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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. május 26-án 
megtartott  képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  10 fő 
                        ülés végén  11 fő 

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

 
Hiányzók: 1. Hubai Krisztián 
  2. Müller Pálné  
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak:  Vendriczky Tiborné élelmezésvezető, Urbán József MESZ vezető, 
Urbán Alexandra családgodozó előadó, Mannheimné Pozsgai Erzsébet gyermekjóléti 
előadó. 
 
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 Lakatos Jenő, Gazda Lajos képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

45/2009. (IV.28.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg: 
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1.  Tájékoztató a Családsegítő Központ  és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkájáról.   

    Előadó: Családsegítő Központ vezetője   
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  
 Előadó: polgármester 
3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről. 
 Előadó: polgármester, jegyző 
4. Indítványok, bejelentések. 
5.  A tankönyv  támogatás megtárgyalása. 
     Előadó: polgármester  
        ÁMK igazgató 
6.  Tájékozató az Önkormányzatok közötti társulások közgyűléséről (szóban). 
 Előadó: polgármester 
7.  MESZ alapító okiratának megtárgyalása és elfogadása   
 Előadó: jegyző 
         MESZ vezető 
8. ÁMK alapító okiratának megtárgyalása és elfogadása.  
 Előadó: jegyző 
         ÁMK igazgató 
9. Óvoda nyári nyitva tartásának megtárgyalása, elfogadása. 
 Előadó: ÁMK igazgató 
10. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának megtárgyalása, elfogadása 
 Előadó: jegyző 
11. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 

- Rejdovai (szlovák) gyerekek nyári táboroztatása (költségének 
meghatározása). 

-  Szociális étkeztető eszközigénye (nettó 281 e Ft). 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Lakatos Jenő és Gazda Lajos képviselők. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

1.  Tájékoztató a Családsegítő Központ  és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.   
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális Bizottság tárgyalta a 
tájékoztatót, mellyel egyetértenek.  
 
Gazda Lajos képviselő  a munkaidő beosztással kapcsolatosan érdeklődik, hogyan 
oszlik meg a 20 óra terepmunka és az adminisztráció. Hogyan kapnak tájékoztatást a 
lakosok az ügyfélfogadás rendjéről. Sajnálatos, hogy a diagramokat fekete-fehérben 
kapták meg, így értelmezhetetlen.  
 
Lakatos Jenő képviselő megköszöni a szorgalmasan végzett munkát. Kérdése, hogy 
miért adnak normális szülők állami gondozásba gyerekeket ?  
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Jelcs Sándor képviselő szerint az anyag nyelvezete szakmai jellegű. Jó lett volna ha a 
vezető részt vesz a tájékoztatáson. Szerinte nagyobb figyelmet kellene szentelni a 
gyerekeknek, hiszen sokan kukáznak, mely a fertőzés veszélyét hordozza. Kérdezi, 
hogyan lehet ellenőrizni a munkaidő beosztását. Van-e visszatartó erő a kezükben.  
 
Molnár Zoltán képviselő érdeklődik van-e pénzügyi gondja a szolgálatnak, 
esetlegesen kapnak-e adományokat a programok szervezéséhez. 
 
Mannheimné Pozsgai Erzsébet gyermekjóléti előadó elmondja, hogy 
munkaidejüket a törvény szabályozza.  
Feladataikat a szakmai protokoll szerint végzik, mely leírja az alkalmazandó eljárások 
menetét, a szükséges adminisztratív teendőket.  
Költségvetési keretük szűkös, feladataikat előre meg kell tervezni. Megköszöni az 
önkormányzat segítségét, támogatását.  
Gyermekek állami gondozásba adása nem jellemző a településen, kevés esetben 
fordult ilyen elő. 
Feladatuk a nevelési tanácsadás, kapcsolattartás. A szülők részéről önkéntes az 
igénybevétel. Szankcióra azonban nincs semmiféle lehetőségük.  
 
