónásítása nem megfelelő, hiszen korábbi 
rendőrszakértői felmérésben 40 km/h-ról volt szó. Sokan sérelmezik a kihelyezett 30 km/h-s 
táblákat.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a rendőrség készített egy térképet is, melyen 
megjelölte a kihelyezendő táblákat és azon már 30 km/h szerepelt. Ez alapján vásárolta meg 
az önkormányzat a jelzőtáblákat.  
 
Praták Zoltánné képviselő egyet ért a 30 km/h-val, hiszen sok helyen nincs járda, 
gyalogátkelőhely, így szükség van a lassúbb közlekedésre.  
Javasolja, hogy a TIP Tv tegye közzé a közüzemi díjakat (víz, csatorna). 
A nagybolt melletti térre sok teherautó beközlekedik, rongálva ezzel a díszburkolatot. Meg 
kell tiltani a behajtásukat, melyet a rendőrök fokozottabban ellenőrizzenek.  
 
Jelcs Sándor képviselő elmondja, hogy:  
- a Dankó úton sok a kátyú, nehéz az ott lakók közlekedése, szükség van az út kijavítására.  
- Szemetes a Béke és Dankó út környéke, jelentkezett egy ottani lakos, aki vállalja, hogy ha 

az önkormányzat kihelyez oda egy nagy konténert, a lakókkal felszedik a szemetet.  
- Az Ady úton sok a rágcsáló a kiégett házban, kérik az önkormányzat intézkedését.  
- A sportpálya és a Széchenyi út között szintén lehetetlen a közlekedés a nagy sár miatt. 

Javasolja, hogy a sporttelep kezelője rendezze az állapotokat (kerítés), hogy nem tudjanak 
bemenni illetéktelenek.  

- A házak falait ismeretlenek összefirkálják, fel kell jelenteni a rendőrségen. 
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Hubai Krisztián képviselő érdeklődik, hogy a helyi rendeletek miért nem kerültek fel a 
honlapra.  
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a művelődési ház pálinka találkozót és pogácsa 
sütő versenyt szervez február 14-re, valamint február 16-án kertbarátok találkozóját tartja.  
 
Gazda Lajos képviselő sok település bemutatkozóját hallja a Kossuth rádióban, szerinte 
ezeket a kedvező reklámokat is közzé kéne tenni Sajóbábonyról. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy: 
- folyamatosan kerülnek fel adatok a honlapra. 
- A falfirkálás miatt a feljelentést az ingatlan tulajdonosának kell megtenni. 
- Várhatóan márciusra lebontásra kerül az Ady úton lévő kiégett ház. 
- Tudják, hogy nem túl jó a helyzet a Dankó és Béke úton. Azonban a szilárd útburkolat 

megvalósítása csak pályázat útján lehetséges, addig is javítja a MESZ a kátyúkat.  
- Ha változtatni akar az önkormányzat a zónásításon, ahhoz le kell cserélni a táblákat.  
- 600 fő alá csökkent az egyes szavazókörben a szavazópolgárok száma, ezért szükség van 

a szavazókörök módosítására.  
- A polgármesteri hivatalnak nem kell nyilvántartást vezetni az eboltásról. A kóbor ebek 

begyűjtése az önkormányzat feladata. A többi feladat a hatósági állatorvosé.  
- Az ÉRV határozati javaslatot kezdeményezett az állami támogatás pályázatához.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

5/2009. (I.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évre vonatkozóan a 
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási 
kérelmet nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. 
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati nyilatkozatok aláírására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Polák Zoltánné képviselő szerint el kell dönteni, hogy szüksége van-e az önkormányzatnak a 
TIP TV-vel állandó szerződésre, vagy megbízási díjért, alkalmanként felkéri az önkormányzat 
a munkára. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy nagyobb összegű beruházást eszközölt a 
vállalkozó. Számítógép nincs minden háztartásban, így szükség van a kábeltévés 
tájékoztatásra.  
 
Gazda Lajos képviselő  szerint a településen már hagyomány az ülések közvetítése. A 
vállalkozó nagyobb összeget beruházott a fejlesztésekre, melyek által javult a közvetítése 
minősége.  
 
