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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. szeptember 15-én  megtartott  
képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  12 fő 
                         ülés végén  12 fő 

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

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyző  
 
Meghívottak: Vendriczky Tiborné élelmezésvezető, Urbán József MESZ vezető, Tóthné Pető 
Katalin pü.főmunkat. 
 
Az ülésen részt vett: Balogh Imre sajóbábonyi lakos 
 
Nagy Imre polgármester  köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 fős 
képviselő-testületből mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Polák Zoltánné és Ráduly József képviselőket.   
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

76/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  
 Előadó: polgármester 
2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 Előadó: polgármester, jegyző 
3.   Indítványok, bejelentések.  
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4. Tájékoztató az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról, 2009. évi pénzügyi terv 
módosítása (rendeletalkotás). 

 Előadó: polgármester 
5. Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása  
 Előadó: jegyző  
6.  Tanévkezdési támogatás megtárgyalása, megállapítása  
 Előadó: polgármester 
7.  Az építésügyi szabályzat módosítása  
 Előadó: műszaki főtanácsos  
8. Idősek napjának meghatározása (az időseknek adható támogatás esetleges 

megemelése.) 
      Előadó: polgármester  
9.  Bursa Hungarika pályázat megtárgyalása, csatlakozási nyilatkozat meghatározása 
   Előadó: polgármester 
10. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések.  

-  Burai Nikolett javaslata az üresen álló bérház lakáscélú hasznosítására  
-  Bakos Jánosné és társai beadványa 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Polák Zoltánné és Ráduly József képviselők. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 

 
 Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban elkészített anyagot.  
 
Gazda Lajos képviselő  kéri, hogy a képviselő-testület határozatának megfelelően számoljon 
be az 50 e Ft feletti kifizetésekről. 
 
Lakatos Jenő képviselő érdeklődik, hogy mennyibe került az iskola fűtésének kijavítása. 
 
Urbán József MESZ vezető elmondja, hogy az ÁMK intézményeiben történt festés költsége 
bruttó 285 e Ft, a katolikus temető felé vezető út javítása bruttó 122 e Ft, míg az általános 
iskola fűtésének javítási költsége bruttó 597 e Ft, ehhez jön még utólag költség a 
helyreállításhoz használt murva ára.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

77/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az írásban kiadott anyagot. 
 
Praták Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy lezárásra kerültek-e már a közkutak, valamint a 
kiépítés költségéről kapott tájékoztatás valós adatokat tartalmaz-e. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy folyamatban vannak a vízbekötések, ha 
elkészültek, utána zárja le az ÉRV a közkutakat.  
A költségek minden család esetében másak, attól függően honnan kell  kiépíteni a vezetéket.  
 
Lakatos Jenő képviselő felháborítónak tartja, hogy arra akarják kötelezni az 
önkormányzatokat, hogy hitelt vegyen igénybe az eladósodott állampolgárok lakásgondjának 
a megoldására.  
Örömmel vette az építményadó kedvező alakulását. 
 
Nagy Imre polgármester  tájékoztatja, hogy a kormány határozata nem kötelező érvényű az 
önkormányzatokra, ez egy lehetőséget teremt.  
Az adótartozások felmérése folyamatban van, kb. év végére lehet meghatározni az 
adókintlévőséget.  
 
Jelcs Sándor képviselő irreálisan magasnak tartja a 3.765 e Ft vízbekötési díjat, amely kb. 
313 e Ft családonként. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy két vállalkozó végzi a kivitelezést, meg tudnák 
indokolni a költségeket. Szerződés alapján, számla ellenében fizetik majd a tulajdonosok.  
Határozat hozatalára van szükség a csapadékvíz elvezetés vízjogi költségéről, poroltó 
készülék javításáról, DAEVO gépkocsi javításáról, a kóbor ebek befogásának költségéről, 
valamint a darázsfészek eltávolításáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen, 2 nem és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

78/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette és elfogadta az 
ivóvíz bevezetésére adott 3.765 e Ft-os ajánlatot. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatokat: 
 