Nagy Imre polgármester  megköszöni a tájékoztatást.  

 
 

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

46/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Müller Pálné képviselő megérkezett. 
 
 
3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a tájékoztató sok pontjához pénzeszköz 
felhasználására van szükség, ehhez határozat szükséges. 
 
Praták Zoltánné képviselő tapasztalta, hogy az utóbbi időben is árusítanak a bolt 
előtt a földön, nem csak az asztalokról. 
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Javasolja a Szociális étkeztető vezetője által felvetett fejlesztések elfogadását.  
Az óvoda létszámát azért határozták meg korábban 75 főben, mert nem szeretnék 
növelni a gyermekek számát, valamint a dolgozói létszámot sem.  
A közkutak lezárása után kialakult gondok megoldására javaslatot tett a Szociális 
bizottság.  
Érdeklődik, hogy az önkormányzat intézményeinek kukái mikor lesznek lecserélve, a 
tároló bódét sem szerelték le, pedig egyszer már kérte a testület.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy: 
- hétközben ellenőrzést tart a piacon, hétvégén azonban nem, de ki lehet hívni a 

rendőröket, akik a helyi jogszabály alapján tudnak intézkedni.  
- az óvoda  alapító okiratában 100 fő felvehető gyereklétszám van meghatározva, 

melyet változatlanul kellene hagyni mint keretet, ezen kívül a képviselő-testület 
határozatban dönthet arról, hogy kevesebb létszámot fogadjon az óvoda. A 75 fő + 
10 % eltérítés nem jelent dolgozói létszám növekedést.  

 
Molnár Zoltán képviselő javasolja, hogy az őszi betakarítás idejére meg kell nyitni a 
közkutat a Szabadság út végén, ezzel is segítve a pincetulajdonosokat.  
A növénytelepítéssel foglalkozó rendeletben szabályozni kellene a növényvédelmet, 
valamint azt, hogy közterületre ne ültessenek a lakók gyümölcsfát, hiszen ekkor a 
termése már mindenkié, így csak rongálják a fákat, és szemetelnek.  
 
Gazda Lajos képviselő köszönetet mond a kóbor ebek begyűjtéséért. A kátyúzás 
során a katolikus temetőre vezető utat is javítani kellene. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint az óvodában a nyári szünetben a folyamatos 
működés is megoldható a két óvodában.  
 
Jelcs Sándor képviselő szerint a piacon javult a helyzet. Szerinte táblával ki kéne 
jelölni az árusítás módját.  
Köszönetet mond a kóbor ebek elszállításáért, ami sajnos sokba került az 
önkormányzatnak. Javasolja, hogy a jegyző próbáljon érvényt szerezni az állattartási 
rendeletben foglaltaknak, és az ebek befogására kiadott összeget pótolni a bírságokból. 
Tolmácsolja a lakosság köszönetét az új kukákért, a kiosztás megszervezése azonban 
jelentett némi problémát. Javasolja egy idő után ellenőrizze az önkormányzat, hogy 
mindenkinek meg van-e a kukája.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a kukákat ingatlanonként adta a CIRKONT 
ZRt., a MESZ szervezte a kiosztását a népességnyilvántartás segítségével.  
A kóbor ebek begyűjtés nem volt olcsó, de ha az önkormányzatnak kellene megoldani 
a feladatot, többe kerülne.  
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy miért nem lett közzétéve a könyvvizsgálói 
jelentés.  
Változott-e a kukák ürítésének a rendje, elszállítják-e a régiből a szemetet vagy nem ? 
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Lakatos Jenő képviselő elmondja, hogy beszélt a CIRKONT-os dolgozókkal akik 
arról tájékoztatták, hogy csak azt az edényt ürítik amit most adtak.  
 
Nagy Imre polgármester  tárgyalt az igazgatóval, akik arról biztosította, hogy nem 
hagynak ott szemetet.  
 
