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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. február 24-én megtartott  
képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  10 fő 
                         ülés végén  11 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. dr. Varga Eszter 

 
Hiányzók: 1. Ráduly József  

  2. Rusz László  
 
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 10  fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jelcs Sándor és Molnár Zoltán képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

12/2009. (II.24.) 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.  A 2008. évi pénzügyi terv aktualizálása 
 Előadó: polgármester 
5. Az önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervének megtárgyalása, rendeletalkotás. 
  Előadó: polgármester 
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6. 42 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződésének megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
7.  Az SVSE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.      

Előadó: SE Elnöke 
8. Rendelet a közterület rendjéről 
 Előadó: jegyző  
9. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
Jegyzőkönyv hitelesítők Jelcs Sándor és Molnár Zoltán képviselők. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a írásban kiadott beszámolót. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

13/2009. (II.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.  Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
Török Barna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy: 

- a Szociális étkeztető 130.000.-Ft kár érte az áramszünet során beállított aggregátorok 
miatt. A bizottsági üléseken elhangzottakból érzi a képviselő-testület támogatását arra, 
hogy tárgyalásokat kezdjen az önkormányzat az ÉMÁSZ-szal a keletkezett kár 
megtérítéséről.  

- Fakivágási engedély kértek az Erkel F. út 11. szám alatti lakók, a kérelmet többen 
aláírták. A Településfejlesztési bizottság vállalta, hogy helyszíni szemlét tart és 
javaslatot tesz a fakivágásra.  

 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy a testület bízza meg a jegyzőt azzal, hogy a 
kártérítési ügyben járjon el.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozat: 
 

14/2009. (II.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy 
járjon el a Szociális étkeztetőt ért kár érvényesítése ügyében, kezdje meg a 
tárgyalásokat az ÉMÁSZ-szal.  
Felelős: polgármester 
   Jegyző 
Határidő: azonnal 
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Dr. Varga Eszter képviselő javasolja, hogy a civil szervezetek és egyesületek továbbra is a 
képviselő-testületnek számoljanak  
 
Gazda Lajos képviselő szerint is minden maradjon a régiben. A SVIP így sem adott 
beszámolót az előző évben sem. 
 
Török Barna jegyző  ez nem azt jelenti, hogy a bizottság elvonná a képviselő-testület 
hatáskörét, hanem a testület bármilyen hatáskört átadhat a bizottságainak, mely által a 
munkája csökken. Az Ipari Park 4,2 millió Ft-ot támogatást kap az önkormányzattól, így nem 
tud kibújni a beszámolási kötelezettsége alól. 
 
Ráduly József képviselő megérkezett. 
 
Nagy Imre polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület nem változtat az eddig 
kialakított rendszeren, így a támogatásban részesülő civil szervezetek, egyesületek továbbra is 
a képviselő-testületnek számolnak el a támogatás felhasználásáról.  
 
3. Indítványok, bejelentések 
 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy: 

- az önkormányzat számlájának egyenlege -3.390 e Ft. 
- Az SVSE és a polgárőrség leadta a beszámolóját a 2008. évben kapott támogatás 

elszámolásáról. 
- A CIRKONT Zrt. március első felében kiszállítja az új, egységes szeméttárolókat.  
- a polgárőrséggel kapcsolatban a Megyei Rendőrkapitányságon értekezleten vettek 

részt. 
- A Miskolci Kistérségi Társulási ülésen elfogadták a 2008. évi költségvetés 

módosítását és a 2009. évi tervet. Beszámolót is készített a társulás a kistérség 
tevékenységéről, mely elolvasható. 

-  
Török Barna jegyző ismerteti a VOLÁN levelét, melyben arról tájékoztat, hogy a 22 óra 
után közlekedő autóbusz indulási idejét nem tudják későbbre tenni.  
A Kistérségi Társulás javasolja az önkormányzat SZMSZ-ének kiegészítését a belső 
ellenőrzéssel.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2009. (II.25.) 

R E N D E L E T E 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2008. (IV.30.), a 4/2008. (III.19.), a 
11/2007. (X.31.), és a 3/2007. (II.28.) rendelettel módosított 4/2003. (II.26.) rendelet 

módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 65.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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Az együttműködési megállapodás alapján végzett belső ellenőrzések esetében a Ber. 
szerinti belső ellenőrzési feladatokat a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás 
Munkaszervezet vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy látja el.  

