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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. június 30-án megtartott  
képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  9 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. Dr. Varga Eszter 

 
Hiányzók: 1.  Müller Pálné 
  2.  Polák Zoltánné  

3. Rusz László  
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak:  Urbán József MESZ vezető, dr. Tóth Olga háziorvos, dr. Kerekes Ferenc 
háziorvos, dr. Spak Miklós fogorvos, Gazdigné Szabó Beáta védőnő, Urbán Józsefné 
int.egységvezető 
 
Nagy Imre polgármester  köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 fős 
képviselő-testületből  9 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jelcs Sándor, Molnár Zoltán képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (9 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

63/2009. (VI.30.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg: 
1. Sajóbábony egészségügyi- és védőnői szolgálat helyzetéről tájékoztató. 

Előadó: háziorvosok, fogorvos, védőnők 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: polgármester  
3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 

Előadó: polgármester, jegyző 
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4. Indítványok, bejelentések. 
5. ÁMK 2009/2010.  tanévre vonatkozó munkaterv (program) ismertetése, 

jóváhagyása 
Előadó: ÁMK igazgató 

6.  Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről. 
   (Iparűzési adó, építményadó, kommunális adó, gépjárműadó, talajterhelési díj) 
     Előadó: jegyző 
7. Rendelet: a növények ültetési, telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályok  
 Előadó: jegyző  
8.  Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
 Kitüntetések adományozásának elbírálása 

 Előadó: jegyző 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Jelcs Sándor és Molnár Zoltán képviselők.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ráduly József képviselő elmondja, bizottságok kérték, hogy napirend előtt tárgyaljon a 
képviselő-testület a CIRKONT vezetésével.  
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy külföldön tartózkodnak a 
vezetők, nem tudtak részt venni az ülésen.  
 
 
1. Sajóbábony egészségügyi és védőnői szolgálat helyzetéről  tájékoztató 
 
Dr. Tóth Olga háziorvos az írásos tájékoztatót kiegészíti azzal, hogy a munkájuk jelentős 
részét a szűrések, a megelőzés teszi ki, az akut ellátáson kívül. Elmondja, hogy a védőnői 
szolgálat helyiségében elhelyezett hűtő kicsi, nem tudnak kellő mennyiségű oltóanyagot 
tárolni benne. Ha lehetőség van rá nagyobbra cserélni, vagy vásárolni mellé egy másikat.  
 
Dr. Kerekes Ferenc háziorvos szintén a sokszorosára növekedett adminisztrációt emelné ki, 
mely lassítja a betegek ellátását. A munkahelyek számának csökkenése, a romló gazdasági 
helyzet érezhető a betegellátásban is, hiszen a mentális problémák növekednek. Többel 
gondot jelent a település elöregedése is.  
 
Dr. Spak Miklós fogorvos  a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a betegek figyelmét, 
melyre a nyári szünetben várják a tanulókat. Javasolja a kezelések igénybevételét, hiszen nem 
lehet előre tudni, meddig marad ilyen formában a finanszírozás.  
 
Gazdigné Szabó Beáta védőnő elmondja, hogy az oltóanyagot negyedévente szállítják, ami 
egyszerre nagy mennyiség, és nem fér el a hűtőben. Megköszöni a Szociális bizottságnak a 
ruhaadományokat. 
 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy vásároljon még egy hűtőt az önkormányzat.  
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. 
Szerintük irigylésre méltó a település egészségügyi ellátása. Folyamatosak a szűrővizsgálatok, 
az iskolában is. Mindkét körzetben megvalósult a délutános rendelés is, mely nagy előrelépést 
jelent. A védőnő egy éves tevékenysége alapján megállapítható, hogy alaposan dolgozik, 
komolyan veszi a munkáját.  
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Megköszöni az orvosok munkáját is, kimagaslóan sokat tesznek a szűrésekkel a betegségek 
megelőzéséért.  
 
Jelcs Sándor képviselő szerint is jó színvonalon látják el a feladatot az egészségügyben 
dolgozók. Július 1-én illik megemlékezni az egészségügyi dolgozókról is, erről a 
későbbiekben nem kell elfeledkezni. 
 