Urbán József MESZ vezető  elmondja, hogy a nagy alumínium konténereket nem 
ürítik a csere után. Nem adnak új kukát a vállalkozóknak, intézményeknek, nekik meg 
kell vásárolni.  
A katolikus temető felé vezető úton nagy kátyúk vannak, de a javítására nincs anyagi 
fedezet, sokba kerülne.  
 
Molnár Zoltán képviselő szerint a bolt körüli árusításnál kedvezőbb helyzetben van 
az, aki a bejárathoz közelebb pakolta ki az áruit.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerit a közegészségügyi előírásokat is be kell tartani, ha 
kevés a hely bővíteni kell az asztalok számát.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a könyvvizsgálói záradék közzétételének nincs 
semmilyen akadálya.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB javasolja az ebek befogásának 
költségét kifizetni.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

47/2009. (V.26.) számú Önkormányzati határozat 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kóbor 
kutyák begyűjtéséről, elszállításáról szóló jelentést.  A 2009. május 12-14-e 
időpontban elszállított kóbor ebek szolgáltatási díja bruttó 261.000.-Ft. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális étkeztető festésére nettó 300 e 
Ft biztosítását javasolja a PB. 
 
Gazda Lajos képviselő támogatja a vezető által kért összeg megítélését, továbbá az 
ÁFA változása előtt be kell szerezni az eszközöket.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

48/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Szociális étkeztető helyiségei kapjanak tisztasági festést, egyidejűleg az 
élelmezésvezető pótolja az eltörött, megrongálódott tárgyi eszközöket.  E 
feladatra nettó 300.000.-Ft-ot biztosít.  
Felelős: polgármester 
   Szoc.konyha vezetője 
Határidő: azonnal 
 

A képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

49/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az óvodai 
jelenlegi gyermeklétszám (75 fő) 10 %-kal történő túllépéséhez. A vezető 
óvónő ezen belül gazdálkodhat a létszámmal.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a kátyúzásra a PB 700 e Ft-ot javasol. 
 
Lakatos Jenő képviselő szerint a gyáron belül lévő nagy cégek is járuljanak hozzá az 
útfelújításhoz, hiszen azt többnyire ők használják. 2006-ban már újította az utat az 
önkormányzat. Kedvezményt is kapnak, hiszen a építmény adó maximuma 1.200.-Ft, 
de az önkormányzat csak 900.-Ft-ban állapította meg.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy nem lehet halogatni a döntést, hiszen már 
károsult is jelentkezett. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő javasolja, hogy tárgyaljon az önkormányzat a gyár 
területén lévő cégekkel, hiszen az út fő használói nem az önkormányzat. A cégek is 
vállaljanak részt a nehézségekből. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodással meghozták az alábbi 
határozatot: 
 

50/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az utak kátyúzására 
bruttó 700.000.-Ft-ot biztosít.  
Felelős: polgármester 
   MESZ vezető 
Határidő: azonnal 
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Molnár Zoltán képviselő javasolja, hogy a bebéksor felé lévő közkutat ne zárják le 
teljesen, csak szűkítsék, a betakarítás időszakában pedig működjön teljes kapacitással.  
 
Praták Zoltánné képviselő nem javasolja a közkutak megnyitását, a bebék sori 
pincetulajdonosok pedig építsenek kutat vízórával. Mindenen spórolni kell, így ezen 
is. A Szociális bizottság ezért javasolja segítség nyújtását azoknak akiknek még nincs 
bekötve a vezetékes víz.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

51/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
közterületen lévő közkifolyók megszüntetéséről, illetve „a kifolyás 
szűkítéséről” szóló jelentést. E szerint a közkifolyó szűkítéssel működik: 
 Béke út 29. 
 Ady E. út 33. 
 József A. út 5. 
 Szabadság út 1.  
 Váci M. út 38. 
szám alatt.  
Javasolja a közkifolyók teljes megszüntetése (elzárása) érdekében az 
ingatlanokra  bekötni a vezetékes ivóvizet 2009. október 1-ig. Ehhez 100 %-ban 
megelőlegezi a költségeket, melyet a tulajdonosoknak két év alatt kell 
részletekben visszafizetni.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

Nagy Imre polgármester javasolja, hogy a TNT robbanás áldozatainak 
megemlékezésére 150 e Ft keretet biztosítson a képviselő-testület.  
 
