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SAJÓBÁBONY VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA   
SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. 
__________________________________________ 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatalában 2009. augusztus 6-án  
megtartott  rendkívüli képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  10 fő 
                        ülés végén   9 fő 

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

 
11. Hiányzók: 1. Polák Zoltánné 
   2. Rusz László  
 
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
 
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 Dr. Varga Eszter és Praták Zoltánné képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

73/2009. (VIII.6.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg: 
1. Városavató ünnepség programja és költségei. 
      Előadó: polgármester 
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Nagy Imre polgármester  ismerteti a városavató ünnepség eddig összeállt programját. 
Elmondja, hogy felkérte Varga Zoltán minisztert szeptember 26-ára, elfogadta a 
felkérést. 
Szükséges lenne a délutáni és esti programok pontosítására, javaslatokra. 
14,00 órai kezdéssel indulna az ünnepség a Pom-Pom família műsorával 
15,00 órakor ünnepi toborzó a rézfúvós együttessel 
15,30 órakor a sportpályán labdarúgó mérkőzés (Oláh József szervezi) 
16,00 órától kezdődik a városavató ünnepség a tornateremben 
17,00 – 18,00 óráig állófogadás 
 A focizóknak debreceni és sör a pályán, a külsős vendégeknek az udvaron. 
18,00 órától a Miskolci Nemzeti Színház művészei 
19,00 órától sztárvendég 
20,00 órától tűzijáték 
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy készült e pénzügyi kalkuláció. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy készített előzetes számításokat. Részt vett 
Alsózsolca és Rudabánya ünnepségén, tájékozódott ezek költségéről is. Ezeken az 
ünnepségeken a VIP vendégek kaptak ajándékot is.  
Kéri segítsenek a meghívottak körének összeállításában, hiszen kb. 130-150 fő 
várható. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő érdeklődik, hogy hogyan férnek be a vendégek a 
tornaterembe, hiszen a lakosságnak is szólna az ünnepség. Egyet ért abban, hogy a 
lehetőségekhez képest ne kerüljön megosztásra a lakosság, mindenkinek joga van részt 
venni az ünnepségen, melyet a hely szűkössége miatt nehéz lesz megoldani.  
Javasolja közzétenni, hogy mindenkit szeretettel várnak az ünnepségre. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy névre szóló meghívót azért kap valaki, mert 
közismert, vagy tett a településért. A programokat közzéteszik, hogy mindenki 
eldönthesse melyiken kíván részt venni. 
 
Praták Zoltánné képviselő szerint a szabadtéri rendezvény függ az időjárástól is. 
Szerinte is lehetőséget kell adni mindenkinek a részvételre. A fogadásra már küldhető 
a meghívó. Külön kell választani az ünnepséget és a fogadást. Fél, hogy az emberek 
nem fognak eljönni, meg kell szűrni a nézőket (gyerekeket) valamilyen formában.  
 
Török Barna jegyző nem látja megoldhatónak azt, hogy a lakosság kapjon meghívót 
az ünnepségre. A vendéglátás és az ünnepség színvonala miatt szükség van a 
tornateremre is, de sátor felállítását is tervezik, esetleg kivetítőt is lehetne felállítani. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság 150 főnél nem lesz több. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint a hirdetést úgy kell közzétenni, hogy mindenkit 
szeretettel várnak. Szerinte a 18 éven aluliakat csak szülővel kell beengedni és rendes 
öltözékben. Ha kivetítőt állít fel az önkormányzat, akkor ahhoz biztosítani kell leülési 
lehetőséget is.   
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Nagy Imre polgármester javasolja, hogy a vajda kapjon névre szóló meghívót, ő 
feleljen a rendért. A meghívóba bele kell írni, hogy szeretettel várják Sajóbábony 
lakosságát, az ünnepség ideje alatt a polgárőrség, a rendőrség és a vajda felügyeli a 
rendet.  
 
Jelcs Sándor képviselő szerint a polgárőrség nem alkalmas a rend fenntartására. Nem 
lenne jobb élő közvetítésben adni a tv-ben ? 
 
Török Barna jegyző azt látja célszerűnek, hogy ha párhuzamosan zajlanak a műsorok 
a pályán és a tornateremben. Ez nem diszkrimináció, de talán célravezető.  
 
Ráduly József képviselő szerint volt már rá eset, hogy nem fért be mindenki egy 
rendezvényre, ezért is jó ha két helyszínen folynak a műsorok.  
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy a konferáló legyen profi. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint nem szükséges profi műsorvezető, a pedagógusok 
között is van erre alkalmas ember.  De ha ehhez ragaszkodnak, rádiós műsorvezetők 
között is van megfelelő személy (pl: Monos Márta, Mács Ildikó). 
 
Jelcs Sándor képviselő szerint a versmondó és a konferáló is profi legyen.  Javasolja, 
aki a focimeccsen részt vett, kapjon jegyet az utána következő vendéglátásra. Sebők 
Éva nagyon szép dekorációkat készít.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az önkormányzat dolgozói is segíteni 
fognak a fogadáson.  
Előzetes számításai szerint kb. 3,5 millió Ft lenne az ünnepség költsége.  
 
Ráduly József képviselő szerint a tűzijáték előtt szerepeljen a „sztárvendég”. 
Ki végzi majd a vásárlásokat.  
 
Nagy Imre polgármester azt a javaslatot kapta, hogy parti szerviz bonyolítsa a 
fogadást.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint a parti szerviz nagyon drága. 
 
Praták Zoltánné képviselő javasolja, hogy az italt vásárolja meg az önkormányzat, és 
csak az étel készítése, valamint a felszolgálás legyen a megbízott cég feladata.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő nem érti miért kell minden VIP vendégnek ajándékot 
adni. Szerinte csak a miniszternek kellene. Nem érti a külsős vendégekre miért kell 
több pénzt költeni mint a lakosságra. 
 
Müller Pálné képviselő szerint időnként elköltenek milliókat pályázatokra, holott 
tudják, hogy nem is nyernek, akkor erre az eseményre sem kell sajnálni.  
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Praták Zoltánné képviselő elhagyta a termet.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az Otthon magazinban szeretnének 
megjelentetni egy cikket a városról egy oldal terjedelemben. A költsége 90 e Ft + 
ÁFA. 
 
A képviselő-testület 6 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

74/2009. (VIII..6.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Miotthonunk magazin közöljön cikket Sajóbábony Városról. Ennek költsége 90 
e Ft +ÁFA. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Török Barna jegyző  javasolja, hogy egy keretet mindenképen meg kell határozni az 
ünnepség szervezésének elkezdéséhez. 
 
Praták Zoltánné képviselő visszajött. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szeretné ha a  szeptember 15-i ülésre meghívnák a BÉM 
ellen szerveződött egyesület vezetőjét, aki segítséget szeretne kérni a bírósági 
tárgyaláshoz, szakértők alkalmazásához.  
 
A képviselő-testület 6 igen és 3 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

75/2009. (VIII.6.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 millió Ft keretösszeget 
különít el a városavató ünnepség megtartására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

               Kmft. 
 
 
 
 Török Barna         Nagy Imre 
     jegyző                polgármester 
 
 
 
 Praták Zoltánné             Dr. Varga Eszter 
    jkv.hitelesítő       jkv.hitelesítő 