Lakatos Jenő képviselő szintén megköszöni az egészségügyben dolgozók munkáját, melyet 
magas színvonalon végeznek. 
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy: 
- melyek azok a hiányosságok amit az ÁNTSZ megjelölt.  
- A fogászati szűrés kötelező-e évente.  
- Ha valaki tanköteles, hogy látogathatja otthonában a védőnő.  
- Mióta kell az önkormányzatnak biztosítania a várandós kiskönyvet.  

 
Dr. Spak Miklós fogorvos  elmondja, hogy: 
- jogszabály szerint a fogászati szűrővizsgálat évente egy alkalommal kötelező, ha nem 

jelentkezik valaki a szűrővizsgálatra, a későbbi állátás térítésköteles lenne. 
- Az ÁNTSZ ellenőrzése során apróbb hiányosságokat tárt fel, melyet az önkormányzatnak 

kell pótolni. 
 

Gazdigné Szabó Beáta védőnő  elmondja, hogy ettől az évtől az önkormányzat feladata a 
nyomtatványok biztosítása. Sajnos nincs minden tanköteles gyerek beíratva valamely oktatási 
intézménybe, ezért az otthonában látogatja.  
 
Gazda Lajos képviselő érdeklődik, hogy befolyásolja-e a halálozási szám alakulását az 
égetőművek közelsége.  
 
Dr. Kerekes Ferenc háziorvos  szerint ezt egyértelműen nem lehet kijelenteni, ahhoz 
komoly tudományos vizsgálatra lenne szükség. A halálozási statisztika magas számát 
befolyásolja az idősotthonban lakók életkora, egészségi állapota.  
 
Molnár Zoltán képviselő szerint a tájékoztatóból k lehet olvasni a társadalom gondját, mely 
az egész országra jellemző. 
 
Nagy Imre polgármester  megköszöni a tájékoztatást és az egészségügyi dolgozók munkáját.  
 
 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 
Gazda Lajos képviselő elmondja, hogy megtörtént az utak kátyúzása, azonban a katolikus 
temető felé vezető út javítása is szükséges lenne. Erre el kell különíteni pénzeszközt és a 
lehetőség van rá a MESZ javítsa ki az utat.  
 
Lakatos Jenő képviselő szerint is szükséges az út kijavítása, azonban a költségvetést is 
figyelemben kell tartani, hiszen nincs miből fejleszteni. Az intézmények festésére is szükség 
lenne, azonban nincs pénz az anyagok megvásárlására. Erre azonban szükséges fedezetet 
biztosítani.  
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A képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

64/2009. (VI.30.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
Jelcs Sándor képviselő érdeklődik, hogy az uniós csomagok szétosztása milyen szempontok 
alapján történt, miért nem tudtak róla a képviselők, a szakbizottság. Szerinte sokan joggal 
sértődtek meg.  
 
Praták Zoltánné képviselőt is sokan megkeresték, de nem tudott tájékoztatást adni, mivel ő 
sem rendelkezik semmilyen információval. Javasolja, hogy ha lesz jövőre is ilyen támogatás 
vonják be a Szociális bizottságot is az elosztásba. 
 
Gazda Lajos és dr. Varga Eszter képviselők szintén az elosztás szempontjait szeretnék 
tudni és azt, hogy kik azok akik kaptak a csomagból. 
 
Lakatos Jenő képviselő  javasolja, hogy jövőre kérjen az önkormányzat több csomagot.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési bizottság minden tagja 
szívesen rendelkezésre áll a csomagok szétosztásában. Nem jelentkeztek eddig segíteni, mert 
nem is tudtak róla.  
 
Török Barna jegyző  szerint igazságosan soha nem lehet elosztani az adományokat. Az előző 
évihez képest többet kértek, de csak 100 db-bal érkezett több csomag. Van még lehetőség kb. 
30-40 család részére juttatni, melyre neveket vár a képviselőktől. Az elosztás felelőssége a 
jegyzőé, a döntés a rendelkezésre álló adatok alapján született. 
 
Gazda Lajos képviselő érdeklődik, hogy a közútkezelőtől érkezett-e válasz a Kossuth úton 
lévő megsüllyedt aknafedlap miatt.  
Elfogadhatatlannak tartja, hogy a CIRKONT nem szállít el csak egy hulladéktárolót.  
 
Hubai Krisztián képviselő szeretné tudni, hogy mikor tart közmeghallgatást a 
Környezetvédelmi Felügyelőség az újabb égetőmű miatt.  
 