Gazda Lajos képviselő  nem érti miért van szükség a pénzbeli támogatásra, holott 
tudomása szerint a költségeket az utódcég állja.  
 
Ráduly József képviselő is úgy emlékszik, hogy eredetileg a KIS cégcsoport vállalta a 
költsége fedezését.  
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a KIS cégcsoport is részt vesz sok 
dologban, az önkormányzat a megemlékezés megszervezését vállalta, valamint a 
vendéglátást, az üdítők beszerzését. Ennek fedezésére van szükség 150 e Ft-ra.  
Ismerteti a megemlékezés forgatókönyvét.  
 
 
 
 



 8

A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

52/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármesteri tájékoztatót melynek alapján a TNT üzem tragédiájának 
megemlékezésére, lebonyolítására 200.000.-Ft-ot biztosít. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4. Indítványok, bejelentések 

 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 
számláján jelenleg 24 millió Ft van. 
 
Török Barna jegyző ismerteti az Európai Uniós választás lebonyolításához a 
szavazóköröket, a szavazatszámláló bizottságot és a választási iroda dolgozóit.  
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy a bizottságban lehetnek-e más település 
lakosai. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy ennek a bizottságnak jövőre lejár a mandátuma, 
akkor kell új összetételű bizottságot választani.  
 
Gazda Lajos képviselő tolmácsolja a lakosság panaszát, mely szerin nincs 
ügyfélfogadás a hivatalban kedden és csütörtökön. 
A posta akadálymentes megközelítése még nem készült el. 
Szintén lakossági kérdést továbbít, mely szerint hogyan történhet lakcím bejelentés a 
hivatal tudta nélkül. 
A Kossuth úton a megsüllyedt aknafedlap még nem került kijavításra.  
Elmondja, hogy sokan részt vettek a BÉM működése ellen szervezett tüntetésen, név 
szerint ismerteti a résztvevő sajóbábonyi lakosokat.  Érdeklődik, hogy miért nem volt a 
polgármester és a képviselő-testület. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő  elmondja, hogy 2009. július 6-án bírósági tárgyaláson 
vesz részt a BÉM-mel kapcsolatban. Tanúként vesz részt 3 sajóbábonyi lakos , kéri 
bárkinek akinek bizonyítéka van, segítse a munkát.  
 
Rusz László képviselő köszönetet mond azoknak akik a tüntetésen képviselték a 
települést.  
 
Ráduly József képviselő határozathozatalt indítványoz arról, hogy ha hatástanulmány 
érkezik a Polgármesteri Hivatalban újabb létesítmény megvalósításáról, akkor 
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mindenki kapjon személyre szóló értesítést, hogy megtekintheti a tanulmányt. Ismét 
újabb égető épül a gyár területén. 
Érdeklődi, hogy: 

- hol tart az Ady út végén lévő romos ház lebontásának eljárásra, valamint az 
építményadóval kapcsolatos  felmérés.  

- mennyibe kerül a Rákóczi út kátyúzása ? Ha megoldható gyalogátkelőhelyet is 
festhet az árban a kivitelező.  

