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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. április 28-án megtartott  
képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  10 fő 
                         ülés végén  10 fő 

1. Nagy Imre polgármester 
2. Gazda Lajos 
3. Hubai Krisztián 
4. Jelcs Sándor  
5. Lakatos Jenő  
6. Molnár Zoltán 
7. Praták Zoltánné  
8. Ráduly József   
9. Rusz László  
10. Dr. Varga Eszter 

 
Hiányzók: 1. Polák Zoltánné 
  2. Müller Pálné  
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak:  Vendriczky Tiborné élelmezésvezető, Urbán József MESZ vezető, Győrffi 
Dezső könyvvizsgáló, Dr. Faragó Péter országgyűlési képviselő. 
 
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 Ráduly József és Rusz László képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja, hogy annak sorrendjét módosítsák, mert részt vesz 
az ülésen Győrffi Dezső könyvvizsgáló is, aki tájékoztatja a képviselő-testületet a 
könyvvizsgálat eredményéről. Tájékoztatja a testületet arról is, hogy a napirendi pontok 
tárgyalása előtt szót kér dr. Faragó Péter országgyűlési képviselő. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

31/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati határozat 
 
1. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése, elfogadása  
     Előadó: polgármester  
2.  Beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról,  rendeletalkotás (zárszámadás) 
 Előadó: polgármester        
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. 

Előadó: polgármester 
4. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
     Előadó: polgármester, jegyző  
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5.  Indítványok, bejelentések. 
6.  Beszámoló a 2008. évi belsőellenőrzésről  
 Előadó: polgármester 
7. MESZ SZMSZ-ének megtárgyalása, elfogadása 
 Előadó: MESZ vezető 
8.  Az általános iskola és az óvoda csoportbontásának megtárgyalása (óvoda nyári 

nyitva tartásának megtárgyalása) 
 Előadó: ÁMK igazgató 
9. TNT üzem tragédiájának 30. évfordulójára megemlékezés előkészítése 
 Előadó: polgármester  
10.Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések 

 Jegyzőkönyv hitelesítők: Ráduly József és Rusz László képviselők. 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Faragó Péter országgyűlési képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az 
Országgyűlés illetékes bizottsága tárgyalta Sajóbábonyi várossá nyilvánítási pályázatát. Az 
értékelés során 27 pontot kapott a település. A cím elnyerésének esélyét azonban nagyban 
növelné ha a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelne a település, hiszen jelenleg 
ez nem így van, nincs alpolgármestere. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy lehetőleg a mai 
nap folyamán válasszon alpolgármestert.  
Elmondja, hogy fontos az, ki az alpolgármester, azonban azzal tisztában kell lenni, hogy a 
képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem tud érdemben tevékenykedni.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint szégyen ez az állapot a testületre nézve, melyet ma jó 
lenne megszüntetni. 
 
Lakatos Jenő képviselő furcsának találja, hogy a pályázati folyamat már kb. 8 hónapja 
elkezdődött és csak most jut a testület tudomására ez a fontos dolog, mely feltétele a cím 
elnyerésének.  
 
Gazda Lajos képviselő megfordítaná a döntést. Ha sikerül Sajóbábonynak a város rang 
megszerzése, akkor garantálja, hogy a következő ülésen alpolgármesterré választják a 
polgármester által javasolt személyt.  
Számára is érthetetlen ez a fordulat, hiszen már több alkalommal volt lehetőség a pályázat 
kiegészítésére, ez a kitétel azonban még soha nem szerepelt közöttük.  
Szerinte ha többszöri jelölésre sem választ meg valakit a testület, akkor lehetett volna jelölni 
mást. 
 
Dr. Faragó Péter országgyűlési képviselő megköszöni a képviselő-testület figyelmét és 
javasolja, hogy fontolják meg az elhangzottakat és hozzanak a település számára kedvező 
döntést.  
 
1. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése, elfogadása  
 
Győrffi Dezső könyvvizsgáló tájékoztatja a képviselő-testületet a vizsgálat során 
tapasztaltakról. Elmondja, hogy a 2008. évi beszámoló megbízható és valós képet mutat a 
gazdálkodásról. 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti a jelentés fontos adatait.  
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Gazda Lajos képviselő sérelmezi, hogy az ülés előtt 1-2 órával kapták meg az írásos 
anyagot. Érdeklődik, hogy melyek azok a kisebb hiányosságok amiket tapasztalt, miért nem 
kielégítő a belső ellenőrzés szervezettsége, az ÁFA-nak alanya-e az önkormányzat vagy sem ? 
 
Győrffi Dezső könyvvizsgáló  elmondja, hogy vannak kisebb hiányosságok, hiszen a 
folyamat ellenőrzése nem működik megfelelően, de ez nem befolyásolja a jó minőségű 
munkát. A bérleti díj ÁFA mentes, hiszen 2004-től ez már így van. 
 