Lakatos Jenő képviselő szerint az AVE cégnél olcsóbb a hulladékszállítás.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy: 
- egyeztetett a CIRKONT vezetőjével a kukák ürítésével kapcsolatban, ennek alapján írta 

meg a körlevelet. Szerinte a lakosság felé kedvezőbbek a hulladékszállító cég feltételei 
mint más településeken.  A lakosságnak 1.000.-Ft-ba kerül havonta, melyet még az 
önkormányzat kipótol. Aki többletszolgáltatást szeretne igénybe venni, annak meg kell azt 
fizetnie.  
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- A Kossuth úton lévő aknafedlap helyreállítása nem a közútkezelő feladata, hanem az 
üzemeltetőé.  

- Az iszapégetővel kapcsolatos eljárást megkezdte az építtető, a közmeghallgatás időpontját 
majd a Környezetvédelmi Felügyelőség tűzi ki.  

 
Praták Zoltánné képviselő  szerint sok olyan kisnyugdíjas van, aki egyedül él és kevés 
szemetet termel, joggal háborodhatna fel, hogy ő is annyit fizet, mint a nagy családban élők. 
Az ürítés díja azonban 1 edényről szól, aki többet szeretne elszállítatni, annak máshol is 
többet kell érte fizetni.  
 
Ráduly József képviselő emlékeztet arra, hogy megállapodtak a szemétszállítóval, hogy 
elszállítják a szemetet, ezt most a CIRKONT felrúgott. Nem érti a vezetők miért egyeztek 
bele.  
 
Nagy Imre polgármester pedig arra emlékeztet, hogy felkérte a bizottság a polgármestert és 
a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a CIRKONT vezetőjével, most pedig 
megkérdőjelezik a tevékenységüket.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy amikor a CIRKONT cserélte a kukákat, elmondta, hogy 
a későbbiekben már csak egy edényt, az újat üríti. A tárgyalások eredményeként kaptak egy 
hónap haladékot.  
 
Ráduly József képviselő tudomására jutott, hogy a MESZ levizsgáztatta a FIAT gépkocsit, 
melynek költségét utólagosan terjeszti a testület elé, holott ezt előre is lehetett tudni. Nem 
fogja utólag megszavazni az erre fordított összeget. Így más feladatokat is el lehet végezni és 
majd utólag meg lehet rá szavazni a fedezetet. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a MESZ vezetője megfeledkezett az előzetes 
tárgyalásról, de az autó forgalmija lejárt, mivel szükség van rá le kellett vizsgáztatni. Téli 
gumival futott már kér éve, annak is szükséges volt a cseréje. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő  szerint is meghatalmazta a testület a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy tárgyaljon a CIRKONT vezetőjével, azonban ha a cég nem hajlandó kompromisszumot 
kötni, másik szolgáltatót kell keresni.  
Szerinte az általános iskola festésére sok az 500.000.-Ft, ezt a kérést nem tudják támogatni. 
Az Augusztus 20-i ünnepségre kért 200 e Ft-os keret is sok az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzetében.  
 
Jelcs Sándor képviselő szeretné ha beszámolna az önkormányzatnak a polgármester, hogy a 
közhasznúak mikor, milyen munkát végeznek.  Mikor kezdik el a feladatok végzését a sport 
telep körül, a Dankó úton az alapozási munkálatokat, a parlagfű irtást. Rendbe tették a bábony 
patak környékét, azonban azt is fel kell mérni, hogy kik engedik bele a szennyvizet, ez mikor 
történik meg ? 
Nem érti miért nem kapnak munkásruház azok a közmunkások, akiknek szükséges lenne a 
munkavégzéshez.  
 
Lakatos Jenő képviselő emlékeztet arra, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben 
van, így nem kéne mindegyik ülésen újabb milliókról dönteni.  
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Nagy Imre polgármester szerint a Dankó út kivezető szakaszának megépítését a költségvetés 
nem tartalmazza, erről most nem is kell tárgyalni. 
 