79/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a kóbor ebek 
befogására felhasznált 83.500.-Ft-ot. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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80/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette az 
önkormányzat épületéről a darázsfészek eltávolítására felhasznált 100.000.-Ft-ot.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
81/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csapadékvíz elvezetés 
kiépítéséhez szükséges vízjogi engedély készítésére 300.000.-Ft+ÁFA-t biztosít. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
82/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a poroltó készülékek felújítására 
200.000.-Ft-ot biztosít. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatokat: 
 

83/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jászkai Imre testnevelő tanár 
finnországi veterán birkózó világbajnokságon történő szerepléséhez 50.000.-Ft 
támogatást nyújt. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
84/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAEWO gépkocsi javítására 
100.000.-Ft-ot biztosít. 
Felelős:polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Török Barna jegyző  elmondja, hogy: 
- újra lesz a településen EU élelmiszer csomag decemberben. A szétosztásához kéri a 

képviselő-testület javaslatát. 
- Az Erkel F úton lakók fakivágási kérelmét nem felejtették el, a MESZ el fogja végezni a 

feladatot. 
- Az Országos Villamosipari ZRt. felújítást végez a településen, akinek kárt okoznak 

kártérítéssel élhet.  
- Felkérték a katasztrófavédelmet, hogy végezzen szúrópróbaszerűen ellenőrzéseket a BÉM 

ZRt-nél. Az eddigi mérések eredménye a küszöbérték alatt maradt.  
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Praták Zoltánné képviselő  szerint ha ellenőrzés van soha nem füstöl úgy a BÉM kéménye, 
mint más alkalmakkor. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő  szerint ha a bejelentés és a mérés között sok idő telik, már nem 
biztos, hogy a reális értéket mutatja.  
Érdeklődik, hogy a távvezeték karbantartása során keletkezett áramkimaradás miatt 
megrongálódik a számítógép vagy más elektromos berendezés, ki téríti meg a kárt.  
 
Ráduly József képviselő kéri tájékoztassák a lakosságot a Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
elérhetőségéről, hiszen ott is tehetnek bejelentést. 
Az EU-s élelmiszercsomag tartalmára ügyelni kell, hogy egyforma legyen.  
 
3. Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatást ad a városavató ünnepségről, ismerteti a programot. 
 
Hubai Krisztián képviselő javasolja, hogy hozzon határozatot a képviselő-testület arról, 
hogy a következő ülésre hívják meg a Sajóvölgye Környezetvédelmi Egyesület elnökét.  
Elmondja, hogy a lakosság szeretne tájékoztatást arról, hogy milyen előnyökkel jár a 
településen élőknek a város cím. 
 
Ráduly József képviselő szintén határozati javaslatot tesz, mely szerint a CIRKONT 
vezetőjét hívja meg a képviselő-testület egy tájékoztatóra. 
Érdeklődik, hogy meghatározásra került-e már az őszi lomtalanítás időpontja, ha igen közzé 
kell tenni.  
A képviselő-testület megszavazott egy összeget a környezetvédelmi hatástanulmányt 
véleményező szakembernek, ezt javasolja kifizetni.  
Rossz állapotban van az iskola kerítése, szerinte kell biztosítani egy keretösszeget a 
kijavítására.  
 
Nagy Imre polgármester a rendbetételére már kevés az idő, hiszen a vasszerkezetet is ki kell 
javítani, majd festeni kell. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint a határozati javaslatban az is szerepeljen, hogy dr. 
Kovács István ügyvéd is kapjon meghívást a BÉM miatti megbeszélésre. Továbbá javasolja 
keresni a lehetőségét annak, hogy az Egyesület további támogatást kapjon.  
 
Jelcs Sándor képviselő elmondja, hogy az utóbbi hetekben aktívan tevékenykedett a SVIP a 
sportpálya környékén. Jó lenne, ha a kerítést is sikerülne kijavítani, hogy kutyát is lehessen 
tartani a telepen.  
Megnövekedett a forgalom a Vörösmarty úton, szeretné ha gyalogátkelőhelyek kerülnének 
kijelölésre, valamint sebességkorlátozó eszközöket helyeznének el.  
Felhívja a település ingatlantulajdonosait, valamint az üzletek tulajdonosait, hogy a 
környezetüket tegyék rendbe.  
 
Praták Zoltánné képviselő szerint az iskola környékét, valamint a hivatalét is szépíteni kell. 
 