A képviselő-testület 7 igen és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

32/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat 2008. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített 
beszámolójának felülvizsgálatát, egyidejűleg a könyvvizsgáló jelentését.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Török Barna jegyző  elmondja, hogy a könyvvizsgáló a jövőben is nagyban segítené az 
önkormányzat munkáját. A feladat ellátását azonban Győrffi György venné át.  
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy kötelező-e ez a feladat az önkormányzat, valamint 
miért nem a jelenlegi felállásban látnák el a munkát. 
 
Győrffi Dezső könyvvizsgáló  elmondja, hogy nyugdíjba vonul, azért adja át a feladatot a 
fiának. 
 
Lakatos Jenő képviselő szerint akkor kötelező könyvvizsgáló alkalmazása, ha hitelt vesz 
igénybe az önkormányzat.  
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta a könyvvizsgáló 
továbbalkalmazását és támogatják. 
 
A képviselő-testülete egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

33/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a feltételek változatlanul 
hagyása mellet a könyvvizsgálói feladatok elvégzésével 2009. május 1-től 2010. 
április 30-ig megbízza Győrffi György könyvvizsgálót. A megbízás díja bruttó 
55.200.-Ft/hó. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.  Beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról,  rendeletalkotás (zárszámadás) 
  
Rusz László képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta a rendelet tervezetet és az 
elfogadását javasolja.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzatának 
9/2009. (IV.29.) 

R E N D E L E T E 
az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az írásban megküldött beszámolót. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

34/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 

Praták Zoltánné képviselő  érdeklődik, hogy hol tart a sebességkorlátozó táblák cseréje 40-
esre. 
 
Urbán József MESZ vezető  egyeztetett a táblák cseréje ügyében, 22 db táblát kell kijavítani, 
melynek a költsége kb. 30 e Ft lesz. 
Elmondja továbbá, hogy május 5, 6-án szállítja le a CIRKONT a műanyag kukákat, az 1,1 m3-
eseket a MESZ udvarán lehet átvenni, a kis kukákat a 4-es épületben vehetik át csütörtökön és 
pénteken. Az alumínium konténerek elhelyezéséről a lépcsőházak kötelesek gondoskodni.  
 
Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselőket arról, hogy: 

- fakivágási engedélyt kértek az Erkel út 11. szám alatti lakók, melyet ősszel újra 
megvizsgálnak.  

- Nyári nyelvi tábort szerve a Református egyház, melyhez kérik az önkormányzat 
támogatását. 

- Az Európai Parlamenti választások lebonyolításához 200 e Ft biztosítására van  
szükség. 

- Egyeztetett időpontot az ÉRV igazgatójával, mely során bejárják a települést a 
közkutak lezárásával kapcsolatban. Ha lezárásra kerülnek, később már nem nyitja meg 
újra az önkormányzat.  

-  
Rusz László képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta a nyári nyelvi tábor támogatását, 
javasolják. 
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A képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

35/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Parlamenti 
választások lebonyolítására 200 e Ft-ot biztosít. 
Felelős polgármester 
  jegyző 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

36/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egyház 
által szervezett nyári nyelvi tábor támogatására 100 e Ft-ot biztosít.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Ráduly József képviselő javasolja, hogy a szennyvíziszap égetőről készült terveket 
megtekintésére,  hatástanulmány elolvasására legyen lehetőség helyben is, ne kelljen beutazni 
Miskolcra.  
Érdeklődik, hol tart a kátyúzás. Ezt a feladatot minél hamarabb meg kell oldani. Javasolja, 
hogy a MESZ vezető legalább a PB felé terjesszen be alternatívákat. Árakat is tud mondani.  
 
Urbán József MESZ vezető  javasolja, hogy legalább a gyár felé vezető út kátyúzását 
szakcég végezze. A tárgyalások lebonyolítására kéri bízza meg a testület.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint is szükség van egy testületi elhatározásra, hogy milyen 
részekről tárgyaljon a MESZ vezető.  
 
Lakatos Jenő képviselő szerint a gyár felé vezető út felújítása közel 5 millió Ft lenne, erre 
nem lesz pénze az önkormányzatnak.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint mélyek a kátyúk az úton, balesetveszélyesek. Sok 
vállalkozó használja azt az utat, akik adót fizetnek, minél előbb ki kell javítani.  
 
Urbán József MESZ vezető  megpróbálja minél olcsóbban megoldani a javítást, azonban 
nincs meg hozzá a megfelelő eszköze.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő javasolja, hogy Ráduly képviselő és a MESZ vezető közösen 
nézzék át az ajánlatokat és válasszák ki a legkedvezőbbet.  Ha ez a megoldás nem 
kivitelezhető, akkor kérjen ajánlatokat a Településfejlesztési bizottság. 
 