Urbán József MESZ vezető  elmondja, hogy 86 e Ft-ba került a FIAT-ra a nyári gumi, 
valamint a vizsgadíjat kellett kifizetni. Ez az összeg benne volt a költségvetés tervezetében, de 
kihúzták belőle. A képviselő-testületnek feladata, hogy biztosítsa az intézmények 
működéséhez szükséges feltételeket. Egy hete nem tud üzemanyagot vásárolni a traktorba, 
mert nincs miből.  Az iskolában is szükség van a tisztasági festésre, a kért 500 e Ft az ÁMK 
minden intézményéhez kell. Az iskola fűtését ellátó vezeték a földben kilyukadt, ezt a nyáron 
fel kell bontani, ezt szintén nem tudja megmondani előre, hogy mennyibe fog kerülni.  
A munkaruha vásárlására azért nem került sor, mert nincs miből.  
Ha tájékoztatást várnak a közmunkában végzett feladatokról szívesen elmondja, de lassan már 
nincs miből dolgozni.   
 
Ráduly József képviselő szerint hibát követett el azért valaki, hogy nem időben terjesztette a 
képviselő-testület elé a vizsgáztatással kapcsolatos költségeket. Ha nem szerepel a 
költségvetésben akkor a kifizetés előtt kellett volna megtenni. Az autó 4 éve lett vásárolva, 
nem hiszi, hogy nyári gumi nélkül.  
 
Nagy Imre polgármester szerint aki nem tartja elfogadhatónak az előterjesztést, az ne 
szavazza meg.  
Az ÁMK intézményeinek festésére mennyi keretösszeget javasolt a Pénzügyi bizottság. 
 
Ráduly József képviselő a PB tagjaként elmondja, hogy a bizottság 250 e Ft keretösszeget 
javasolt a festéshez szükséges anyagok megvásárlására. Ha ez kevés, felül lehet vizsgálni. 
 
Praták Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a Szociális bizottság is támogatta a 250 E Ft-os 
javaslatot, később ki lehet egészíteni ha többre van szükség.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő ismerteti a Településfejlesztési bizottság javaslatát, akik szintén 
250 e Ft-ot javasolnak a festésre.  
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a Művelődési bizottsági is 250 e Ft-ot javasolt.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (9 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

65/2009. (VI.30.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja: 
- nettó 250.000.-Ft keret felhasználását az ÁMK intézményeinek tisztasági festésére.  
- utólagos elszámolással augusztus 1-től kezdje meg a MESZ a munkálatokat az 

általános iskola fűtésén, mert elfolyik a rendszerből a víz.  
Felelős: polgármester 
   MESZ vezető 
Határidő: azonnal 
 
 

Nagy Imre polgármester  javasolja határozza meg a testület az Augusztus 20-i ünnepség 
keretét, valamint a temető felé vezető út kátyúzására felhasználható pénzösszeget is.  
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Ráduly József képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság 50 e Ft keretösszeg 
felhasználását javasolja. 
 
Praták Zoltánné képviselő a Szociális bizottság javaslatát ismerteti, mely szerint 50 e Ft 
felhasználását tartanák elfogadhatónak.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési bizottság nem fogadta el 
az eredet, 250 e Ft-os javaslatot, hanem egy minimális összeg felhasználását tartják 
megfelelőnek. 
 
Molnár Zoltán képviselő a Művelődési bizottság javaslatát ismerteti, ők is 50 e Ft-ot 
javasolnak. 
 
A képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

66/2009. (VI.30.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja: 
- nettó 50.000.-Ft felhasználását az Augusztus 20-i ünnepség megtartására. 
- nettó 100.000.-Ft felhasználását a katolikus temető felé vezető út kijavítására.  
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 

 
Nagy Imre polgármester  ismerteti a FIAT gépkocsi vizsgáztatásának költségeit.  
 
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

67/2009. (VI.30.) számú  Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a FIAT 
gépkocsi vizsgáztatására felhasznált 148.000.Ft-ot.  
Felelős: polgármester 
   MESZ vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
4. Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az önkormányzat folyószámlájának jelenlegi állását, mely 
szerint 14.300 e Ft az egyenlege. Szükség van a spórolásra a hitelszerződés aláírásáig.  
Ismerteti a nyári programot, mely szerint:  
- július 4-én érkeznek a rejdovai gyerekek és 10-én utaznak haza, 11-én lesz Rejdován a 

csillagtúra, melyre várják az érdeklődőket. 
- Július 20-24-e között lesz a Református Egyház által szervezett nyelvi tábor, 
- Július 11-17. között Sajóbábony ad helyt egy alkotótábornak, ahol festők, fafaragók 

vesznek részt, 
- Augusztus 5-10. között Folklórfesztivál, augusztus 9-én Sajóbábonyban a török és a 

magyar néptánccsoport lép fel. 
- Augusztus 20-i ünnepséget a református templomban tartja az önkormányzat. 
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- Augusztus 28-29.Rozsnyói folklórfesztivál lesz Rejdován, ahol bemutatkozik Sajóbábony 
települése.  
A Szociális étkeztető bemutatta a 300 e Ft eszközbeszerzésre kapott pénzeszközről az 
elszámolást.  
 

