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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. szeptember 7-én megtartott  
képvisel�-testületi ülésér�l.   

 
Jelen vannak: kezdéskor   11 f� 
                        ülés végén  11 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 
 9. Ráduly József   
 10. Rusz László  

 11. Dr. Varga Eszter 
 

Hiányzik: 1. Polák Zoltánné  
  

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna címzetes f�jegyz�  
 
Nagy Imre polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 12 f�s 
képvisel�-testületb�l 11 f� jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyz�könyv hitelesít�nek felkéri Gazda Lajos és Jelcs Sándor képvisel�ket. 
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja annak elfogadását.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (11 f� igen)  meghozta az alábbi határozatot: 
 

96/2010. (IX.7.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
1. Kisebbségi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottságának 

megválasztása 
El�adó: polgármester 

2. Útjavításra érkezett árajánlat elbírálása 
      El�adó: polgármester 
3. Városnapi ünnepséggel kapcsolatos feladatok megtárgyalása 
      El�adó: polgármester 
4. Indítványok, bejelentések 
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Jegyz�könyv hitelesít�je Gazda Lajos és Jelcs Sándor képvisel�k. 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
 

1.  Kisebbségi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottságának megválasztása 
 
Török Barna címzetes f�jegyz� tájékoztatja a képvisel�-testületet arról, hogy lesz 
szlovák kisebbségi önkormányzati választás Sajóbábonyban.  Tájékoztatást ad a 
megalakulásuk feltételeir�l. Elmondja, hogy 5 f� képvisel�t ajánlott a jelöl�szervezet.  
Ismerteti a Szavazatszámláló bizottság tagjait.  
 
Molnár Zoltán képvisel�  szerint ha ez így alakult, akkor nagy szerepet kell vállalniuk a 
rejdovai kapcsolatok ápolásában is.  
 
Rusz László képvisel�t  felháborítja az, hogy ennek nincs semmi köze a szlovák 
kisebbséghez. Ha lehet akkor ezt jelezni is kell valahol. 
 
A képvisel�-testület 9 igen és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

97/2010. (IX.7.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat képvisel�-testülete a kisebbségi önkormányzati 
választásra a Sajóbábony, Iskola tér 3. szám alatti jelöli ki a szavazókört az 
általános iskolában.  
A Szavazatszámláló bizottság tagjai: 
 Elnöke:  Horváth Béláné 
 Elnökhelyettes: Zakar Annamária 
 Tagok:  Kovács Istvánné 
    Gadóczi Istvánné 
    Varró Józsefné 
Új póttagok: Szokolyné Hováth Gabriella 
  Dr. Szilva István  
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
 

 
 2.   Útjavításra érkezett árajánlat elbírálása 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy árajánlat érkezett patkányirtásra. A 
munkálatokat szeptember 2-27 között végezné a vállalkozó a Gárdonyi, Bartók, Váci, 
Vörösmarty, Fazekas, Béke, Dankó úton. A munkálatok költsége 1,2 e Ft. 
 
Praták Zoltánné képvisel�  szerint egy ajánlat nem elég, több vállalkozótól is kérni kell. 
 
Rusz László képvisel�  szerint 600 e Ft-ról már született döntés, addig végezze el a 
feladatot, a továbbiakról majd a következ� testület döntsön. 
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Lakatos Jen� képvisel� szerint ha csak egy részén végzik el a feladatot az nem ér 
semmit.  
 
Dr. Varga Eszter képvisel�  javasolja, hogy ezt a feladatot most egyben kell elvégezni. 
Azonban az 1 millió Ft is kidobott pénz, ha nem találják meg a forrást. Meg kell vizsgálni 
az állategészségügy bevonásával azt, hogy az állattartás megfelel�en történik-e ezeken a 
területeken.  
 
Ráduly József képvisel� érdekl�dik, hogy az ÁNTSZ-szel felvette-e a MESZ vezet� a 
kapcsolatot. Meg kéne tudni, hogy pontosan mi az önkormányzat felel�ssége, feladata.  
 
Molnár Zoltán képvisel�  szerint a Varga szögi patak völgye is patkányokkal fert�zött.  
 
Nagy Imre polgármester  összefoglalva az elhangzottakat megállapítja, hogy fel kell 
venni a kapcsolatot az ÁNTSZ munkatársával,  és a munkálatokat el kell végezni a már 
elfogadott 600 e Ft értékben.  
Elmondja, hogy már hozzálátott a vállalkozó az aszfaltozáshoz, az el�z� árajánlat alapján. 
 
Ráduly József képvisel� nem tartja jónak, hogy a KPM által üzemeltetett út hibáját az 
önkormányzat javíttatja meg 170 e Ft-ért, valamint az ÉRV által felbontott utat is.  
Javasolja ne döntsön a testület új beruházásokról. 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az újabb út- és járdajavításra kapott árajánlatot, 
melynek kérésére a képvisel�-testület felhatalmazta.  
 