Molnár Zoltán képviselő szerint a fák ültetésének ideális időszaka következik. Javasolja, 
hogy legalább 50 e Ft-ot szavazzon meg a testület fák, növények pótlására.  
Elmondja, hogy termékkiállítás szerveztek a művelődési házban. 
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Lakatos Jenő képviselő elmondja, hogy: 
- az Ady E. út 4. szám alatt az átemelőnél kérik a lakosok, hogy a vízmű időnként vágja le a 

gazt. 
- Az a hír járja a lakosság körében, hogy a képviselő-testület megszavazta a pirolízis üzem 

létesítését.  
- Kérik a Rákóczi úti lakók, hogy a CIRKONT biztosítson zsákot a műanyag flakonok 

gyűjtéséhez. 
- Nagyon rossz állapotban van a gyár felé vezető útszakasz. 
 
Gazda Lajos képviselő Szabó Imre panaszát tolmácsolja, mely szerint a vízelvezető árkok 
nincsenek rendbe téve.  
Megköszöni a katolikus temető felé vezető út kijavítását.  
 
Rusz László képviselő felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy október 1-én hulladékgyűjtés 
lesz az iskolában  
 
Müller Pálné képviselő javasolja, hogy értesítse az önkormányzat a lakosságot is a 
városavató ünnepségről, valamint arról, hogy erre a napra szépítsék környezetüket.  
Az Erkel F. út 21. szám alatti lakók panaszkodnak a földszinti lakásban tartott állatok miatt, 
kérik tegyen valamit az önkormányzat.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy: 
- a pirolízis üzem létesítésének engedélyezése nem a képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. A közmeghallgatást a Környezetvédelmi Felügyelőség tartotta. Jelen pillanatban 
az üzem megépítése jogszabályi előírásokba nem ütközik.  

- Az Ady út rendbetétele folyamatban van. 
- Javasolja az 50 e Ft megítélését a fák pótlására. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatokat: 
 

85/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Képviselő-testülete: 
- kezdeményezi, hogy a 2009. október 20-i képviselő-testületi ülésre kapjon 

meghívót a Sajókeresztúri Környezetvédelmi Egyesület Elnöke és adjon 
tájékoztatást  BÉM ZRt-vel kapcsolatos tevékenységéről. 

- kezdeményezi, hogy a CIRKONT ZRt. vezetője adjon tájékoztatást arról, hogy 
miért nem ürítenek minden kukát. 

- 50.000.-Ft kifizetését javasolja a HUMUSZ Munkacsoportnak.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
86/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Képviselő-testülete az elpusztult fák pótlására 50.000.-Ft-ot 
biztosít. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 7

Hubai Krisztián képviselő érdeklődik, hogy ügydöntő népszavazás kezdeményezésére van-e 
lehetősége a lakosságnak a pirolízis üzem létesítésével kapcsolatban.  
 
Török Barna jegyző  tájékoztatja, hogy ügydöntő népszavazás tartására nincs lehetőség, 
továbbá az építési szabályzatban sem lehet „egyes területeket”  bekorlátozni, egységes 
területek (mint a gyártelep) korlátozásáról lehet szó.  
 
Ráduly József képviselő emlékeztet arra, hogy kb. 2 éve indult lakossági kezdeményezés az 
óvodában minicsoport beindítására, erre azonban még nem kaptak választ. Kéri a tájékoztatás 
megadását.  
Elmondja, hogy a Humusz munkacsoport megküldte véleményét a Környezetvédelmi 
Felügyelőséghez, melyet jogszabályi hivatkozásokkal támasztották alá, ami lehet alapja az 
elutasításnak.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő szerint a Környezetvédelmi Felügyelőség határozatot hoz az 
eljárás lezárásáról, így még is csak van lehetősége a lakosságnak a szándéka kinyilvánítására.  
Az a gond, hogy a hatástanulmányban szereplő számítások elméletben készültek, nem az 
üzem működése közben.  
 
Nagy Imre polgármester  szerint az elutasítás jogszabályi indokolása nagyon nehéz. 
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy a megépülés ellen konkrét indokok nem hangzottak el. 
Az együttes környezetterhelést nem tudják még kimutatni, mivel az üzem nem működik.  
 
