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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. március 31-én megtartott  
képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  10 fő 
                         ülés végén  12 fő 

1. Nagy Imre polgármester 
2. Gazda Lajos 
3. Hubai Krisztián 
4. Jelcs Sándor  
5. Lakatos Jenő  
6. Müller Pálné  
7. Polák Zoltánné 
8. Praták Zoltánné  
9. Ráduly József   
10. Rusz László 

 
Hiányzók: 1. Molnár Zoltán 
  2. Dr. Varga Eszter 
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak:  Vendriczky Tiborné élelmezésvezető, Urbán József MESZ vezető, Bányainé 
Fekete Nóra r.százados, Kucsinka Tamás r.őrnagy, Ujj Csaba r.tzászlós, Tóth Tibor r.zászlós, 
Mézes István polgárőr parancsnok. 
 
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 Praták Zoltánné és Polák Zoltánné képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

20/2009. (III.31.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg:  
1. Tájékoztató a rendőrség munkájáról  
 Előadó: KMB alosztály vezetője  
2.  Polgárőr Egyesület beszámolója  az önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról 
     Előadó: egyesület elnöke 
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3.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  
 Előadó: polgármester 
4.   Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 Előadó: polgármester, jegyző  
5. Indítványok, bejelentések 
6. A 2009. évi pénzügyi terv módosítása 
 Előadó: polgármester 
7. Szociális rendelet módosítása, kiegészítése 
 Előadó: jegyző 
8. Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, elfogadása, valamint tájékoztatás a        

közmunkaprogramról 
 Előadó: polgármester 
9.   Felhívás kitüntetések adományozására 
 Előadó: polgármester 
10. Déryné Szabadidőközpont 2009. évi programja 
 Előadó: intézményegység vezető 
11. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

Jegyzőkönyv hitelesítők Praták Zoltánné és Polák Zoltánné képviselők. 

 
1.  Tájékoztató a rendőrség munkájáról 
 
Bányainé Fekete Nóra r.százados tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy április 1-től 
ismét 3 fő Kmb-s teljesít szolgálatot Sajóbábonyban, melyhez új szolgálati járművet is kaptak. 
Ha lehetősége van az önkormányzatnak kéri szíveskedjen garázst biztosítani.  
Kb. 50 esetben folytattak nyomozást az elmúlt évben a településen, melyből 14 esetben a 
lakosságok érintően. 5 esetben  sikerült felderíteni az elkövetőt.  Sajnos nevelődik az 
utánpótlás is, hiszen sok a gyerekkorú bűnöző. Ezt megelőzve új programot indított el a 
rendőrség, mely szerint szorosabb kapcsolatot tartanak fenn az iskolával (vetélkedők 
szervezése, segítségnyújtás), Újj Csaba lett  az iskola rendőre.  
A lakosságot zavarják a közlekedés során elkövetett cselekmények, melyeket igyekszik a 
rendőrség orvosolni, ehhez azonban a technikai felszerelésük nem mindig megfelelő.  
 
Kucsinka Tamás r.őrnagy pozitív változásként tekinti, hogy kutyás szolgálati csoportot állít 
be a rendőrség, akik eseti jelleggel besegítenek a Kmb-seknek is.  
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a helyi vajda megkereste azzal, hogy 
közreműködést vállalnának a helyi közbiztonság szervezésében. A közmunkaprogram keretén 
belül is végeznek majd feladatokat a település biztonsága érdekében.  
 
Gazda Lajos képviselő hiányolja az írásos tájékoztatót. Nem látja ennyire derűsen a 
helyzetet, hiszen a  lakosságot felháborítja a randalírozó autós (motoros, kvados),  a 
kábelégetés ma is büntetlenül folyik, a gyalogosan járőröző rendőröket is hiányolják. A 
kutyás szolgálat elé várakozással tekint.  
Szívesen vette volna a kapitány jelenlétét.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint sem jó a lakosság biztonságérzete. Már régen láttak a 
településen trafipaxot, de rendőrt sem sokszor. Segítséget is nyújtott az önkormányzat  a 
rendőrségnek, hiszen vásároltak felszereléseket.  
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Jelcs Sándor képviselő köszönetet mond a fokozott jelenlétért, szerinte 24 órás jelenlég 
lenne az indokolt a településen. 
 