A képviselő-testület 8 igen és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

37/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a MESZ 
vezetőjét, hogy kérjen be árajánlatokat a kátyúzásra. A kiértékelésbe vonja be a 
Településfejlesztési-,  Környezetvédelmi- és Közbiztonsági Bizottságot.  
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A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy : 

- lekötésre került 30 millió Ft tartós betétbe, 
- az önkormányzat számlájának egyenlege 13,12 millió Ft, 
- május elején a kukák kiosztásra kerülnek, 
- Szerb polgármesterek tesznek látogatást a SVIP-nél, 
 

Török Barna jegyző  ismerteti az írásban megküldött anyagot, elmondja, hogy a következő 
ülésre előkészíti és beterjeszti a költségvetési szervek új alapító okiratát, melynek módosítását 
jogszabály írja elő.  
 
Gazda Lajos képviselő elmondja, hogy: 

- a Kossuth úton Szabó Gyuláné előtt az akna fel van töltve, megáll benne a víz. 
- Többen panaszkodnak, hogy nehézkes a posta megközelítése, legalább korlátot 

szereljen fel az önkormányzat.  
- A református temetőnél csöpög a csap. 
- Szükség lenne az Erkel F. út felső oldalának a takarítására is, valamint az ó-falu 

rendbetétele is fontos.  
- Sok kóbor kutya zavarja a járókelők nyugalmát a CBA bolt körül. 
- A lakások ablakának párkányára többen kiraktak virágládákat, amely balesetveszélyes, 

hiszen nincs rögzítve.  
- Sérelmezi a lakosság, hogy a hivatalban kedden és csütörtökön nem fogadnak 

ügyfeleket.  
- Azok is kaptak levelet a talajterhelési díj miatt, akik rácsatlakozta a hálózatra.  
 

Lakatos Jenő képviselő felhívja a figyelmet a szennyvízhálózat karbantartásának 
szükségességére, hiszen több lakó is jelzi a rendszerre előforduló gondokat. 
Szépen rendben van a település, melyért köszönet a MESZ –nek és a lakosságnak.  
A szennyvíztelepen megrongálták a kerítést, már az oszlopokat is bontják. 
Javasolja, hogy a szennyvíztelepen az aknába hordjanak törmeléket, a baleset elkerülése 
érdekében.  
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy mi történik azokkal a lakókkal aki a 
közelmúltban vásároltak kukát, az kitől kérheti vissza az árát. 
Javasolja, hogy: 

- az önkormányzat valamennyi pénzt költsön virágok vásárlására. 
- A SVIP végezzen munkálatokat a sporttelepen.  

Jelcs Sándor képviselő elmondja, hogy: 
- a gyártelepi buszmegálló tetejét a szél feltépte, ki kell javítani. 
- A bábony patak medrét is rendbe kell tenni, hiszen sok idegen is közlekedik a gyárba. 
- A sportpálya környékén legalább a meccsek idejére össze kéne takarítani a szemetet.  
- Ismét sok a  kóbor kutya, sokan vannak akik nem oltatták be, velük szemben járjon el 

a Polgármesteri Hivatal, ne csak az önkormányzat költsön az ebek begyűjtésére, 
hanem a tulajdonos is érezze a felelősségét.  

- A régi újtelepen lakók is szeretnék gyakrabban látni a lakókörnyezetükben a 
polgárőröket.  
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Molnár Zoltán képviselő  elmondja, hogy: 
- a Dózsa Gy. úton autómosásra használják a közkutat 
- fontos lenne a patakmeder tisztítása, hiszen a búcsú napja is közeleg.  

Ismerteti a Május 1-e programját.  
 
Urbán József MESZ vezető tájékoztatja a képviselőket arról, hogy folyik a munka az egész 
faluban, árkot tisztítanak, bozótot irtanak, füvet nyírnak. A gyárkapuban lévő buszmegállóban 
rögzítették a szél által felszaggatott lemezt.  
A közmunka program keretén belül a Vargaszögben a régi ravatalozótól a Petőfi út végéig 
szeretnék kitakarítani a patakmedret.  
A szennyvíztelepnél a kerítés kijavítása folyamatban van, a virágosításhoz pénzre lenne 
szüksége.  
 
Molnár Zoltán képviselő elhagyta a termet.  
 
6.  Beszámoló a 2008. évi belsőellenőrzésről  
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásba megküldött anyagot.  
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta, fegyelmi felelősségre vonásra adó 
okot nem tártak fel. Javasolják a jelentés elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (9 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

38/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2008. évi 
belső ellenőrzésről szóló jelentést.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Molnár Zoltán képviselő megérkezett. 
 