Jelcs Sándor képviselő szerint az önkormányzati ülés jegyzőkönyve a válaszokat nem 
dokumentálja kellőképpen, ezt pontosítani kellene. 
Érdeklődik, hogy mit tehetnek azok a sajóbábonyi állampolgárok akik félnek a településen, 
hová fordulhatnak panaszukkal. Többeket azzal zaklatnak, hogy adják el a házukat.  
Újra beindult a BÉM. A környezetében élők egészsége védelmében meg kell akadályozni a 
működését. Kértek-e építési engedélyt az új kéményhez. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő nem érti, hogyan kaphat újra engedélyt, ha bírósági eljárás van 
folyamatban. 
 
Török Barna jegyző tájékoztatja, hogy az Önkormányzat törvény szerint a jegyzőkönyvnek a 
lényeget kell tartalmaznia vázlatosan. Nem szószerinti jegyzőkönyv készül. 
Az már nagy gond ha emberek félnek a településen élni. Ha a jegyzőhöz fordulnak, 
jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról, melyet a megfelelő szervhez  továbbítja, vagy bekíséri a 
panaszost oda.  
Kért újabb építési engedélyt a BÉM, melyet a szakhatósági vélemények alapján az I. fokú 
építésügyi hatóság kiadott. A bírósági eljárás a ZRt. működése ellen szól. Az építési hatóság a 
távozó káros anyagokkal nem foglalkozik, csak a jogszerű építéssel. A problémát a működése 
okozza, ez azonban nem a sajóbábonyi önkormányzat hatáskörébe tartozik. Tárgyalt a BÉM 
vezérigazgatójával is, aki ígéretet tett arra, hogy bármikor bemehet és ellenőrzést tarthat a cég 
területén. A vezérigazgató elmondása alapján nem hulladékot égetnek, hanem kohászati 
alapanyagokból visszamaradt eszközöket, egyéb éghető anyagokat. 
  
Molnár Zoltán képviselő javasolja, hogy a korábbiakhoz hasonlóan most is meg lehetne 
hívni a BÉM igazgatóját tájékoztatást kérni, hiszen a tevékenységük a lakosság egészségére 
megy.  
 
Hubai Krisztián képviselő  indítványozza, hogy a következő ülésre hívják meg az egyesület 
elnökét adjon tájékoztatást a BÉM ellen folytatott kampányról.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint legalább a jogszabály által biztosított határidőt be lehetett 
volna tartani az építési engedély kiadásakor.  
 
Török Barna jegyző  nem látja annak akadályát, hogy az egyesület elnöke tájékoztatást adjon 
a tevékenységükről.  
Az építési engedély kiadásához a szakhatósági engedélyeket beszerezte a BÉM, ezek alapján 
kiadta az engedélyt, hiszen már minden rendelkezésre állt hozzá. 
 
Lakatos Jenő képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy: 
- változtak a lakcímbejelentés szabályai,  
- építési engedélyezési eljárás nem szükséges a kerítés építésekor, és 20 m2 alatti építmény 

esetében, 
- a Kossuth út 60. környékén nehéz a közlekedés, mert a tiltó tábla ellenére is megállnak ott 

az autók.  
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Török Barna jegyző javasolja, hogy akinek építéssel kapcsolatos kérdései vannak az a 
munkálatok megkezdése előtt érdeklődjön az építéshatóságnál.  
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy kb. 30 garázsról ellopták a villamos vezetéket, 
elfogta-e a rendőrség a tettest. Ismét sok a gyorshajtó is a településen, rendőrt azonban megint 
nem lehet látni. Az itt lakók nem érzik, hogy csökkent volna a bűnözések száma.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint olyan hírek kaptak szárnyra, hogy Sajóbábony vezetése 
egyezséget között Sajószentpéterrel, hogy a 26-os elkerülő út megépítése esetén az út 
nyomvonalában lakókat Sajóbábony befogadja. Igaz-e ez az állítás.  
 
Nagy Imre polgármesternek  ilyen felvetésről nincs tudomása, ebben az ügyben nem 
folytatott tárgyalásokat. 
 