 
Gazda Lajos képviselő nem érti az újabb égető építését, hiszen eddig úgy tudta, hogy 
felújítják a régit.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy ez egy új égetőmű, a Környezetvédelmi 
Felügyelőség szervezi a közmeghallgatást. A terület nem az önkormányzaté, így nincs 
beleszólása. Az engedélyt a Felügyelőség ki fogja adni ha a kivitelezés a jogszabályi 
előírásoknak megfelel. Lehet szórólapot közzétenni, annak nincs semmilyen akadálya.  
Az építményadó felülvizsgálatához folyamatban van az építmények felmérése, ha a 
munka elkészül, tájékoztatja a testületet.  
Az Ady E. út végén lévő épületnek 9 tulajdonosa van, a megkeresésük folyamatban 
van, a tértivevények még nem érkeztek vissza.  
Más lakcímére történő bejelentkezés hatósági ügy, ha az érintett panaszt tesz 
megindítják az eljárást.  
A Kossuth úton lévő aknafedlap kijavításának érdekében felveszik a kapcsolatot a 
közútkezelővel.  
Az ügyfélfogadás rendje mindenhol le van szabályozva, hiszen a feladatokat 
valamikor el is kell végezni. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

53/2009. (V.26.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
településen létesítendő új beruházás esetén - mely környezetvédelmi 
hatástanulmányhoz kötött -  a  Polgármesteri Hivatal a lakossághoz szórólapon 
juttassa el a hirdetményt.  
Felelős: polgármester 
   jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Gazda Lajos képviselő  elmondja, hogy a Kossuth úti aknafedlap javításának 
szükségessége már az előző ülésen is elhangzott, eddig miért nem került sor az 
intézkedésre.  
Nem érti, hogy miért akarnak még egy harmadik égetőt is építeni a településre, hiszen 
már van kettő. Mindent meg kell tenni a megakadályozásáért.  
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Nagy Imre polgármester szerint azért van szükség az égetőre, mert nem létesíthető 
szennyvíz iszap lerakó, hanem el kell égetni. 
 
Ráduly József képviselő  szerint az Ady út végén lévő ház veszélyes, addig kell 
megoldani az elbontását, amíg nem dől rá valakire.  
A BÉM működése ellen is ágállnak az emberek, pedig annak a működését is 
engedélyezte a Környezetvédelmi Felügyelőség. A szennyvíz iszapot eddig is 
elégették a KIS Kft-ben, de azáltal csökkent a kapacitásuk, most építenek egy új 
égetőt, hogy még több káros anyagot égethessenek. 
Azért lenne szükséges a lakosság értesítése, mert nem tud a létesítéséről senki.  
 
Török Barna jegyző szerint az engedélyt a jogszabályok alapján adták ki a BÉM-re. 
Már több fórumot is megjártak az ellenzők, de nem jutottak előbbre.  
 
Jelcs Sándor képviselő köszönetet mond a patakmeder kitakarításáért. 
Azonban a gyógyszertár sarkánál a lépcsőhöz szükség lenne korlátra, valamint az 
aszfaltpálya környékének rendbetétele is fontos lenne. 
Érdeklődik, mennyibe került a szennyvíztelep körbekerítése. 
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a régi gázcsere telepet szemétlerakónak 
használja a tulajdonos, gondozatlan. 
A sporttelepet fél éve üzemelteti a SVIP és még nem fejlesztett rajta semmit. Ha nem 
teljesíti a vállalt feladatokat vissza kell tőle venni jövőre. 
 
Müller Pálné képviselő elmondja, hogy a napokban mérték fel az épületet, belül 
kezdik a munkálatokat. A füvet rendszeresen nyírják. 
 
Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselőket, hogy a posta tervezi az 
akadálymentesítést, melyhez kérte az önkormányzat segítségét, kivitelezők ajánlását 
kérte. Az azonban igaz, hogy gyorsabb lenne ha az önkormányzat elvégezné a 
feladatot. 
 
Urbán József MESZ vezető  elmondja, hogy a szennyvíztelep körbekerítése kb. 150 e 
Ft-ba került, a kátyúzés 5.200.-Ft+ÁFA/m2, így a 700 e Ft-os keret kb. 100 m2-re lesz 
elegendő. 
 