Rusz László képviselő javasolja tekintsenek végig az elmúlt év munkáján, meg kell hallgatni 
az észrevételeket, tapasztalatokat és ha lehet annak megfelelően változtatni. Az 
intézményvezetők is előre megadják a programjaikat, melyhez tud igazodni a vállalkozó.  
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Jelcs Sándor képviselő  elmondja, hogy nagy beruházás hajtott végre  a jó minőség 
érdekében. Igyekszik részt venni minden önkormányzati rendezvényen.  
 
Ráduly József képviselő nem érti miért került ez a kérdés napirendre.  
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy több olyan jelzés érkezett, mellyel a lakók nem 
elégedettek, ezért tűzte az önkormányzat napirendre. 
 
Ráduly József képviselő szerint ha beruházott, az a saját kockázata, az nem érdekel senkit. A 
felvetődött problémákat kell megoldani. Egyezzenek meg az ÁMK vezetésével, szerinte ez a 
kérdés a képviselőket nem érdekli. 
 
Praták Zoltánné képviselő szerint a szerződésben pontosan ki van kötve, hogy hány órát kell 
szolgáltatnia az önkormányzat  felé. Havi egy óráért nem szoktak ennyit fizetni. Javasolja 
pontosítani a szerződést.  
Javasolja továbbá, hogy az ipari park is adjon tájékoztatást a sport karbantartásáról.  
 
Polák Zoltánné képviselő javasolja, hogy minden januárban adjon tájékoztatást az előző évi 
munkáról.  
 
Gazda Lajos képviselő  szerint mindenki, aki az önkormányzattal szerződésben áll adjon 
tájékoztatást egy évben egyszer a tevékenységéről. 
 
 
Török Barna jegyző  elmondja, az intézményvezetők kérték, hogy a költségvetés elfogadása 
előtt elkészíthessék a soros átsorolásokat.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta, és támogatják a kérést.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő ismerteti a Településfejlesztési Bizottság támogatását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

6/2009. (I.27.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a 
költségvetés elfogadása előtt az intézményvezetők elkészítsék a kötelező átsorolásokat 
és továbbítsák azt a Magyar Államkincstár felé.  
Felelős: polgármester 
   Intézményvezetők 
Határidő: azonnal 

 
 
4. Az Önkormányzat 2009. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása. 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a munkatervet, kiegészíti a bizottsági üléseken elhangzott 
javaslatokkal.  
 
 
 



 6

A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

7/2009. (I.27.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat 2009. évi munkatervét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

5. A 2009. évi költségvetés tervezetről tájékoztató. 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés várható 
sarokszámairól. Csökkent a település lakónépessége, jelenleg 3056 fő. Az intézményi 
dolgozók létszáma is csökkent 67 főre.  
Az önkormányzat várható bevétele 2009-re 410 millió Ft, melyhez kell majd alakítani a 
kiadásokat.  Sajnos az elkövetkező időszak nem a fejlesztések lehetőségéről szól.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy az önkormányzat stabil és szigorú gazdálkodása 
köszönhető a képviselő-testületnek.  
A költségvetés előkészítése során az intézményvezetők javaslatokat tettek a szükséges 
fejlesztésekre, ezek megvalósítása azonban csak pályázat útján lehetséges.  
  
Gazda Lajos képviselő javasolja, hogy az elhangzott adatokat másolatban kapják meg a 
képviselők is.  
 
Lakatos Jenő képviselő bízik abban, hogy az adóbevétel magasabb lesz a vártnál.  Szerinte 
az iskola fűtését mindenképen meg kell javítani, mert ott áldatlan állapotok vannak.  
 
Praták Zoltánné képviselő emlékeztet arra, hogy az iskola fűtésének a terve is elkészült, 
miért nem nyújtottak már be pályázatot a kivitelezés költségére.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy felmérték a fűtés javítási költségét. A többi 
intézményvezető is tisztában van azzal, hogy amire szüksége van az mennyibe kerül.  
Folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázási lehetőségeket, de eddig 3000 fő fölötti 
településnek nem írtak ki pályázati lehetőséget felújításra.  
 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen 
folytatja munkáját.  
 
      Kmft. 
 
 
 Török Barna              Nagy Imre 
     jegyző             polgármester 
 
 
 
 Lakatos Jenő            Gazda Lajos 
 jkv.hitelesítő            jkv.hitelesítő 