Lakatos Jenő képviselő elmondja, hogy sok a településen a munkanélküli lakos, akik 
rákényszerülnek a bűnözésre. Szerinte hatékony megelőző eszköz lenne a térfigyelő kamera.  
Megköszöni a rendőrség munkáját.  
 
Müller Pálné képviselő csak pozitívan tudja értékelni a rendőrség munkáját, melyért 
köszönetet mond.  
 
Rusz László képviselő szerint jó lenne ha a megélhetési bűnözésre is bevezetnél a nulla 
toleranciát, hogy büntetlenül ne lehessen elvenni a másét.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a rendőrség tájékoztatót tart, melyhez nem 
kötelező írásos anyagot készíteni. Az önkormányzat is igyekszik segíteni a rendőrség 
munkáját, részt vesz a megelőzésben.  
 
Kucsinka Tamás r. őrnagy elmondja, hogy minden felmerülő problémát sajnos a rendőrség 
sem tud megoldani. A lakosság a 107-en is bejelentést tehet, nem kell feltétlen a helyi kmb-
seket keresni. A térfigyelő kamera felszerelésében tudnak szakmai tanácsot nyújtani, az 
elkészült  felvételek megtekintésére a rendőrségnek van lehetősége.  
 
Bányainé Fekere Nóra r.százados nem találkozott kábelégetéssel kapcsolatos bejelentéssel. 
Az önkormányzattól kapott eszközöknek nagy hasznát veszik, alkalmazzák a helyi rendeletet 
is.  
 
Gazda Lajos képviselő elmondja, hogy a településen létrehozott riadólánc működik, 
segítségnyújtásban is részt vett.  
 
Ráduly József képviselő szerint, ha elvennék a gyorshajtók járművét akkor a szülő 
meggondolná, hogy legközelebb odaadja-e a gyereknek.  
 
Kucsinka Tamás r.őrnagy szerint ez csak időszakos megoldás, hiszen előbb utóbb vissza 
kell adni a lefoglalt tárgyakat. 
 
Újj Csaba r.tzászlós  elmondja, hogy a gyalogos szolgálathoz legalább két főre van szükség, 
melyhez gyakran igénybe veszik polgárőrök segítségét. A településen minden második héten 
mér a trafipax. Ha fekete füstöt tapasztalnak a lakosok, az nem minden esetben jelent 
kábelégetést.  
 
Nagy Imre polgármester megköszönte a tájékoztatót, a napirendet lezárta. 
 
Molnár Zoltán képviselő megérkezett. 
 
 
 2.  Polgárőr Egyesület beszámolója  az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról 
 
Mézes István elnök a támogatás felhasználásán kívül elmondja, hogy új elnökséget valamint 
felügyelő bizottságot választottak. A tagság létszáma 45 fő.  
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Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta az elszámolást, javasolják az 
elfogadását.  
 
Gazda Lajos képviselő hiányolja a részletesebb írásos tájékoztatót. Ígéretet tett az elnök a 
létszám bővítésére, ez azonban nem történt meg.  
Kérdezi, hogy: 

- az APEH-tól kapott támogatás miért csökkent az előző évihez képest, 
- a 2008-as évben adott beszámoló tartalmazott 600 e Ft maradványt, ez most miért nem 

szerepel a kimutatásban.  
 

Polák Zoltánné képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy a polgárőrség csak az 
önkormányzattól kapott 1 millió Ft támogatással köteles elszámolni a képviselő-testület felé, a 
gazdálkodása többi részéhez nincs semmi köze az önkormányzatnak. 
 
Mézes István elnök elmondja, hogy a közgyűlésen megtörtént az elszámolás. A létszámban 
is volt változás, vettek fel új tagokat is.   
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy a gépkocsi adó vonatkozik-e a polgárőrség 
autójára. Igéretet kaptak új gépjárműre is, mikorra várható a csere.  
 
Jelcs Séndor képviselő  kérdése, hogy milyen lehetősége van a fiatalok toborzására, továbbá 
milyen visszatartó hatása van az egyesület munkájának.  
 
Mézes István elnök szerint amely rendezvényeken részt vettek, ott még probléma nem volt, a 
közbiztonság problémáját azonban ők nem tudják megoldani.  
 