Balogh Imre sajóbábonyi lakos  szerint a mérések nem abban a völgyben történtek, ahol 
Sajóbábony elhelyezkedik. A szerencsi szalmaégető megépítését is megakadályozták, itt is 
meg kell akadályozni a pirolízis üzem megépülését. Javasolja népszavazás kiírását.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő  elmondja, hogy pénzbeli támogatást kér az Egyesület mobil 
mérőeszköz vásárlására.  Szerinte aláírást kell gyűjteni  az üzem megépítésének 
megakadályozására.  
 
Rusz László képviselő szerint ha nem tudja a település megakadályozni az üzem 
megépülését, esetleg el lehet menni más irányba és kárpótlást kell kérni, vagy esetleg 
segítséget az út kijavításában.  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy az Államigazgatási Hivatal felhívására a közterület 
használati és köztisztasági rendelet hatályon kívül helyezése szükséges. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2009. (IX.16.)  

R E N D E L E T E 
Helyi jogszabály hatályon kívül helyezéséről 
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1.§ 
 

Az Önkormányzat hatályon kívül helyezi a közterület használat engedélyezése, a 
köztisztasággal összefüggő tevékenység szabályozásáról szóló 5/2009. (II.25.) rendeletét.  
 

2.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti Mátyás László közös képviselő kérelmét. 
 
A képviselő-testület 8 igen, 3 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

87/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megváltoztatja az Arany J. út 
forgalmi rendjét úgy, hogy az egy irányú forgalom helyett az Arany J. útra  
„Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” jelzőtáblát kell kihelyezni.  
Felelős: polgármester 
    MESZ vezető 
Határidő: azonnal 

 
Dr. Varga Eszter képviselő  vállalja, hogy a városavató ünnepségre segít az iskola 
díszítésében . 
 
Molnár Zoltán képviselő  a díszítéshez földlabdás cserjét biztosít.  
 
 
4. Tájékoztató az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról, 2009. évi pénzügyi 

terv módosítása (rendeletalkotás). 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az írásban elkészített tájékoztatót.  
 
Lakatos Jenő képviselő  örömmel látja az építményadó kedvező arányú teljesülését.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta, a kiadások és bevételek 
alakulása reális. Javasolják annak  elfogadását. A rendelet módosítás is a már elfogadott 
számokat tartalmazza, ennek az elfogadását is javasolja a bizottság.  
 
Rusz László képviselő elhagyta a termet.  
 
Gazda Lajos képviselő  szerint az iparűzési adó a tervhez képest nagy elmaradást mutat, a 
gépjárműadóban azonban magasabb a szokottnál a teljesülés aránya.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a járművek forgalomból történő kivonása azonnal 
megtörténik, a végrehajtást pedig bírósági végrehajtó segíti.  
 
Lakatos Jenő képviselő nem érti, hogy ha szeptemberben 86 millió Ft folyik be az 
önkormányzat kasszájába, hogyan lehet az, hogy októberben már mínuszok  szerepelnek.  
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Tóthné Pető Katalin pü. főmunkat.  elmondja, hogy előirányzat felhasználási ütemtervet 
kell készíteni minden hónapban, mely nem göngyölített formában számolja, ezért mutatja ezt 
a képet.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

88/2009. (IX:15. ) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat első 
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Város Önkormányzatának 
12/2009. (IX.16.) 

R E N D E L E T E 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (IV.1.) rendelettel módosított 

4/2009. (II.25.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rusz László képviselő visszajött. 
 
 
6. Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása  
 
Török Barna jegyző elmondja, hogy a városi cím miatt szükség van az alapító okiratok 
módosítására, valamint az SNI-s tanulók képzési rendjének változása miatt.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a 
változtatások elfogadását.  
 
Molnár Zoltán képviselő a Művelődési Bizottság véleményét ismerteti, javasolják az 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatokat: 
 

89/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának módosítását.  
(Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi.) 
Felelős: polgármester 
    Jegyző 
Határidő: azonnal 
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90/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadta az Általános 
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 
(Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi.) 
Felelős: polgármester 
    ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
91/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadta a Műszaki Ellátó 
Szervezet alapító okiratának módosítását.  
(Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi.) 
Felelős: polgármester 
   MESZ vezető 
Határidő: azonnal 
 

 
6.  Tanévkezdési támogatás megtárgyalása, megállapítása  
 
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB megtárgyalta a tanévkezdési támogatást és 
javasolják a megítélését.  
 