Rusz László képviselő megérkezett. 
 
Ráduly József képviselő elmondja, hogy: 
- a tűzcsapról hordtak vizet a tűzoltók. Érdeklődik, hogy van-e azon mérőóra, terheli-e az a 

település költségét. 
- A telkeken megszaporodott a lopások száma, a településen van polgárőr, parkőr, javasolja, 

hogy időnként arra is figyeljenek. 
- A Dankó út mellett, valamint a legújabb telep és a garázs sor között kérték az ott lakók, 

hogy épüljön járda. A legújabb telepen élők vállalnák a megépítését is, ha kapnak 
anyagot.  

Érdeklődik, hogy vannak-e már megfelelő emberek a kátyúzásra.  
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy Tardi Pálnak ellopták a nyulait a telekről. 
Sajnálatos, de az önkormányzat a mezőőrséget is megszüntette. Három vadásztársaság is 
működik a településen, őket is fel lehetne kérni a fokozott figyelemre.  
 
Hubai Krisztián képviselő szerint ha város lesz Sajóbábony a honlapját is nagyobb 
odafigyeléssel kéne kezelni.  
 
Jelcs Sándor képviselő érdeklődik, hogy ha nagy hangzavarral járó ünnepséget tar otthon 
valaki van-e bejelentési kötelezettsége.  
 
Török Barna jegyző válaszában elmondja, hogy: 
- nincs bejelentési kötelezettség az otthon tartott rendezvényekre. 
- A kábellopás miatt tárgyaltak az ÉMÁSZ-szal, a garázstulajdonosoknak kell vállalni a 

költségeket.  
- Rendszeresen tapasztalja, hogy mérik a gyorshajtókat.  
 
Urbán József MESZ vezető elmondja, hogy a kátyúzásra nem végzett tanfolyamot senki, 
hiszen azt sem tudja a következő évben kivel fog dolgozni. Javasolja vásárolja meg az 
önkormányzat a kátyúzáshoz szükséges eszközöket.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint a temető felé vezető úton legalább a nagy kátyúkat ki kéne 
javítani, nem tartja szükségesnek az egész út felújítását.  
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Török Barna jegyző elmondja, hogy a felmérések alapján 14 családnak nincs bekötve a 
vezetékes ivóvíz a településen. Ezekkel megállapodást köt az önkormányzat, és részletekben 
fizetik vissza a vízbekötés költségét.  
 
 
5.  ÁMK 2009/2010.  tanévre vonatkozó munkaterv (program) ismertetése, jóváhagyása 
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy: 

- a különleges gondozás keretében nyújtott ellátás mit takar ? 
- mit jelent a településnek a szervezetnő kézműves tábor ? 

 
Rusz László képviselő mint az ÁMK igazgatója tájékoztatja, hogy a különleges gondozás a 
sajátos nevelési igényű gyerekeket takarja.  
A kézműves tábor remények szerint a település jó hírnevét öregbíti majd. Helyet ad a 
település az ellátást maguknak finanszírozzák a résztvevők.  
 
Gazda Lajos képviselő precíznek tartja a munkatervet. Szerinte az óvodáé áttekinthetőbb, az 
iskoláé azonban nem tartalmazza a munkarendet. Érdeklődik, hogy növekedett-e az iskolában 
az oktatói létszám.  
 
Urbán Józsefné egységvezető elmondja, hogy egy nevelő szülési szabadságát tölti, az ő 
helyettesítésére alkalmaztak egy főt.  
 
Jelcs Sándor képviselő szintén jónak ítéli a munkatervet. Ha sikerül mindent megvalósítani 
az szép lesz.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 

 
68/2009. (VI.30.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az ÁMK 
2009/2010. évre szóló munkatervét. 
Felelős: polgármester 
   ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
6.  Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről. (Iparűzési adó, építményadó, 

kommunális adó, gépjárműadó, talajterhelési díj) 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a bizottságok megvitatták az írásbak elkészített 
beszámolót.  
 