Török Barna jegyző úgy véli, hogy sokkal több gond lenne a településen, ha a polgárőrség 
nem végezné a feladatát. Megköszöni a munkájukat.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

21/2009. (III.31.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Polgárőr 
Egyesület 2008. évi támogatásáról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
3.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az írásban kiadott beszámolót. 
Elmondja továbbá, hogy az OTP a folyószámla hitelszerződéshez nem fogadja el az 
adóbevétel garanciaként, hanem ingatlan szükséges fedezetként. 
 
Polák Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a PB megtárgyalta és javasolja a beszámoló 
elfogadását.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

22/2009. (III.31.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4.   Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az írásban elkészült jelentést, kiegészíti azzal, hogy a 
CIRKONT ZRt. lomtalanítást tart április 6,7, 8, 9-én. 
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy ekkor a CIRKONT ingyen üríti-e a 
konténereket. 
 
Urbán József MESZ vezető  tájékoztatja, hogy 9-én a házak elé kihelyezett hulladékot is 
ingyen szállítják el. 
 
Ráduly József képviselő emlékeztet, hogy szó volt az előző ülésen arról, hogy a 30-as 
sebességkorlátozó táblákat 40-esre cserélik a településen. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 2 nem és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

23/2009. (III.31.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 30-as  
sebességkorlátozó közúti jelzőtáblákat le kell cserélni 40-es jelzőtáblákra.  
Kivitelező a Műszaki Ellátó Szervezet.  
Felelős: polgármester 
   MESZ vezető 
Határidő: azonnal  

 
Gazda Lajos képviselő annál is inkább jónak tartja a cserét, mert menetrendszerinti járat 
útvonalát is érinti a korlátozás.  
Tájékoztatásul szeretné ha elhangozna, hogy az egészségház kialakítására benyújtott 
pályázatot fedezethiányában elutasították.  
 
Molnár Zoltán képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a 26-os út sajóbábonyi elágazásánál 
már működik a forgalomirányító fényjelző készülék. 
 
5. Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy: 

- az adóbevételek kedvezően alakultak, a kivetett adó kb. ¾-ed része befizetésre került. 
- A számla egyenlege jelenleg 54 millió Ft. 
- Alapfokú művészeti oktatás működik az iskolában. Kiváló művészetoktatói címet 

kapott a tánctagozat. 
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- Megtartották a Március 15-i ünnepséget az iskolában. 
- Készülnek az énekkari egyenruhák. 
- Elkészítette az önkormányzat a közmunkaprogramot, melynek keretében kb. 32-35 fő 

kerül foglalkoztatásra a MESZ-nél. Pályázatot nyújtanak be közmunkaprogram 
szervezői státusra is, aki az adminisztrációs feladatokat látná el.  

- Az ÉMÁSZ nem vállalja át a Szociális étkeztető berendezéseiben keletkezett kár 
megtérítését. 

- Kedvezményes ajánlatot kapott karácsonyi díszkivilágítás megvásárlására.  
- Feloldották a gázszolgáltatás piacát, kéri, hatalmazza fel a képviselő-testület a 

tárgyalások lefolytatására, és ha kedvezőbb ajánlatot kap a jelenleginél, megköthesse a 
szerződést.  

- Pályázatot írtak ki intézmények fűtésének korszerűsítésére (50 , 70 %-os 
támogatással), valamint kerékpárút építésére. Ajánlatot kapott egy pályázatíró cégtől, 
aki 300 e Ft-rét elkészíti a pályázatokat, ha 3 pályázatból kettő nem nyer, akkor 
visszafizetik a készítés díját. Eredményes pályázat esetén sikerdíjat is kérnek.  

 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy kátyús a gyár felé vezető új, valamint a lakótelep 
felé vezető leágazás, szükséges a javítása. 
Az intézmények fűtéskorszerűsítésekor olyan kazánokat kell vásárolni, melyek nem csak 
gázzal üzemeltethetők.  
A SVIP szerződésben vállalta, hogy évente 1 millió Ft-ot ráfordít a sporttelep felújítására. Az 
előző évben 500 e Ft-ot kellett volna ráköltenie, megtörtént-e ez ? 
 