 
2.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Lakatos Jenő képviselő sajnálattal tapasztalja, hogy az újonnan kihelyezett KRESZ táblákat 
nem tartják be. Javasolja felhívni a rendőrség figyelmét arra, hogy szerezzenek érvényt a 
sebességkorlátozásnak.  
Megköszöni a farsangi bál megrendezésében résztvevők munkáját.  
 
Gazda Lajos képviselő kéri, hogy jelezzék az ÉMÁSZ felé, hogy a Takarékszövetkezet előtt 
lévő villanyoszlop meg van dőlve. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő érdeklődik, hol tart a lakótelep megosztása, mikorra várható, 
hogy elkészül. 
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy: 

- a VOLÁN-nal megtörtént-e a kapcsolatfelvétel a reggeli csuklós járat visszaállítására 
(4,50 és 6,40 órakor).  

- Egyeztetett-e a Szociális étkeztető és az iskola a térítési díj szedésével kapcsolatban. 
Nem tartja elfogadhatónak, hogy ilyen sok pénzt küldjenek a szülők a gyerekkel.  

 
Hubai Krisztián képviselő szeretné tudni, hogy hol tart a pirolízis üzem engedélyeztetése.  
 
Molnár Zoltán képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az ebek tartásával 
kapcsolatos hatósági feladatokról szóló konferencián vettek részt, mely hasznos volt.  
 
A képviselő-testület 7 igen és 4 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

15/2009. (II.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Városi 
Rendőrkapitányság Vezetőjét, hogy tartsanak fokozott ellenőrzést Sajóbábonyban. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a pirolízis üzem engedélyeztetési eljárását 
megszüntették. 
 
Vendriczky Tiborné élelmezésvezető  elmondja, hogy a térítési díj befizetési módja nem 
változik, marad a borítékos rendszer.  
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4.  A 2008. évi pénzügyi terv aktualizálása 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti a rendelet tervezetet, valamint a bizottságok által a 
módosításokra tett javaslatokat.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta a rendelet módosítást, 
javasolják hogy a bevétel növekedéséből kerüljön kompenzálásra az iskolában keletkezett 
bérnövekedés.  
 
Molnár Zoltán képviselő ismerteti a Művelődési Bizottság javaslatát, mely szerint 
támogatják a rendelet tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat 
3/2009. (II.25.)  

R E N D E L E T E 
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 13/2008. (XI.19.), és a 10/2008. (IX.17.) 

rendelettel módosított 3/2008. (II.27.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5. Az önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervének megtárgyalása, rendeletalkotás. 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a rendelet tervezetet.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy mindegyik bizottság megtárgyalta a 2009. évi 
költségvetés tervezetét, mely sajnálatos módon fejlesztést nem tartalmaz. Ha év közben a 
bevételek engedik lehet szó fejlesztésről, de csak pályázati úton.   
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta a 2009. évi költségvetést, ők is 
hiányolták a fejlesztéseket, azonban a 2008. évi bevételtől 80 millió Ft-tal tervezett 
kevesebbet az idén az önkormányzat. Ha szükség lesz rá lehet módosítani a költségvetést év 
közben is. Javasolja a bizottság az elfogadását.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő a Településfejlesztési bizottság véleményét ismerteti, mely 
szerint megbeszéléseket javasolnak az intézményvezetőkkel hiszen tovább kell keresni a 
spórolási lehetőségeket.  
 
Praták Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a Szociális bizottság is tárgyalta de nem született 
döntés. 
 
Molnár Zoltán képviselő a Művelődési bizottság döntését ismerteti, javasolják a rendelet 
elfogadását.  
 
Nagy Imre polgármester szerint szoros az önkormányzat gazdálkodása, mégis adódnak 
problémák, melyhez folyószámla hitel igénybevételére van szükség. A lekötött betétek 
kamatai kitermelték a hitel kamatát, jó döntésnek bizonyult.  
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Gazda Lajos képviselő  kéri, hogy a jövőben kapjanak részletes költségvetést arról ,hogy a 
dologi kiadás miből tevődik össze az intézményeknél, mert így nem tudják nyomon követni. 
A költségvetés nagy részét, kb. 50 %-át a személyi juttatások teszik ki.  
A Szociális étkeztető támogatását, működtetését át kell gondolni a jövőben mert sokba kerül 
az önkormányzatnak.  
Nincs tervezve fejlesztés, utak járdák felújítására, valamint az iskola fűtésének 
korszerűsítésére is szükség van. Ha márciusban befolyik az adóbevétel beruházásokra kell 
fordítani. 
 