7. MESZ SZMSZ-ének megtárgyalása, elfogadása 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy a bizottsági üléseken elhangzott javaslatok kijavításra 
kerülnek az SZMSZ-ben. Javasolja, hogy azokkal együtt fogadja el a képviselő-testület. 
 
Praták Zoltánné képviselő szerint az intézményvezető feladatai közé kerüljön be a közcélú , 
közhasznú munkák irányítása.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

39/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sajóbábony 
Nagyközségi Önkormányzat Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
Felelős: polgármester 
   MESZ vezető 
Határidő: azonnal és folyamatos 
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8.  Az általános iskola és az óvoda csoportbontásának megtárgyalása (óvoda nyári nyitva 
tartásának megtárgyalása) 

 
Rusz László képviselő  elmondja, hogy megtörtént a beiratkozás az iskolában és az óvodában 
is. Az iskolában 27 főt írattak be, az óvodában pedig 28 főt.  
A csoportbontásról készült előterjesztést a PB megtárgyalta, javasolják az elfogadását.  
 
A képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

40/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az általános 
iskola és óvoda csoportbontását. 
(A csoportbontás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Felelős: polgármester 
   ÁMK vezető 
Határidő: azonnal 

 
Praták Zoltánné képviselő szerint az óvoda 5 hétre tervezett nyári szünete nagyon hosszú 
idő, sok szülőnek gondot jelentene.  Javasolja, hogy csak két hét legyen a nyári szünet, ha 5-6  
gyerek jelentkezik, akiknek dolgozik valamelyik  szülő legyen megoldott az elhelyezés. 
Ebben a nehéz helyzetben nehogy elveszítse valaki a munkahelyét ilyen problémák miatt. 
 
Sipos Zoltánné óvoda vezető elmondja, hogy az óvoda SZMSZ-ében rögzítve van a 4 hét 
nyári szünet. Az óvoda dolgozóinak is főként ebben az időszakban kell kivenni a szabadságot. 
A felmérések alapján 5 szülőt érint a szünet, ez hat gyereket jelent.   
 
Jelcs Sándor képviselő javasolja, hogy módosítsa a képviselő-testület a 81/2007. (VII.31.) 
számú határozatát, úgy, hogy elsősorban azok a gyerekek vehetők fel az óvodába, akik 
esetében legalább egyik szülő dolgozik. 
 
A képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

41/2009. (IV.28.) számú  Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 81/2007. 
(VII.31.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Elsősorban azok a gyerekek vehetők fel óvodában 3 és 5 éves kor között, akik 
esetében a szülők, vagy legalább az egyik szülő dolgozik, és ezt munkáltatói 
igazolással bizonyítja.” 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a 4 - 8. évfolyamosok részére tanulószoba 
működtetését tervezi az iskola, melyre normatíva is igényelhető. Molnár Zoltán már 
szeptemberben is felvetette, hogy lenne rá igény. 
 
Praták Zoltánné képviselő  érdeklődik, hogy kb. hány gyerek venné igénybe ? Később nem 
lenne jó, ha plusz tanár felvétele is szükségessé válna. A túlórakeret nem baj ha megmarad, 
nem kell feltétlenül elkölteni. 
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Rusz László képviselő szerint még így is elérhető megtakarítás, továbbá 23 e Ft fejkvóta jár 
erre az ellátásra, mely szintén javítja az egyensúlyt. A tanulószoba akkor indulna, ha van rá 
kellő számú igény.  
 
A képviselő-testület 8 igen és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

42/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Deák Ferenc Általános Iskola 2009. szeptember 1-től egy tanulószobai csoportot 
alakítson ki a IV – VIII. osztályos tanulók részére  a 2009/2010. tanévre.  
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 

 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy az óvoda nyári nyitva tartására a következő ülésen, 
a felmérések elvégzése után térjenek vissza. 
 
 
9. TNT üzem tragédiájának 30. évfordulójára megemlékezés előkészítése 
 
Nagy Imre polgármester  tájékoztatásul elmondja, Kiss László felajánlotta, hogy a TNT 
robbanás áldozatainak emlékműve környékét rendbe teszik, a résztvevőket vendégül tudja 
látni. A meghívók elküldését koordinálná az önkormányzat, valamint a hirdetés közzétételét. 
Az önkormányzat koszorút készíttet. A megemlékezést  május 29-én (péntekre) tervezik.  
  
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület a továbbiakban zárt 
ülésen folytatja munkáját.  
      Kmft. 
 
 
 
 
 Török Barna             Nagy Imre 
     Jegyző           polgármester 
 
 
 
 Ráduly József           Rusz László 
  jkv.hitelesítő          jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


