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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. június 4-én megtartott   
rendkívüli képvisel�-testületi ülésér�l.   

 
Jelen vannak: kezdéskor   9 f� 
                         ülés végén  9 f� 

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

 
Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna jegyz�  
 
Nagy Imre polgármester  köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 f�s 
képvisel�-testületb�l 9 f� jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyz�könyv hitelesít�nek felkéri Jelcs Sándor és Molnár Zoltán képvisel�ket. 
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (9 f� igen)  meghozta az alábbi határozatot: 
 

47/2010. (VI.4.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
1. Sajóecseg anyagi támogatása 
      El�adó: polgármester 
Jegyz�könyv hitelesít�k Jelcs Sándor és Molnár Zoltán képvisel�k. 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy képvisel� indítványozta Sajóecseg anyagi 
támogatását az árvíz okozta károk enyhítésére.  
 
Ráduly József képvisel� kiegészíti azzal, hogy eredeti kérésük az volt, hogy Sajóecseget és 
Boldvát támogassa az önkormányzat, összeget nem határoztak meg. Ha az önkormányzat 
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anyagi lehet�sége megengedi akkor javasolja 1 millió Ft keretösszeg meghatározását, melyet 
több településnek lehetne szétosztani. 
 
Praták Zoltánné képvisel� javasolja, hogy kapjon Boldva is támogatást, ott is rossz a 
helyzet, esetleg ha meghatároz egy keretet az önkormányzat, abból lehet adni több 
településnek is, pl: Szendr�lád, Szalonna, Meszes is katasztrófa sújtotta települések. 
 
Jelcs Sándor képvisel� szerint nemes Ráduly József  szándéka , � kiegészítené még ezt azzal, 
hogy szervezzen az önkormányzat gy�jtést a vállalkozók között is.  
 
Rusz László képvisel� emlékeztet arra, hogy a vis maior alap téríti a települések kárát.  
 
Török Barna jegyz�  nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat belefollyon az adományok 
gy�jtésébe.  
 
Nagy Imre polgármester szerint a javasolt keret elfogadható, kérhet az önkormányzat 
számlaszámot, esetleg csekket is amire bárki befizetheti adományait.  
 
Molnár Zoltán képvisel� szerint az azonnali segítségként a készpénz a legfontosabb 
adomány. Javasolja, hogy több települést támogassanak, így kapjon Meszes, Szalonna, 
Szendr�lád, Boldva, Sajóecseg.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (9 f� igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

48/2010. (VI.4.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete : 
-  1 millió Ft keretösszeget ajánl fel az alábbi árvíz sújtott települések javára: 
 Sajóecseg    400.000.-Ft 
 Boldva     300.000.-Ft 
 Szendr�lád    100.000.-Ft 
 Szalonna    100.000.-Ft 
 Meszes    100.000.-Ft 
- felhívással fordul a BAZ. Megyei települések önkormányzatához, vállalkozóihoz, 

hogy az árvízzel sújtott településeket önkéntes pénzadománnyal segítsék. 
Támogatásokat az árvíz sújtotta települések Polgármesteri Hivatala által megadott 
számlára kérjük átutalni.  

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt. 
 
      Kmft. 
 
 Török Barna sk.               Nagy Imre sk. 
     jegyz�                 polgármester 
 
 
 Jelcs Sándor sk.              Molnár Zoltán sk. 
             jkv. hitelesít�                  jkv.hitelesít� 


