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SAJÓBÁBONY VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  
SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. 
__________________________________________ 

 
 

J E G Y Z � K Ö N Y V 
 
 

Készült: Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatalában 2010. május 27-én megtartott  
rendkívüli képvisel�-testületi ülésér�l.   

 
Jelen vannak: kezdéskor  8 f� 
                        ülés végén  8 f� 

 1. Nagy Imre polgármester 
 2. Gazda Lajos 
 3. Hubai Krisztián 
 4. Jelcs Sándor  
 5. Lakatos Jen� 
 6. Molnár Zoltán  
 7. Müller Pálné 
 8. Praták Zoltánné 
  

Hiányzók:    1. Polák Zoltánné . 
  2. Ráduly József   
  3. Rusz László  
  4. Dr. Varga Eszter 
 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyz�  
 
Meghívottak: Gulyás Tibor ÉRV ZRt. igazgatóhelyettese, Otrosinka Tiborné ÉRV ZRt. 
ért.oszt. vezet�je 
 
Nagy Imre polgármester  köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 f�s 
képvisel�-testületb�l  8 f� jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyz�könyv hitelesít�nek felkéri  Lakatos Jen� és Gazda Lajos képvisel�ket. 
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (8 f� igen)  meghozta az alábbi határozatot: 
 

44/2010. (V.27.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
 
1. Szennyvízdíj módosítása  
      El�adó: ÉRV ZRt. igazgatóhelyettese 
2. Garázsszövetkezet felszámolása 
      El�adó: jegyz� 
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3. SVSE támogatásának továbbfolyósítása 
 El�adó: polgármester 
4. Indítványok, bejelentések 

 
 
1. Szennyvízdíj módosítása  
 
Gulyás Tibor igazgatóhelyettes tájékoztatja a képvisel�-testületet arról, hogy a 16/2010. 
KVvM. rendelet a szennyvíz díjának állami támogatását kb. 20 %-kal csökkentette a 
korábbi évek támogatásához képest. Így a tervezett 520.-Ft helyett 590.-Ft-ba kerül 1m3 
csatornadíj. Az a javaslatuk, hogy a 66.-Ft-os növekményt felét vállalja át a lakosság 
melyet májustól kellene fizetni, a másik felét pedig vállalná az ÉRV. 
 
Praták Zoltánné képvisel� érdekl�dik, hogy nem lehet-e tárgyalásokat kezdeményezni z 
ÉMK Kft-vel, hogy � is csökkentse a szennyvíz fogadási díját. Szerinte mivel monopol 
helyzetben van a Kft. aránytalanul magas díjat kér érte. 
 
Müller Pálné képvisel� szerint ha kb. annyit fizetne Sajóbábony is a szennyvízért mint 
Sajószentpéter, akkor meg tudná szavazni az emelést.  Minden lakos érzi a gazdasági 
válságot, nem lehet már tovább terhelni �ket. Szerinte nem is nyújt megfelel� szolgáltatást az 
ÉRV, hiszen az óvoda el�tt is két hónapig folyt a víz, többször jelezték, még sem javították ki.  
 
Gazda Lajos képvisel� szintén azt javasolja, hogy az ÉMK Kft-vel vegye fel a kapcsolatot az 
ÉRV, ha �k is vállalnának az emelésb�l egy részt, akkor lehet, hogy csak 22.-Ft-ot kéne a 
lakosságnak fizetni, melyet ha lehet�ség van csak június 1-t�l fizessenek. 
 
Lakatos Jen� képvisel� szerint is sok a hiba az ÉRV tevékenységében, ha bejelentést tesznek 
hetek is eltelnek míg kijavításra kerül.  
A lakosság már nem képes nagyobb terhet vállalni. 
Az év elején késve érkeztek a számlák és már szerepelt rajta a késedelmi pótlék is, melyet 
sérelmesnek tart. 
 
Otrosinka Tiborné osztályvezet� elmondja, hogy a januári és februári számlák készültek 
egymás után rövid határid�vel, de nem egyszerre kellett �ket kiegyenlíteni.  
Ígéretet tesz arra, hogy a fizetési határid�t átteszik Sajóbábonyban a hónap végére, így 
könnyebb lesz a lakosságnak a kifizetése. 
 
Jelcs Sándor képvisel� hiányosnak tarja az ÉRV ügyfélszolgálatán tevékenyked� ismereteit, 
más díjakat mondanak mint ami elfogadásra került, arrogánsak, lekezel�ek.  
Több hónappal ezel�tt végeztek munkálatokat  mely során a járdára rakták a földet, még 
mindig nem takarították el, a Kossuth úton sem állították helyre az utat.  
 
Gulyás Tibor igazgatóhelyettes elmondja, hogy a pályázat útján nem jutnak hozzá az általuk 
tervezett összeghez, a többletköltséget egyedül nem tudják átvállalni.  
Megígéri, hogy a hanyagul végzett munkákat kijavítják, kéri, hogy ha hasonló gondok 
adódnak a településen jelezzék felé.  
 
