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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. november 19-én megtartott  
rendkívüli képviselő-testületi üléséről.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  10 fő 
                         ülés végén  10 fő 

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

 
Hiányzók:  1.   Molnár Zoltán  

2. Dr. Varga Eszter 
 
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  Polák Zoltánné és Ráduly József  képviselőket. 
Ismerteti a napirendi pontot, javasolja annak elfogadását.  
 
Ráduly József képviselő kérése, hogy legyen második napirendi pont is, mert egy javaslatot 
szeretne tenni.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

131/2009. (XI.19.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
 

1. Rendőrőrs létrehozása 
      Előadó: polgármester 
2. Indítványok, bejelentések 
 

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



 2

1. Rendőrőrs létrehozása 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy Miskolc Város Rendőrkapitánya értesítette, hogy 
az Igazságügyi- és Rendészeti Miniszter elrendelte a rendőrőrs létrehozását Sajóbábonyban, 
mely december 1-vel megkezdi tevékenységét. A Miniszter nem biztosított hozzá sem 
személyi, sem tárgyi feltételeket.  
A helyiségek kialakításáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A személyi állomány 12 
főből áll majd.  
Az előzetes felmérések alapján az átalakítás költsége kb. 2,7 millió Ft-ba kerül. A helyiségek 
fűtése egyenlőre gázkonvektorral és radiátorral vegyesen kerül megoldásra az idő rövidsége 
miatt. Az üzemeltetés költségének külön kezelése érdekében a jövőben majd konvektorokat 
szerel fel mindenhová az önkormányzat. 
A Polgárőrség Parancsnokát kérte, hogy csomagolják össze az eszközeiket, és át költözzenek 
át az épület földszintjének másik helyiségébe.  
 
Ráduly József képviselő szerint jó lenne ha a lépcsőház felé maradhatna egy ajtó a hivatal 
védelme érdekében.  
 
Gazda Lajos képviselő örömmel értesül a jó hírről, hiszen ez egy régi vágya a településnek. 
 
Urbán József MESZ vezető szerint nyáron meg lehet terveztetni és kiépíteni a konvektorokat 
hiszen erre mos kevés az idő.  
 
Nagy Imre polgármester szerint az üzemeltetés költségéről elég akkor is dönteni, ha ennek 
átvállalását a rendőrség kéri. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

132/2009. (XI.19.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Sajóbábony 
Városi Rendőrőrs létrehozását. 
Vállalja  Miskolc Megyei Jogú Város Rendőrkapitányával és a BAZ. Megyei Rendőr-
főkapitánysággal egyeztetve: 

- a Rendőrőrs hivatalos helyiségének (helyiségeinek) kialakítását. 
- Az Őrs működtetéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzését.  
 E célra 3 millió Ft-ot biztosít. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Indítványok, bejelentések 
 

Ráduly József képviselő javasolja, hogy a H1N1 vírus elleni védőoltást a településen akinek 
nem ingyenes, vállalja át az önkormányzat. Ez szerinte kb. 1500 főt érint, ami 3 millió Ft 
lenne az önkormányzatnak. Ezzel is lehetne köszörülni a település hírnevén esett csorbát. 
 
Polák Zoltánné képviselő  szerint a szükséges összegről most nem tudnak beszélni, csak egy 
gesztusról.  
Rusz László képviselő elmondja, hogy 2.000.-Ft-ba kerül az oltóanyag, amely megfizethető, 
azonban nincs a gyógyszertárban.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (10 fő igen) meghozta az alábbi határozatot 
 

133/2009. (XI.19.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete azoknak a sajóbábonyi 
lakosoknak, akiknek nem ingyenes a H1N1 elleni védőoltás, átvállalja az oltóanyag és 
az oltás költségét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Nagy Imre polgármester  az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt. 
 
      Kmft. 
 
 
 
 
 Török Barna                  Nagy Imre 
     jegyző                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 Polák Zoltánné                Ráduly József 
  jkv.hitelesítő        jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


