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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. december 8-án 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: Urbán József MESZ vezető, Kovács Éva SVIP ügyvezető igazgatója, Magyari 
Péter Őrsparancsnok r.százados, Gulyás Tibor ÉRV gazdasági vezérigazgató helyettes, 
Otrosinka Tiborné ÉRV értékesítési osztályvezető 
 
 
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  Rusz László és Hubai Krisztián  képviselőket. 
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
Elmondja, hogy napirend előtt bemutatkozik Magyari Péter a Sajóbábonyi Rendőrőrs 
Parancsnoka.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (12 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

134/2009. (XII.8.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
1. Csatornadíj, szolgáltatás feltételeinek megtárgyalása, rendeletalkotás 
 Előadó: ÉRV igazgatója 
2.  SVIP beszámolója a sporttelepre átadott támogatás felhasználásáról 
 Előadó: SVIP ügyvezetője   
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3.  ELMÜ-ÉMÁSZ Kft. térvilágításról szóló szerződés ajánlata 
 Előadó: polgármester 
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. 

Előadó: polgármester  
5. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 Előadó: polgármester, jegyző 
6. Indítványok, bejelentések. 
7. Zárt ülésen: személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők Rusz László és Hubai Krisztián képviselők. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Magyari Péter r.százados  a december 1-étől működő Sajóbábonyi Rendőrőrs parancsnoka 
bemutatkozik Elmondja, hogy kedden és csütörtökön 10 – 12,00 óra között fogadóórát tart.  
 
Gazda Lajos képviselő nehezményezi, hogy amióta átadták az őrsöt, nincs rendőr a 
településen.  
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy a hölgy milyen feltételekkel került alkalmazásra 
az őrsön. 
Az elmúlt heti kutyatámadásról is szeretne információt kapni. 
 
Jelcs Sándor képviselő köszönetet mond a rendőrség helytállásáért. Javasolja, hogy a helyi 
rendeleteket biztosítsa az önkormányzat a rendőrőrs számára.  
 
Magyari Péter r.százados  elmondja, hogy a rendőrőrs 24 órás szolgálatot teljesít, melynek 
során 2, 3 fő kerül beosztásra a 6 településre, mindezek mellett tanúkihallgatásokat is kell 
végezniük. 
A titkárnőt az önkormányzat alkalmazza.  
A kutyatámadás során amit a rendőrség megtehetett ,azt megtette. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a kutyatámadás esetén is a helyi rendelet alapján 
járt el a rendőrség.  
 
Török Barna jegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a rendőrségre az ügyviteli 
dolgozó az önkormányzaton keresztül a munkaügyi központ támogatásával került 
alkalmazásra. Bérét a munkaügyi központ 100 %-ban támogatja.  
 
 
1. Csatornadíj, szolgáltatás feltételeinek megtárgyalása, rendeletalkotás 
 
Gulyás Tibor vezérigazgató helyettes  ismerteti az ÉRV Zrt. 2010. évi  csatornaszolgáltatás 
díját,  mely szerint 870.-Ft/m3 + ÁFA hatósági ár megállapítását kérik. Ezen belül a lakosság 
által fizetendő díjak az alábbiak szerint alakulnak: 
- 345.-Ft/m3 + ÁFA a szennyvízkezelés díja 
- 395.-Ft/m3 + ÁFA az ivóvíz díja.  
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Polák Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a PB tárgyalta a megküldött ajánlatot, melyet 
javasolnak elfogadni. 
 
Gazda Lajos képviselő szerint a lakosság számára elfogadható az ajánlat, azonban a 
közületeknek ez komoly terhet jelent. Javasolja ennek a díjnak is az átgondolását. 
Érdeklődik, hogy a locsolási kedvezményt kell-e minden évben újra igényelni, lehet-e annak 
mértékét növelni.  
 
Gulyás Tibor vezérigazgató helyettes elmondja, hogy az ÉMK Kft. nagy mértékben emelte 
a szennyvíz fogadásának díját.  
A locsolási kedvezményt egyszer kell kérni, a későbbiekben már automatikus. A kedvezmény 
növelése az önkormányzat helyi rendeletében lehetséges.  
 
A képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2009. (XII.9.) 

R E N D E L E T E 
Sajóbábony Város vízgazdálkodásáról, a szennyvízközmű üzemeltetéséről, szolgáltatásáról 

szóló többször módosított 14/1998. (VIII.12.) rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A szennyvíz kezelésének, elhelyezésének szolgáltatási díja 870.-Ft/m3+ÁFA 
 A 870.-Ft/m3 szolgáltatási díj tartalmazza: 
 - a 30.-Ft/m3 használati díjat, valamint 
 - az 525.-Ft+ÁFA lakossági kedvezményt. 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de 2010. január 1-től kell alkalmazni. Ezzel 
egyidejűleg az 1/2009. (I.7.) rendelet hatályát veszti.  

 
 
2.  SVIP beszámolója a sporttelepre átadott támogatás felhasználásáról 
 
Kovács Éva ügyvezető igazgató elmondja, hogy: 
- a SVIP Kft. a sporttelepen keletkező bevételét átadja az SVSE-nek, ami 2009-ben kb. 