Praták Zoltánné képvisel� az ivóvízrendszer karbantartásáról érdekl�dik, melyet kb. 3 éve 
ígértek, lesz-e folytatása a munkálatoknak.  
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Gulyás Tibor igazgatóhelyettes  elmondja, hogy beindult egy általános rekonstrukciós 
program, nem tudja, hogy Sajóbábony szerepel-e a települések között. 
 
Török Barna jegyz� tájékoztatásul elmondja, hogy a 16/2010. (V.13.) KVvM. rendelet   
keményen sújtja az ÉRV-t. Javasolja, hogy a következ� PB ülésre hívják meg Kiss Lászlót, 
Gulyás Tibort ahol megtárgyalhatják az díjmódosítást.   
 
Nagy Imre polgármester emlékeztet arra, hogy az év végi díjmegállapítása tárgyalásakor 
még soha nem tudták az állami támogatás pontos összegét. Egyet ért azzal, hogy akár 
rendkívüli PB ülésen folytassanak tárgyalásokat a szennyvíz díjának módosításáról, melyen a 
képvisel�k közül is bárki részt vehet.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (8 f� igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

45/2010. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
az Alpolgármestert, a  Jegyz�t, a Pénzügyi Bizottság Elnökét hogy tárgyalásokat 
folytasson az ÉMK Kft. vezet�jével, valamint az ÉRV ZRt. igazgatóhelyettesével. 
Az egyeztet� tárgyalás tárgya: az ÉMK Kft. a szennyvízátvétel díjából min. 33.-Ft-ot 
engedjen! (a két cég között létrejött szerz�dés módosítása). 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 

5. Garázsszövetkezet felszámolása 
 
Török Barna jegyz�  tájékoztatja a képvisel�-testülete arról, hogy a garázsszövetkezet 
elnökének és elnökségének mandátuma lejárt 1990-ben, ezért a Cégbíróság elrendelte a 
felszámolását. A garázsszövetkezet tulajdonában van a garázsok közötti terület valamint az út. 
Ennek átvételét felajánlotta az önkormányzatnak (értéke 7 millió Ft). A képvisel�-testület elvi 
döntése szükséges a tárgyalások további folytatásához.  
 
Nagy Imre polgármester  az elhangzottakat összegezve megállapítja, hogy a képvisel�-
testület addig nem hoz állásfoglalást, amíg pontosan nem derül ki, hogy a felszámoló mely 
területet szeretné átadni az önkormányzatnak. Tegyen ajánlatot írásban.  
 
 
6. SVSE támogatásának továbbfolyósítása 
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy az SVSE eddig 1,5 millió Ft-ot használt fel az 
önkormányzat által megítélt támogatásból. A pénzük most elfogyott, de a bajnokság még nem 
fejez�dött be. A további folytatáshoz szükség lenne a támogatás id�arányos részén felüli 
összegre is.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (8 f� igen) meghozta az alábbi határozatot: 
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46/2010. (V.27.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete javasolja, hogy az SVSE a 
költségvetésben megítélt támogatáson belül gazdálkodjon 2010-ben.  
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 
4. Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy az Erkel F. úti közös képvisel� levélben fordult a 
jegyz�höz, azért, mert Lakatos Anasztázia nem fizeti a közös költséget. J 
Javasolja, hogy a településen esedékes tartozások el�nyt élvezzenek más szolgáltatókkal 
szemben, így a lakásfenntartási támogatás természetben nyújtott összegét erre utalja az 
önkormányzat.  
 
Praták  Zoltánné képvisel� elmondja, hogy a támogatás megítélésekor els�bbséget élvez az 
adótartozások megfizetése. Sokszor gondot jelent az, hogy a társasház nem rendelkezik 
számlával, ezért nem tudják a közös költséget fedezni a támogatásból. 
 
Müller Pálné képvisel� elhagyta a termet.  
 
Török Barna jegyz�  tájékoztatja a képvisel�-testületet arról, hogy a letiltásra adott összegek 
már évek óta halmozódnak, kb. 700- 800 ingatlan tulajdonos a rendesen fizet� adós, kb. 30 
egyáltalán nem akar  fizetni. A tartozások behajtását jogszabály rendeli el.  A végrehajtás nem 
csak a kis adósok ellen került lefolytatásra, hanem mindenkivel szemben.  
Megpróbálja azt , hogy a kevés jövedelemmel rendelkez�knek visszafizetheti az 
önkormányzat a végrehajtással befizetett díjat.  
 
Praták Zoltánné képvisel� javasolja, hogy mindenképpen állítsa meg a jegyz� a 
végrehajtást. 
 
Gazda Lajos képvisel� nem tudta eddig, hogy a végrehajtásra adott tartozások nem csak az 
adótartozásokról szólnak, hanem egyéb tartozásokat is takarnak. 
 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt.  
 
      Kmft. 
 
 
 
 Török Barna sk.                      Nagy Imre sk. 
     jegyz�          polgármester 
 
 
 
 
 Lakatos Jen� sk.        Gazda Lajos sk. 
  jkv.hitelesít�           jkv.hitelesít� 