Praták Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Szociális bizottság is tárgyalta, de nem tudják 
hogyan áll anyagilag az önkormányzat, ezért javasolják, hogy az októberi ülésen hozzon 
döntést a képviselő-testület.  Szerintük a nyugdíjas kevesebb támogatást kap mint a fiatalok, 
ezzel is foglalkozni kellene. 
Azt is elfogadhatónak tartaná, ha az önkormányzat a következő költségvetés tervezésénél már 
beépíti, hiszen az anyagi helyzetéről most sem lehet többet tudni mint akkor. 
 
Nagy Imre polgármester szerint nem megfelelő a Szociális bizottság álláspontja, a 
támogatás nyújtására azonban az iskola megkezdésekor van szüksége a családoknak. Az 
önkormányzat költségvetésének egyenlege jelenleg 8 millió Ft.  
 
Lakatos Jenő képviselő szerint közel 25 millió Ft-ot költöttek el eddig, melyet nem minden 
esetben gondoltak át. Ez a támogatás egy családban nagyon sokat számít, minél hamarabb ki 
kell fizetni. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a támogatás összesen kb. 3 millió Ft-ot jelent. 
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A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

92/2009. (IX.15.)  számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást állapít 
meg az alábbiak szerint: 
- Általános Iskolások :      ingyenes tankönyv 
- A nem sajóbábonyi általános iskolába járó gyermekek részére úgy kell 

megállapítani a támogatást, hogy a  sajóbábonyi iskolások tankönyveinek árából le 
kell vonni az állami támogatást, tehát a különbözetet kapják meg a nem a 
sajóbábonyi iskolába járó tanulók.   

- Középiskolások támogatása:    15.000,-Ft 
- Egyetem - Főiskolai hallgatók támogatása:  20.000,-Ft 
A támogatást a Polgármesteri Hivatal finanszírozza 30 napnál nem régebbi 
iskolalátogatási igazolás alapján.  
Két támogatást nem kaphat a hallgató, tehát tanévkezdési támogatást vehet igénybe 
vagy a Bursa Hungarica alapítvány támogatását kérheti.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
7.  Az építésügyi szabályzat módosítása  
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az építési szabályzat része a 
rendezési tervnek, melyet jogszabály változás miatt szükséges módosítani. 
 
Gazda Lajos képviselő javasolja, hogy napolják el a döntést a következő ülésre, mert nem 
volt idő felkészülni. 
 
A képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2009. (IX.16.) 

R E N D E L E T E 
Sajóbábony város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  

22/2005. (XI.30.) rendelet módosításáról  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8. Idősek napjának meghatározása (az időseknek adható támogatás esetleges 

megemelése.) 
 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy az idősek napja 2009. október 2-án pénteken 17,00 
órai kezdettel legyen a korábban megszokott módon. 
 
Praták Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta, javasolják az 
időseknek adott támogatás megemelését 2.000.-Ft-ra.  
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Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB is tárgyalta, a bizottsági ülésen az is 
felvetődött, hogy ne legyen pénzbeli támogatás, vagy maradjon az eddigi 1.000.-Ft-os 
ajándék. 
 
Lakatos Jenő képviselő egyet ért a 2.000.-Ft-tal. 
 
Nagy Imre polgármester  szerint arra is gondolni kell a testületnek, hogy karácsonyi 
csomagot is kapnak a nyugdíjasok.  
 
A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

93/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az idősek 
napja rendezvény alkalmából kapjanak  a 70  év  fölötti sajóbábonyi lakosok 2.000.-
Ft-ot. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9.  Bursa Hungarika pályázat megtárgyalása, csatlakozási nyilatkozat 

meghatározása 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert, javasolja, hogy 
csatlakozzon az önkormányzat. 
 
A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

94/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
Felelős: polgármester 
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 
 
 
 
 Polák Zoltánné       Ráduly József 
  jkv.hitelesítő         jkv.hitelesítő 