70.000.-Ft volt.  
- 4.200 e Ft-ot kapott a Kft. az önkormányzattól támogatás címén 2009. évben, melynek 

felhasználását ismertette. A SVIP Kft. által a  sportlétesítményre fordított összes költség 
11.500 e Ft.  

 
Gazda Lajos képviselő hiányolja az írásbeli tájékoztatást. Érdeklődik, hogy a kút fúrásához 
rendelkezik-e a SVIP a szükséges engedélyekkel.  
 
Kovács Éva ügyvezető igazgató elmondja, hogy szakcéget bíztak meg a kút fúrásával, 
jegyzőkönyvek készültek a feladatról. 
Nem készített írásbeli tájékoztatót, mert szóban teszi meg a beszámolóját.  
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Müller Pálné és Jelcs Sándor megköszöni a SVIP munkáját, hiszen sokat dolgoztak a 
sporttelep szépítésén. Javasolják, hogy a külső körlet is kerüljön rendbetételre.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a PB tárgyalta a SVIP beszámolóját. Látható, 
hogy a támogatás többszörösét költötte a Kft. a sporttelepre, melyért köszönet jár. A 
számlákkal a pénzügyi előadó felé számol majd el a Kft.  Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Molnár Zoltán képviselő  ismerteti a Művelődési Bizottság véleményét, mely szerint 
elfogadják a beszámolót. Tapasztalják a fejlődést, javasolják, hogy a jövőben kerüljön 
fejlesztésre a fűtés, meleg-vízellátás. 
 
Nagy Imre polgármester megköszöni a SVIP-nek a 2009. évben végzett munkáját. 
 
Kovács Éva ügyvezető igazgató  szeretne néhány gondolatot a SVIP Kft-ről is elmondani: 
55 vállalkozás működik a területén, 1020 főt foglalkoztat. 34 cég felé továbbítanak villamos 
energiát. 2009-re elérik a 800 millió Ft-os árbevételt. Országosan az első 5 elismert ipari park 
között tartják számon.  
 
Ráduly József képviselő érdeklődik, hogy mit jelent az önkormányzat 13 %-os tulajdonrésze 
az Ipari Parkban. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy három tulajdonosa van az Ipari Parknak (Pajzs Kft, 
KIS Kft. és az önkormányzat) Pályázatokon vesz részt a Kft. 1997-ben hozták létre, szükséges 
volt, hogy az önkormányzat is szerepeljen a tulajdonosok között. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

135/2009. (XII.8.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a SVIP Kft. 
beszámolóját a sporttelepre átadott támogatás felhasználásáról, melynek összege 4,2 
millió Ft.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
3.  ELMÜ-ÉMÁSZ Kft. térvilágításról szóló szerződés ajánlata 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az ELMÜ-ÉMÁSZ ajánlatát.  
 
Polák Zoltánné képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ajánlatokat 
és a „Holdfény” csomag elfogadását javasolják.  
 
Molnár Zoltán képviselő a Művelődési Bizottság javaslatát ismerteti, ők a „Csillagfény” 
csomag elfogadását javasolják. 
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Dr. Varga Eszter képviselő a Településfejlesztési Bizottság javaslatát ismerteti, a 
„Holdfény” elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Praták Zoltánné képviselő szerint ezek a csomagok akkor érnek valamint, ha nem lesz 
hónapokig közvilágítás nélkül a település. A Szociális bizottság a „Holdfény” csomag 
elfogadását javasolja.  
 
 
Ráduly József képviselő nem tudja hogyan fogja érvényesíteni a jogát az önkormányzat. A 
csoportos fényforrás cseréről tájékoztatják-e előre az önkormányzatot.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy arányosan csökkentett díjat fizet majd az 
önkormányzat ha az ÉMÁSZ nem teljesíti a feltételeket.  A szerződésben pedig beleírják, 
hogy a jelzéseket faxon küldi az önkormányzat, a számlát pedig a visszaigazolással együtt 
kérik, hogy ellenőrizhető legyen a munka elvégzése.  
 
Lakatos Jenő képviselő szerint sokat kell várni a hiba kijavítására. Nem lehet-e az ÉMÁSZ-
szal szemben érvényesíteni a szerződésben foglaltakat.  
 
Polák Zoltánné képviselő érdeklődik, hogy van-e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy 
a szerződésbe foglalja a követelését. Ha erre nincs lehetőség, akkor a „Csillagfény” 
elfogadását tartja jónak, mert annak az ára kedvezőbb. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a szerződést egyeztetni kell az ÉMÁSZ-szal 
személyesen. Nem biztos, hogy sikerül módosítani az általuk tett ajánlatot. 
 
A képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

136/2009. (XII.8.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az ELMÜ-ÉMÁSZ 
„Holdfény” közvilágítási szolgáltatáscsomagot, melynek összege 89.629.-Ft/hó. 
Javaslat a szerződés kiegészítéséhez: az ÉMÁSZ faxon fogadja a hibabejelentést és 
igazolja vissza.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Praták Zoltánné képviselő elhagyta a termet.  
 