Lakatos Jen� képvisel�  vállalja a Váci útra helyezend� fekv� rend�r miatti kritikákat, de 
a gyorshajtók miatt szükség van rá. Bekopogott az ott lakókhoz és örömmel fogadták.  
 
Dr. Varga Eszter képvisel� szerint máshol sem kérik a lakosság véleményét, ha 
sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki.  
Javasolja a munkálatokat külön-külön szavazni, egyes tételeket � is fontosnak tart 
elvégezni. Érdekl�dik, hogy a Rákóczi úton hogy történik majd a vízelvezetés. A járda 
burkolása el�tt meg kell oldani.  
 
Rusz László képvisel� szerint a Pet�fi út aszfaltozása és a fekv�rend�rök elkészítése  
elég lesz .  
 
Nagy Imre polgármester  korábban már jelezte, hogy a Rákóczi úti vízelvezetés nincs 
megoldva., de ott nem is lehet.  
 
A képvisel�-testület 6 igen, 3 nem és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

98/2010. (IX.7.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete javasolja a Pet�fi út 
aszfaltozását, melynek költsége 2.600 e Ft + ÁFA. 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
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A képvisel�-testület 9 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

99/2010. (IX.7.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete javasolja, a Dózsa Gy. út 
aszfaltozását, melynek költsége 810 e Ft + ÁFA. 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
 

A képvisel�-testület 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

100/2010. (IX.7.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete javasolja a Váci M. útra 3 db 
fekv�rend�r elkészítését, melynek költsége  kb. 300 e   Ft. 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Ráduly József képvisel� szerint a Dankó és Béke úti járda építésére megszavazott 900 e 
Ft elég lenne ha nem betonlapból készülne a járda. 3.600.-Ft/m2 áron vállalkozó is 
elkészítette volna. Miért kell csillagászati összegb�l járdát építeni.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a m�szakis javaslatára készül lapokból a járda 
költségkímélés miatt.  
 
Jelcs Sándor képvisel�  megérdekl�dte autóbontóban, hogy nincs költsége a forgalomból 
történ� kivonásnak, az elszállítását is ingyen végzi a bontó. 
 
 
3. Városnapi ünnepséggel kapcsolatos feladatok megtárgyalása 
 
Nagy Imre polgármester  tájékoztatásul elmondja, hogy megrendelte a „Sajóbábonyért 
érdemérem” plaketteket, valamint a gy�r�ket. Egy kitüntetett visszamondta a kitüntetést.  
Kéri, hogy minden képvisel� vegyen részt a városnapi ünnepségen.  
 
Török Barna címzetes f�jegyz� ismerteti a kitüntet� cím visszautasításáról szóló levelet. 
Javasolja mindenképpen kapja meg az elismerést, ha nem az ünnepségen, akkor a 
Polgármesteri Hivatalban.  
 
Dr. Varga Eszter képvisel�nek elege van abból, hogy bárki ledegradálja az 
önkormányzatnál és a képvisel�-testületben dolgozókat. Felháborító és ennek véget kell 
vetni. Át kell adni a kitüntetést, mert ez az ember sokat dolgozik a településért. 
 
Praták Zoltánné képvisel� szerint a képvisel�k vendéglátókén vegyen részt az 
ünnepségen.  
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Nagy Imre polgármester vállalta, hogy összeállítja a meghívót, valamint a meghívottak 
névsorát. Ismerteti a tervezeteket. Tervezi az önkormányzat, hogy a korábbi képvisel�-
testületekr�l is elkészíti a tablót.  
 
Molnál Zoltán képvisel�  ismerteti a városnapi ünnepség programját. Pontosításra szorul 
a lakossági vendéglátás, hogyan, milyen formában, és milyen összegben. Ismerteti az 
eddig lefolytatott tárgyalások eredményét. Kapjon mindenki „bábonyburgert” kólával 
vagy sörrel, vagy pedig 500.-Ft érték� bónt, melyet be lehet váltani több féle ételre.  
 
Lakatos Jen� képvisel� az els� javaslatot tudja elfogadni.  
 
Gazda Lajos képvisel� tudomására jutott, hogy Sajóbábony lakossága nem lesz 
megvendégelve a városnapon (szeptember 25-én), ezzel akkor ért egyet, ha a képvisel�-
testület err�l határozatot hoz. 
Ezzel szemben azt javasolja, hogy legyen teljes kör� vendéglátás.  
� egyeztetett egy vállalkozóval, aminek alapján tájékoztatja a képvisel�-testületet.  
Az ünnepségre szóló meghívót, valamint az étkezésre jogosító utalvány kézbesítésében be 
kell vonni azokat a képvisel�ket akik azt vállalják.  
 
Praták Zoltánné képvisel� elhagyta a termet.  
 