Gazda Lajos képviselő érdeklődik, hogy miért vannak a lakótelepen színes karók leütve. 
Mikor kerül megnyitásra a vízvételi lehetőség a temetőknél.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő megérkezett. 
 
Lakatos Jenő képviselő  érdeklődik, hogy miért lesz bezárva az óvoda 06-28-tól 08.03-ig.  
Az előző ülés jegyzőkönyvében nem jól lett leírva az, hogy havonta 1,7 millió Ft-ot költ az 
önkormányzat konténerekre.  
 
Müller Pálné képviselő érdeklődi, hogy mikor vágják ki az Erkel út 11. szám alatti fát, 
melyre a lakók kérelmet nyújtottak be ? 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy a jegyzőkönyv már az Államigazgatási Hivatalban van, 
nincs mód a javítására.  
 
Urbán József képviselő szeretne vásárolni tűvibrátort, melyet a kátyúzásnál szeretnének 
használni.  
Az intézményekben a fűtés korszerűsítésének, a kazánok cseréjének a terve készen van. Ha 
más tipusú kazánt szeretnének, a tervet valószínűleg módosítani kell.  
A következő héten megnyitják a temetőknél a kutat.  
 
Nagy Imre polgármester  szerint akkor szabad csak kazánt cserélni, ha fűtőanyaggal 
(perlettel) is el tudják látni.  
Elmondja, hogy:  
-  a lakótelepre kihelyezett karók a megosztáshoz szükségesek, mely folyamatban van. 
-  a kukák cseréjét húsvét utánra tervezi az önkormányzat.  
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- az óvoda nyári szünetre történő bezárásakor a lakótelepre csoportosítják a gyerekeket. A 
bezárás két hétre történik, a festés idejére.  

-  nyelvi tábor keretén belül fogadnák a Rejdovai gyerekeket június elején.  
-  szükség lenne riasztóberendezés felszerelésére a Szociális étkeztetőnél melynek a költsége 

kb. 140 e Ft, a könyvtár helyiségeiben sincs még riasztó.  
 
Ráduly József képviselő segítséget tud szerezni ahhoz, hogy a település útjait a 
közfoglalkoztatás keretén belül ki lehessen kátyúzni. Ehhez szükséges eszközöket pedig lehet 
bérelni.  
Szerinte riasztó berendezés felszerelése szükséges lenne a MESZ műhelyben is. 
 
Gazda Lajos képviselő  javasolja, hogy határozzon meg az önkormányzat egy szintet, mely 
miatt már érdemes másik gázszolgáltatóval szerződést kötni.  
 
A képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

24/2009. (III.31.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat gázszolgáltatókkal, és ha a jelenlegihez 
képest legalább 3 %-os kedvezményt el tud érni, felhatalmazza a szerződés 
megkötésére.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Dr. Varga Eszter képviselő javasolja, hogy a sporttelep felújítására kiírt pályázat esetében 
vállalja az önrészt a SVIP, hiszen az önkormányzat több millió Ft-ot ad át az üzemeltetésre.  
Ez a javaslat a Településfejlesztési bizottság ülésén már elhangzott, meg lehetett volna 
kezdeni a tárgyalásokat.  
 
Török Barna jegyző szerint az előterjesztés a pályázat megírásáról szól. A támogatás a 
későbbiekben szükséges. 
 
Lakatos Jenő képviselő érdeklődik, hogy van-e pénze az önkormányzatnak az önrész 
megfizetésére.  
 
Polák Zoltánné képviselő emlékeztet arra, hogy már az költségvetés készítésénél is 
felmerült, hogy pályázatok nélkül nem tud fejleszteni az önkormányzat, tehát szükség van rá. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

25/2009. (III.31.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja pályázat 
benyújtását az általános iskola fűtésének korszerűsítésére, valamint a sporttelep 
felújítására. Vállalja a pályázathoz szükséges önrész, és a pályázat elkészítésével 
kapcsolatos költségek megfizetését.  
Felelős: polgármester 
        ÁMK vezető 
Határidő: azonnal 
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Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy történt e bejelentés a biztosító felé a konyhában 
történt betörés miatt.  
 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy a Kun B. úti garázst kapják meg a rendőrök, hiszen 
nem volt jelentkező bérlőként.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