Praták Zoltánné képviselő szerint azt, hogy a település ne legyen szemetes, bírságolással is 
meg lehet akadályozni. Nem tartja jónak, hogy ilyen magas összeget költ az önkormányzat a 
konténerek ürítésére. Szükség lenne fejlesztésre, pl: új konyhai eszközökre.  
 
Lakatos Jenő képviselő nem tartja jó ötletnek a konténerek megszüntetését, hiszen akkor újra 
szemetes lesz a település. Szerinte a költségvetés több 10 millió Ft-ot tartalékot takar. Ha a 
vállalkozók megerősödnek, akkor a tőlük befolyt befizetéseket össze kell gyűjteni, azt kell 
fejlesztésre fordítani. 
 
Vendriczky Tiborné élelmezésvezető elmondja, hogy 90 gyermek ebédel ingyen, melyet az 
önkormányzatnak kell kifizetni. Bármilyen formában üzemeltetné a konyhát az önkormányzat  
ezt az összeget akkor is fedeznie kell.  
 
Nagy Imre polgármester összegzi az elhangzottakat, mely szerint felül kell vizsgálni, hogy 
mennyit költött a konténerek elszállítására az önkormányzat az előző évben.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy: 

- bárki ha segítséget kér a pénzügyes kolléganőtől, tájékozódhat, hogy a szakfeladatokra 
mennyit költenek az intézmények.  

- Havonta 1,7 millió Ft-ot költ az önkormányzat a konténerek elszállítására. 
- Mindenképpen kell tervezni az évben is kátyúzást, hiszen erre szükség van.  
- A költségvetés részletes tervezetét nem adhatja ki, de átnézheti a képviselő-testület. 
 

Polák Zoltánné képviselő emlékeztet arra, hogy a kommunális adó nem fedezi le a 
hulladékszállítás költségét, melyet évek óta tudunk. A CIRKONT-tal kötött szerződés 
tartalmaz évente két alkalommal lomtalanítást, ezt jobban ki kellene használni. 
 
A képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának 
4/2009. (II.25.) 

R E N D E L E T E 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

6. 42 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződésének megtárgyalása 
 
Nagy Imre polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy 
meghosszabbítsa a folyószámlahitelt 2010. március 31-ig.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

16/2009. (II.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 31-ig 
folyószámlahitel szerződését köt, melynek maximális összegét a hatályos jogszabály 
határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés  megkötésére.   
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
7.  Az SVSE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.      
 
Müller Pálné képviselő mint az SVSE elnöke elmondja, hogy elkészítették a 2008. évre 
kapott támogatásról szóló elszámolást. Tájékoztatásul ismerteti az SVSE szponzorait.  
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a Művelődési bizottság megtárgyalta a beszámolót 
és javasolja az elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

17/2009. (II.24.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az SVSE 
elszámolását az önkormányzattól kapott 2008. évi támogatás felhasználásáról. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

8. Rendelet a közterület rendjéről 
 
Török Barna jegyző ismerteti a rendelet tervezetet és a bizottságok által megfogalmazott 
módosításokat.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta a 
rendeletet, a módosító javaslataikat a jegyző ismertette.  
 
Praták Zoltánné képviselő kérdezi, hogy jó-e ha szerepel a rendeletben  a közterület-
felügyelő, hiszen jelenleg nem alkalmaz ilyen dolgozót az önkormányzat. A település lakói 
nem fizetnek szemétszállítást, hiszen kommunális adót vetett ki az önkormányzat. Maradjon e 
a szemétszállítás a rendeletben ? 
 
Török Barna jegyző szerint azzal, hogy a közterület-felügyelő, valamint a szemétszállítás 
benne lesz a rendeletben, a  jövőben lehetőséget ad arra, hogy bevezethető legyen. Képviselő 
asszony forszírozza leggyakrabban azt, hogy szüntesse meg az önkormányzat a kommunális 
adót és minden ingatlantulajdonos kössön szerződést a szolgáltatóval.  
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A képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2009. (II.25.) 

R E N D E L E T E 
A közterület használat engedélyezése, a köztisztasággal összefüggő tevékenység 

szabályzása  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület a továbbiakban zárt 
ülésen folytatja munkáját.  
 
      Kmft. 
 
 
 
 Török Barna        Nagy Imre 
     jegyző                 polgármester 
 
 
 
 
 
 Jelcs Sándor        Molnár Zoltán 
           jkv.hitelesítő         jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