Nagy Imre polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet a Folklór fesztivál 
időpontjáról és arról, hogy 108 e Ft-tal kell hozzájárulni a megrendezéséhez. 
 
A képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

54/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
hagyományos Folklór Fesztivál megtartásával Sajóbábonyban 2009. 
augusztusában.  
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A Kazincbarcika Önkormányzata által meghatározott költsége 108 e Ft + ÁFA. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Molnár Zoltán képviselő szerint el kell gondolkodni azon, hogy a jövőben részt 
kíván-e venni a település ezen a rendezvényen.  
 
Polák Zoltánné képviselő javasolja, hogy a következő évben előre jelezzük, hogy 
Sajóbábony ki szeretne maradni a fesztiválból. 
 
Nagy Imre polgármester szerint a művelődési ház a jövőben koncentráljon egy nagy 
falusi rendezvényre, a többiek pedig kisebb programok legyenek.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy az önkormányzat tervei felújítani a Kinizsi és 
Rákóczi utakat, ehhez pályázatot nyújt be, ha eredményes lesz, akkor az önrészt 
biztosítani kell.  
 
Ráduly József képviselő nem érti, hogy akkor miért kell most költeni a kátyúzásra. 
Ha tudja ezt hamarabb, akkor a kátyúzás díját nem szavazza meg.  
 
Praták Zoltánné képviselő  szerint, nem biztos, hogy eredményes lesz a pályázat, az 
út azonban nagyon rossz, ezért szükség van a kijavításra.  
 
Polák Zoltánné képviselő  szerint eredményes pályázat esetén  a kivitelezővel meg 
lehet egyezni az elvégzendő feladatokban.  
 
A képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

55/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kinizsi út és a Rákóczi út felújítása pályázati finanszírozásból történjen. 
Az önkormányzat vállalja a finanszírozás önrészét, valamint a felújítási terv 
költségét, melynek összege 180 e Ft.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Török Barna jegyző tájékoztatja a képviselő-testület arról, hogy a rejdovai gyerekek 
cseretáboroztatására 500 e Ft-ra van szükség. Ez fedezi a háromszori étkezést, szállást, 
szabadidős programokat az egy hét alatt (július 4-től 10-ig). 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondta, hogy a PB javasolja a keret megítélését. Az 
ÁMK találkozóra sem használta fel az iskola a kapott keretet. A pedagógusok is 
ingyen vállalják a táborozás idejére a feladatokat.  
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Rusz László képviselő kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy télen jutalom címén 
kb. ekkor létszámmal visznek gyerekeket Rejdovára. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

56/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az 
általános iskolás gyermekek cseretáboroztatásával. Ennek alapján rejdovai 
gyerekek (30 fő) táboroztatására 500.000.-Ft-ot biztosít az 
önkormányzat.(Amennyiben alábecsült az összeg, akkor a képviselő-testület 
kiegészíti.) A sajóbábonyi gyerekek a téli hónapokban fognak kiutazni 
Szlovákiába.  
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
 

Török Barna jegyző javasolja, hogy Pedagógus napra kapjanak az ÁMK dolgozói 
vásárlási utalványt.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta és javasolják, hogy mind a 
közalkalmazottak, mind pedig a köztisztviselők kapjanak 3. 7.150.-Ft-os utalványt az 
aktuális időpontokban.  
Dr. Varga Eszter képviselő  érdeklődik, hogy az adóból mikorra várható feltöltés. 
Nem sajnálja a dolgozóktól az utalványt, csupán annyi a problémája a javaslat 
elfogadásával, hogy ennek a költségvetésnek a jövő év februárjáig  működnie kell.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy szeptember 15-ig várható az adóból befizetés. 
Folyószámla hitelre szükség lesz, hiszen az előző évben is szükség volt rá a zavartalan 
működéshez. 
 