 
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az írásban kiadott beszámolót. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

137/2009. (XII.8.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
5. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
 
Praták Zoltánné képviselő visszajött. 
 
Polák Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a karácsonyi 
csomag megvásárlását a Szociális Bizottság számára a költségvetésben elfogadott keretből. 
 
Molnár Zoltán képviselő érdeklődik, hogy a rendőrség takarítása hogyan történik ? 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a művelődési házban tevékenykedő 
közfoglalkoztatottak végzik a takarítást, a MESZ költségvetésére vásárolt tisztítószerekkel. 
 
Rusz László képviselő megköszöni a MESZ munkáját a rendőrőrs kialakításáért, valamint az 
iskola fűtésének megjavításáért.  
 
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy a túlórák a törvény szerint kifizetésre kerültek, 
ezen kívül jutalom kifizetését is javasolják a MESZ dolgozóinak. 
 
Rusz László képviselő elhagyta a termet.  
 
 
6. Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester  ismerteti az önkormányzat számlájának egyenlegét: mínusz 18 
millió Ft.  
Elmondja, hogy január 15-től újabb közmunkaprogram indul, a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulás pályázik a foglalkoztatásra. Ebben az évben közcélú foglalkoztatás keretén belül 60 
fő kapott munkalehetőséget.  
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy 851 e Ft túlóra került kifizetésre a MESZ dolgozóinak, 
ezen felül javasolja nettó 400 e Ft jutalomkeret megállapítását.  
 
Polák Zoltánné képviselő ismerteti a Pénzügyi bizottság véleményét, mely szerint javasolják 
a túlórakeret megállapítását.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési bizottság is javasolja a 
túlórakeret megállapítását.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (11 fő) meghozta az alábbi határozatot: 
 

138/2009. (XII.8.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a MESZ dolgozóinak 
nettó 400 e Ft jutalom kifizetését, továbbá 851 e Ft túlóra finanszírozását.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Török Barna jegyző ismerteti a VOLÁN által megküldött tájékoztatót, mely szerint 2009. 
december 13-tól a munkanapokon  Miskolcról 22,25 órakor induló autóbusz beközlekedik a 
lakótelepre.  
 
Lakatos Jenő képviselő javasolja, hogy a MESZ vezető is kapjon jutalmat.  
 
Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy: 
- a dr. Czellár András tulajdonát képező jószágok (sertések) kárt okoznak e temetőben, a 

Szabadság úton lakók kertjeiben.  
- December 18-án adventi hangverseny lesz, 
- Januárra hobbi kiállítást szeretne szervezni a művelődési ház, bármilyen gyűjteményt 

szívesen fogadnak. 
- Fotó kiállítást is terveznek, melynek keretén belül fotópályázatot hirdetnek sajóbábonyi 

tél témakörben. 
 
Török Barna jegyző  elmondja, hogy a sertések okozta károk bejelentésére államigazgatási 
úton folyik az eljárás. 
 
Ráduly József képviselő szerint le kellene cserélni a kiállító teremben a radiátorokat. 
Érdeklődik, hogy szükséges-e az egész épület folyamatos fűtése a rendőrőrs miatt, mert ha 
igen, akkor azt meg kell oldani másként. 
Javasolja, hogy a testületi üléseken annyi legyen a szünet, mint amennyit a polgármester 
bejelentette, mert az ülést néző lakosok szóvá tették. 
 
Rusz László képviselő visszajött. 
 
Urbán József MESZ vezető elmondja, hogy az iskola fűtésének felújításakor nem maradt fel 
radiátor, a művelődési házban kb. 60 e Ft-ba kerülne a radiátorok cseréje. Hétvégén a 
rendőrőrs fűtése a konvektorról működik, nem kell miatta fűteni az egész épületet.  
 
Ráduly József képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy az Ökológiai Központon keresztül 
van annak megakadályozására lehetőség, hogy az önkormányzat akaratán kívül ne épüljön a 
településre levegőszennyező üzem. Ehhez helyi rendeletet kell alkotni, melyhez segítséget is 
nyújtanak. Tájékoztatást szívesen adnak Budapesten.  
 
Török Barna jegyző  emlékeztet arra, hogy jövőre felül kell vizsgálni a helyi építési 
szabályzatot, melybe bele lehet foglalni az ipartelepre építhető üzemeket is.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint érdemes ezzel foglalkozni, mert ez a terület már le van 
terhelve. 
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Praták Zoltánné képviselő  elmondja, hogy a jövő hétre elkészülnek a karácsonyi csomagok, 
vállalják-e a képviselők a kiszállítását.  
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy december 15-én polgári védelmi gyakorlat lesz az 
Ipari Parkban és az iskolában.  
 
Az ülést bezárta, mert több a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
   
     Kmft. 
 
 
 
 Török Barna            Nagy Imre 
    jegyző                      polgármester 
 
 
 
 Rusz László       Hubai Krisztián 
 jkv.hitelesítő         jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


