
S A J O B A B O N Y V A R O S O N K O R M A N Y Z A T A 

S A J O B A B O N Y , B O C S K A I IJT 2. 

J E G Y Z 6 K 6 N Y V 

Kcs/i i l t : Sajobabony Varos Polgarmesteri Mivatalaban 2010. oktober IK-an megtartott 
kepVi sei6-tcstii 1 cti ii 1 escr(')l. 

Jelcfi vannak: kczdeskor 7 lo 
iilcs vegen 7 lo 

1. Hiagy Imre polgarmcstcr 
2. Bencs Gabor 
3. Ciazda Lajos 
4. Lakatos Jcno 
5. Kadul} .lozscf 
6. Sebok Lajos 
7. Dr. Varga Lsztcr 

I anacskoxasi joggal a/ iilescn reszt vett: l\')rok Banici cimzctes lojegyzo 

eghivott: Dojcsak Laszlo Istvan Szlovak Kischbsegi ()nkormanyzat Llnoke 

Nagy Imre polgarmestcr ismertcti a napirendi pontokat, javasc.lja annak elfogadasat. 
.Iegyz6k(n{»yv hitclcsitonek fclkeri Raduly Jozsef cs Lakatos Jciio kepviseloket. 

Bencs (iabor kepviselo napirend elotti felszo'ialasaban javasolja, hogy novcmber 9-re 
napoljak el a meghirdetett napirendi ponxokat, mert nem tudott felkeszulni. 

Nagy Imre polgarmestcr elmondja, hogy az SZVISZ tartalmazza, hogy clore kell jelezni a 
napirend clotti fclszolalast. A kepviselo-testulet clfogadta az eves munkatervet, a napirendi 
ponlok kialakitasanal belekalkulalta a valasztast is. A kovetkezd ulesen mar 
rendcletm^dosi'tasokat targyal a kepviselo-testulet, valamint szamos fajsulyos dolgot. 

(jiazda Lajos kepviselo szerint az elozo targyalasmenctet javasolja folytatni, hiszen azt meg 
ncm lialaroztak meg, hogy a bi/ottsagok mik(;r iilcscznck. valamint a testiilcti iilcsck 
idoponijat 

Dr. Varg 

is el kell d()nteni. 

;» Eszter kepviselo szerint a korabbi idoszakhoz kepest valtozlatni kell a 
ijicscnck aZ idopontjan. valarnini atesiij lcii ulcs napirendi pc^nijaihoz is Icnnc javaslata. 



A kepviselo-testulet 5 igen, 1 nem es 1 tartozkodassal meghozta az alabbi hatarozatot: 

110/2010. (X.18.) szamu Onkormanyzati hatarozat 

Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepvisclo-lestulete az alabbi napirendi ponlol 
targyalja meg: 

1. Beszamolo a lejart hataridejii hatarozalokrol 
Eloado: polgarmester 

2. lajekoztato a ket iiles kozott tett intezkedesekrol 
Eloado: polgarmester, jegyzo 

3. Inditvanyok, bejelentesek 
4. Tajekoztato az onkormanyzati tarsulasok munkajarol 

lUoado: polgarmester 
5. 2011. evi belso ellenorzesi iitemtcrv elfogadasa 

Eloado:jegyzo 
6. Kozmeghallgatas idopontjanak kitiizese 

Eloado: polgarmester 
7. Zart ulesen: szemelyi cs allamigazgatasi iigyek, fellebbczesek 
Jei2;yzok6nyv hitelesito Raduly Jozsef es Lakatos Jcno kcpviselok. 
felelos: polgarmestcr 
Ilijitarido: azonnal 

1. Beszamolo a lejarl hataridejii hatarozalokrol 

Raduly Jozsef kepviselo szerint hianyos a lejart hatarideju hatarozatok sora, szerinte van 
tobb olyah hatarozat is amelyet nem tartalmaz. llyen tobbek kozott a gepkocsi vasarlasarol 
szolo hatarozat. az L>kel F. uti kutyak tigye, valamint a 100 e I't-os tamogatas a csaladi haz 
fcliijitasaia. 