26/2009. (III.31.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bérlőnek jelöli ki a Városi 
Rendőrkapitányságot az önkormányzat tulajdonát képező Kun B. út 14-16. szám alatt lévő 
garázsra 2009. április 1-től. A garázst a KMb. csoport használhatja a szolgálati gépkocsi 
tárolására. A bérleti díj megfizetésétől az önkormányzat eltekint. 
A határozat visszavonásig érvényes. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

6. A 2009. évi pénzügyi terv módosítása 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti a rendelet tervezetet.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta a rendeletet, szükség van a 
módosításra. Javasolják az elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának 
6/2009. (IV.1.)  

R E N D E L E T E 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.25.) rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az önkormányzat vagyonrendeletének szükséges 
módosításait.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta a rendelet tervezetet, javasolják az 
elfogadását. 
 
Török Barna jegyző  tájékoztatásul elmondja, hogy a forgalomképes kategóriába került át a 
Polgármesteri Hivatal valamint az eü. központ épülete. Ezekre a módosításokra a folyószámla 
hitelszerződéshez van szükség, mivel az adóbevételt már nem fogadják el fedezetként.  
 
Gazda Lajos képviselő  szerint a 3. számú mellékletben más is szerepel a felsoroltakon kívül, 
az miért nincs most leírva. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat 
7/2009. (IV.1.) 

R E N D E L E T E 
Az önkormányzat vagyona fölötti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 12/2005. (V.25.) 

rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9. Szociális rendelet módosítása, kiegészítése 
 
Török Barna jegyző ismerteti a rendelet tervezetet. Bizottságok megtárgyalták, az elhangzott  
javaslatok beépítésre kerülnek a rendeletben.   
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális bizottság tárgyalta a rendelet 
tervezetet, javasolják az elfogadását.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB is tárgyalta a rendeletet, nem tarják 
szükségesnek a módosításokat, hiszen ezek egy belső szabályzatban is megfogalmazhatók.  
 
Gazda Lajos képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési bizottság  is megtárgyalta.  
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy az 55 év feletti korosztály jelentkezhet-e munkára 
és alkalmazzák-e őket. 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy 3 kategóriát ismer a jogszabály, jöhet az 55 év feletti 
munkanélküli is és tudnak neki munkát biztosítani.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat 
8/2009. (IV.1.) 

R E N D E L E T E 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2008. (IX.17.) rendelettel 

módosított 9/2008. (IV.30.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
8. Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, elfogadása, valamint tájékoztatás a        

közmunkaprogramról 
 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti a közfoglalkoztatási tervet.  
 
Gazda Lajos képviselő javasolja, kerüljön felsorolásra a tervben a közfeladatok megjelölése.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint szigorúan kell venni a szankciót és akkor a többiek már 
rendesen fognak dolgozni. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozták az alábbi határozatot: 
 

27/2009. (III.31.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervet. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9.   Felhívás kitüntetések adományozására 
 
Török Barna jegyző  ismerteti a kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati 
rendeletet. A javaslatokat indokolással együtt május 30-ig kéri benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalba. 
 
 
10. Déryné Szabadidőközpont 2009. évi programja 
 
Molnár Zoltán képviselő mint a Művelődési bizottság elnöke, elmondja, hogy megtárgyalták 
a munkatervet, javasolják az elfogadását.  
 
Lakatos Jenő és Jelcs Sándor képviselő megdicséri a művelődési ház tevékenységét, hiszen 
kevés pénzből is jól gazdálkodtak, sok programot szerveztek. 
 
Ráduly József képviselő szerint talán hagyományőrzés miatt jó lenne, ha maradna a Május 1-
e programjaként a futóverseny. Esetleg a díjazáson lehetne változtatni, hogy a résztvevők 
összetétele is változzon ezáltal. Lehetne pl: könyv, belépők kulturális rendezvényekre.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

28/2009. (III.31.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Déryné 
Szabadidőközpont 2009. évi munkatervét. 
Felelős: polgármester 
   Szabadidőközpont egységvezetője 
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 
 
 
 Praták Zoltánné      Polák Zoltánné 
   jkv.hitelesítő                   jkv.hitelesítő 