Müller Pálné képvisel�  szintén érdekl�dött sajóbábonyi vállalkozótól, aki gulyást és 
kenyeret tudna biztosítani 310.-Ft-ért. 
 
Dr. Varga Eszter képvisel� támogatja a vendéglátást családonként 2 db jeggyel.  
 
Dr. Varga Eszter képvisel� elhagyta a termet.  
 
Rusz László képvisel�  szerint nem szoktak ingyen étkeztetést biztosítani városnapi 
rendezvényen, kaotikussá válhat  
 
Müller Pálné képvisel� elhagyta a termet. 
 
A képvisel�-testület 5 igen és 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

101/2010. (IX.7.) számú Önkormányzati határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete javasolja, hogy a 2010. 
szeptember 25-én tartandó Városnapi rendezvényen az önkormányzat lássa 
vendégül Sajóbábony feln�tt lakosságát.  
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
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A képvisel�-testület 5 igen, 1  nem és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

102/2010. (IX:7.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete javasolja, hogy a városnapi 
rendezvényen a vendéglátás az alábbiak szerint történjen: 

- családonként 2  db jegyet kapjanak a sajóbábonyi állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkez�k. 

- Egyedülállók esetében 1 db jegy kerüljön átadásra. 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 
Praták Zoltánné képvisel� visszajött. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 2 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 

103/2010. (IX.7.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete javasolja, hogy a 
vendéglátás során kiosztásra kerül� jegyek értéke 500.-Ft/jegy legyen.  
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
 

Rusz László képvisel�  szerint a döntések alapján ez kb. 2000 db jegy, mely kerüljön 
megosztásra két vállalkozó között. 
 
Gazda Lajos képvisel�  visszalép az � általa adott javaslattól, ha a Molnár Zoltán 
képvisel� által ismertetett vállalkozó legalább 3 féle menüt tud összeállítani 500.-Ft 
értékben, hogy a lakosságnak lehet�séget biztosítsanak a választára.  
2100 db tikettet kell készíttetni, melyet Molnár képvisel� Úr rendel meg. 
 
19,00 órakor megérkeztek a Buffaló ételbár tulajdonosai. Hosszas vita után szóban 
megegyezés született arról, hogy 3 féle menüt szolgáljanak fel, legyen választási 
lehet�ség. Minden tikettet csak a határozat szerint lehet beváltani.  
 
A képvisel�-testület  egyhangú szavazással  (9 f� igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

104/2010. (IX.7.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete javasolja a kazincbarcikai 
vállalkozót megbízni (Buffaló ételbár)  mert vállalja, hogy 3 féle menüt készít 
500.-Ft/menü  értékben.  
1. menü: egy pár debreceni, mustár, kenyér, 1 korsó sör vagy kóla, 
2. menü: 3 db virsli, mustár, kenyér, 1 korsó sör vagy kóla, 
3. menü: 5 dl gulyásleves, kenyér, 1 korsó sör vagy kóla. 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal  
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Molnár Zoltán képvisel� érdekl�dik, hogy a cigány lakosság részér�l vonjon-e be az 
önkormányzat a rend felügyeletére embereket. Képvisel�k, mint házigazdák közül valaki 
vállalja a polgár�rök és a rend fenntartását felügyel�k ellátását.  
 
Lakatos Jen� képvisel� vállalja Kapitány Bélával a rendez�k ellátását.  
 
Praták Zoltánné képvisel� elhagyta a termet.  
 
 
4. Indítványok, bejelentések 
 
Gazda Lajos képvisel� javasolja, hogy Lakatos Jen� ügyében találjon megoldást a 
képvisel�-testület.  
  
Molnár Zoltán képvisel� szerint amennyiben jutalmazására nincs lehet�ség, áttételesen 
lehetne kompenzálni a családján keresztül. 
 
Jelcs Sándor képvisel� érdekl�dik, hogy jutalmat lehet-e adni, vagy esetleg aranygy�r�t. 
 
Török Barna címzetes f�jegyz� tájékoztatja a képvisel�-testületet arról, hogy jogszabály 
kizárja a jutalmazás lehet�ségét, számla mellé teljesítés igazolást kell csatolni, az eddig 
elhangzott javaslatok  nem járhatóak. 
Kitüntetés adható azt jogszabály is engedi. 
 
Gazda Lajos képvisel� javasolja, hogy Lakatos Jen� képvisel� kapjon jutalmat, vagy 
valami más formában kompenzációt, mert az építményadót � segített feltárni. 
 
Ráduly József képvisel�  ellenzi a jutalom kifizetését. 
 
 
Nagy Imre polgármester  az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt. 
 
      Kmft. 
 
 
 
        Török Barna sk.               Nagy Imre sk. 
       címzetes f�jegyz�               polgármester  
 
 
 
 
 
        Gazda Lajos sk.                Jelcs Sándor sk. 
           jkv.hitelesít�        jkv.hitelesít� 
  