Gazda Lajos képviselő szerint mind a 67,5 dolgozó kapjon egységesen 10 e Ft-ot.  
 
Lakatos Jenő képviselő emlékeztet arra, hogy a költségvetés tárgyalásakor 
semmilyen fejlesztést nem lehetett javasolni, azóta azonban több milliót költött el  a 
testület. Minden lépést meg kell gondolni.  
 
Rusz László képviselő  úgy gondolja, hogy az emberek szellemével is kell törődni. 
Amiről most döntést kell hozni kb. 250 e Ft, a többiről már döntött a testület 
februárban a költségvetés tárgyalásakor.  
 
Praták Zoltánné képviselő tudja, hogy minden évben ez a csel, be kell tervezni a 
költségvetésbe, utána pedig elköltik.  
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Polák Zoltánné képviselő nem érti mi okoz ekkora gondot. A dolgozók juttatása miatt 
mindig ilyen nagy perpatvar. 
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy mi van a közszféra 13. havi fizetésével. Ők 
a gazdasági válság egyik legnagyobb vesztesei.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy megvonták a 13. havi fizetést. 
 
Gazda Lajos képviselő nem tartja helyesnek, hogy azért vegyen fel hitelt az 
önkormányzat, hogy jutalmat tudjon adni a dolgozóknak.  
 
Rusz László képviselő még a döntés elősegítésére azt is elmondja, hogy a nyári 
napközis foglalkozásokat is ingyen vállalják a pedagógusok. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

57/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a köztisztviselők és közalkalmazottak a 2 % tartalék terhére  (az aktuális 
időpontokban) kapjanak 21.450.-Ft/fő vásárlási utalványt. (Teljes összeg 
1.480.050.-Ft.) 
Felelős: polgármester 
   intézményvezetők 
Határidő: azonnal 

 
 
5.  A tankönyv  támogatás megtárgyalása. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az önkormányzat minden évben ingyenesen 
biztosítja a tankönyvet a sajóbábonyi tanulóknak.  
Javasolja a támogatást az előző évekhez hasonlóan, változatlan formában. 
 
Jelcs Sándor képviselő szerint ne adjanak tankönyvtámogatást annak a tanulónak 
akinek évet kell ismételnie. 
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik van-e arra mód, hogy újrahasznosítani a 
könyveket és aki nem érdemel újat, az használtat kapjon. 
 
Rusz László képviselő elmondja, hogy már évek óta alkalmazzák az újra 
felhasználást.  
 
Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet, arról ha úgy döntenek, hogy 
ingyen tankönyvet biztosítanak a tanulóknak, nem lehet diszkriminálni.  
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Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta, a keret a 
költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
A képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

58/2009. (V.26.) számú Önkormányzati határozat 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezi a 
tankönyvek vételárát a Deák Ferenc Általános Iskolának a 2009/2010. 
tanévben.  
A tankönyv támogatás a költségvetésben rendelkezésre áll. 
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 

6.  Tájékozató az Önkormányzatok közötti társulások közgyűléséről (szóban). 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy folyamatosan beszámol a képviselő-
testületnek a társulások munkájáról.  
A Miskolc Kistérség Többcélú Társulás a belső ellenőrzési feladatokat látja el, 
valamint az iskolaérettségi vizsgálatokat, a jelzőrendszeres szolgálatot, a közhasznú-
munka programjait.  
Az SHBÖT társulást kb. 2010-2012-ig fent kell tartani, mivel közel fél milliárdot 
nyertek pályázaton, melyen számítástechnikai beruházást hajtottak végre a társult 
településeken. 
A Hulladékgazdálkodási Társulás többek között pályázatokat is készít. Ilyen program 
keretén belül lehet pl. az illegális szemétlerakókat is felszámolni. Szerette volna ezen 
pályázat keretén belül a savas patak környezetét kitisztítani, azonban az a terület nem 
az önkormányzat tulajdona.  
Az Építés Igazgatási Társulásban 2 fő mérnök alkalmazására kötelezi az 
önkormányzatokat a jogszabály. Bízik abban, hogy a jövőben is meg tudják oldani 
nyugdíjasok alkalmazásával. A társulási hozzájárulás mértékét meg kellett emelni, 
mert a költségek növekedtek.  
 