Rusz László képviselő ismerteti a Pénzügyi bizottság véleményét, mely szerint az 
építményadóban kedvező változás mutatkozik a felmérés után. Az adóbefizetések jónak 
mondhatók, teljesülni látszik a tervezett bevétel.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodására a takarékosság a 
jellemző. Ha az év végi adóbefizetések az elvárások szerint teljesülnek akkor fellélegezhet az 
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önkormányzat. Javasolja, hogy a felvetett munkálatokkal is várjanak az adóbevételek 
kedvezőbb alakulásáig.  
Az építményadóban nagy összegű a kintlévőség. Az ellenőrzés 28 vállalkozót érintett, de ezt 
még pontosítani szükséges.  
A gépjárműadó nem fizetése esetén megindítják az eljárást az okmányirodában. 
 
Lakatos Jenő képviselő ismerteti az általa évekre visszamenőlegesen készített adóról szóló 
kimutatást. Elmondja, hogy ha rendesen befolyna a kivetett adó, nem lenne pénzügyi gondja 
az önkormányzatnak.  A be nem vallott területek nagysága meghaladja a 20 e m2-t, mely nagy 
anyagi kisesést jelent az önkormányzatnak.   Még nagyobb figyelmet kér a vezetőktől a jövőre 
nézve. 
Érdeklődik, hogy visszamenőlegesen hány évre lehet követelni a meg nem fizetett tartozást.  
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy jó lesz-e az az önkormányzatnak, ha az APEH 
szedi be az adót.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint is óriási az építményadó kintlévősége. Aktívabban kell 
végezni a behajtást.  
Ha nem lesz a településé teljes egészében az adóbevétel, akkor nehéz lesz az önkormányzat 
gazdálkodása.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy az adó kivetése bevallás alapján történik. A lezajlott 
vizsgálat 28 vállalkozót fedezett fel, aki nem vallotta be megfelelően az ingatlanadót. 
Visszamenőlegesen 5 évre lehet követelni a tartozást. Azonban ha egy adózó nem tesz eleget 
a kötelezettségének, akkor nagyon nehéz a behajtás.  
Az APEH általi adóbeszedésnek lesz jó és rossz oldala is. Ekkor a cégeknek határidőben kell 
benyújtani a bevallást és valós adatokkal. Nem lehet tudni, hogy évek múlva hogyan változik 
ez, és mennyit utalnak majd vissza az önkormányzatnak. 
 
Jelcs Sándor képviselő  kéri biztosítsanak a képviselőknek lehetőséget, hogy 
betekinthessenek számlákba visszamenőlegesen negyed évre. Javasolja, hogy minden 
intézményi dolgozó tartsa kötelezettségének a takarékosságot, a kreatív munkavégzést, a 
munkaidő jobb kihasználását.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő kérdezi, hogy van-e joga egy képviselőnek betekinteni a 
számlákba.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy nincs betekintési joga a képviselőknek ilyen módon.  
 
Gazda Lajos képviselő  javasolja, hogy 50 e Ft feletti vásárlásról a következő ülésen 
számoljon be a polgármester vagy a jegyző. Kéri erről szavazzon a képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület 7 igen és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatokat: 
 

69/2009. (VI.30.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a helyi  
adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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70/2009. (VI.30.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
polgármester minden képviselő-testületi ülésen számoljon be az 50.000.-Ft-nál 
magasabb összegű beszerzésekről. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Rusz László képviselő szerint a pénzügyi dolgokat a PB-nek kéne vizsgálni, nekik lehetne 
nagyobb betekintést adni. 
 
7. Rendelet: a növények ültetési, telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályok  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták a rendelet tervezetet, 
de nem alkottak véleményt.  
 
Jelcs Sándor képviselő szerint az nem jó ha a birtokvédelem egy év múlva bírósági 
hatáskörbe kerül, hiszen mire megnő egy fa és gondot okoz a szomszédnak, már bírósághoz 
kell fordulni. 
 
Török Barna jegyző  szerint a rendelet nem tartalmaz ilyen kitételt, inkább ilyen gondok 
elkerülésére alkotja az önkormányzat.  
 
Molnár Zoltán képviselő módosításokat javasol: az alacsony növésű fák ültetési távolságát, 
valamint a nagy lombozatú fák esetében megnövelni 1-ről 2 m-re, valamint 2-ről 4 m-re. A 
módosításokkal elfogadhatónak tartja a rendeletet. 
 
Nagy Imre polgármester szerint a rendelet tervezet tartalmazza a fontos dolgokat, 
tőtávolság, sortávolság, közművek kikerülése.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 
10/2009. (VII.1.)  

R E N D E L E T E 
A növények ültetési és telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályokról 

 
(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 