 
7.  MESZ alapító okiratának megtárgyalása és elfogadása   
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy a 2008. évi CV. törvény előírásai alapján 
szükség van az alapító okiratok módosítására. A jogszabályban foglaltak figyelembe 
vételével készültek el a okiratok, melynek elfogadását javasolja. 
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A képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

59/2009. (V.26.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete: 
- a MESZ létesítő okiratát felülvizsgálta és a szükséges módosításokat 

elfogadta.  
- a MESZ alapító okiratát megtárgyalta és elfogadta.  
Felelős: polgármester 
   MESZ vezető 
Határidő: azonnal 
 

 
8. ÁMK alapító okiratának megtárgyalása és elfogadása.  
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták az alapító 
okiratokat, és javasolják, hogy az oktatási intézmények okiratába kerüljön bele a 
„hazaszeretetre nevelés”. 
 
Sipos Lászlóné óvoda egységvezető javasolja, hogy a férőhelyek száma az óvodában 
legyen 100, a csoportok száma 3 míg a felvehető gyerekek száma 75 fő. 
 
Praták Zoltánné képviselő szerint mivel jelenleg nincs helyi televízió, a 
sportlétesítményt nem az önkormányzat üzemelteti ne legyen az alapító okiratban.  
 
Török Barna jegyző javasolja maradjon benne, hiszen nem lehet tudni egy-két éven 
belül nem lesz-e rá szükség.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint ez nem életszerű, hiszen jelenleg nem az 
önkormányzat működteti a sportlétesítményt.  
 
A képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

60/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 

Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete: 
- az ÁMKK létesítő okiratát felülvizsgálta és a szükséges módosításokat 

elfogadta.  
- Az ÁMK alapító okiratát megtárgyalta és elfogadta.  
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgatós 
Határidő: azonnal 
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9. Óvoda nyári nyitva tartásának megtárgyalása, elfogadása. 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta, javasolják, hogy június 15-
től 1 hétig, majd júliusban 3 hétig tartson zárva az óvoda, akkor ha az iskolában a nyári 
napközis foglalkozás keretében el tudják látni a szünet idején óvodába járó gyerekek 
felügyeletét. 
 
Praták Zoltánné képviselő el tudja fogadni a három hetes szünetet. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a folyamatos működést tartaná jónak, de 
ha a napköziben el tudják látni a felügyeletet ezt a megoldást is el tudja fogadni.  
 
Rusz László képviselő  elmondja, hogy az iskola, a művelődési ház és a család- és 
gyermekvédelmi szolgálattal közösen nyári tábort szerveznek, így tudnak segíteni a 
szülőknek A felmérés alapján nem indokolt az óvoda teljes nyári üzemelése. A 
gyermekeknek is szükségük van pihenésre. A szülők igényét felmérte az óvoda, az 
sem indokolja a folyamatos működést.  
 
A képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

61/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
óvoda nyári nyitva tartásának rendjét. E szerint 3+1 hétig legyen zárva az 
óvoda. Egy hét szünet kezdődjön június 15-én, míg a további három hét 
júliusban legyen biztosítva. 
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal és folyamatos  
 

 
10. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának megtárgyalása, elfogadása 
 
Török Barna jegyző ismerteti az alapító okiratot. 
 
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

62/2009. (V.26.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete: 
- a Polgármesteri Hivatal létesítő okiratát felülvizsgálta és a szükséges 

módosításokat elfogadta.  
- a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát megtárgyalta és elfogadta.  
Felelős: polgármester 
   jegyző 
Határidő: azonnal 
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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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