Torok Barna cimzetes fojegyzo elmondja, hogy: 
- az a 100 e Ft, melyet a testulet a csaladi haz felujitasara itclt, nem keszpenzben kapta a 

tulajdonos, hanem anyagban, melyet a MESZ megvasarolt szamara. 
A gepkocsi vasarlasa azota is folyamatban van, szakembcrrcl nezik meg a kivalasztotl 
autot. 

Az Erkel F. 21. szam alatti kutyak iigye allamigazgatasi iigy. 

Raduly Jozsef kepviselo szeretnc, ha bizottsag alakulna a tamogatas megvizsgalasara, hiszen 
a hatarozat arrol szolt, hogy anyagot kap a segitsegre szorulo csalad. Megnezte a helyszint. 
azonban az oda szallitott mcnnyiseg valamint a ket kontencr nem tcszi ki a 100 e Ft-ot. 
Az auto vasarlasaval kapcsolatban a fcntiekhez hasonlo a velemenye. Ncm lettek vegrehajtva 
a testulet altal hozott hatarozatok. 

Az elszallilasra keriilt aszfaltkupacra sem volt penz, meg is elvcgeztek a feladalot. 

Lakatos .lend kepviselo erdeklodik. hogy a ragcsalo irtasa megtortent-e, ki feliigyelte, hogy 
kihelyezcsre keriilt-e a mereg mindenhova. 
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Torok Barna cimzetes fojegyzo elmondja, hogy: 
ha nem vitette volna el az aszfaltot, a Kornyezetvedelmi Feliigyeloseg megbunteti az 
onkormanyzalot, mely birsag tobb mi l l io Ft lehetett volna. A napokban kapott levelet, 
melyben a szennyviztisztito telep telszamolasara szolitjak az onkormanyzatot. Fz szinten 
nagy Ieladat. 
a ragcsalo irtasat a MESZ vezeto felugyelte. 

Gazda Lajos kepviselo szeretnc tudni, hogy a kondi terem iigyeben tortcn-e valamilyen 
intezkedes. 

Lakatos Jcno kepviselo nem tartja jo dontesnek. hogy az onkormanyzat epiiletcbol lekeriilt a 
kondi terem a sportba. Nem hasznaltak megfelelocn. az eszkdzok nagy rcszet elvittck. 
Javasoltak, hogy a 4-es epiiletben alakitsanak ki egy helyiseget, ez meg nem valosult meg. 

Nagy Imre polgarmester emlekeztet an-a, hogy a MOvclodesi bizottsag vallalta keres 
megoldast a konditcrem elhelyezcsere, ez nem tortent meg. 

Dr. Varga Eszter kepviselo szerint a Miivelodesi bizottsag keressen megoldast a feladatra. 

Raduly .lozsef kepviselo szeretnc megnezni a szerzodest. mcllyel atadasra keriilt a sport 
epiilele a SVlP-nek. 

Nagy Imre polgarmester megallapitja. hogy a lejart hataridejii hatarozatok elfogadasarol 
szolo dontes eredmenytelcn. 

2. 'rdjekozluU) a kel iiles kozdit lelt intezkedesekrol 

Nag> Imre polgarmester elmondja, hogy a Danko P. uti jarda clkesziilt, az elsz.amolasa meg 
ncm tortent meg. Lazar Gcza miiszakis kollcga folyamatosan ligyelemmei kiserte a 
kivilclezest. A Danko iit hibai is kijavitasra kerultek, melynek koltsege kb. 150 e Ft. 

Torok Barna cimzetes fojegyzo tajekoztatja a kepviselo-testiiletet arrol, hogy: 
- a hivatal epuleteben clkesziilt a kazan csereje. A fiitesi problemak miatt kozel 3 hetig gond 

volt a villanyhalozattal is. 
Ismet F"l)-s segelycsomagot kap a telepulcs novcmber ktizepen. 

Keri hatarozatban fogadja el a testulet a kisebbsegi onkormanyzat megalakulasat. 

(lazda Lajos kepviselo szerint idoszerii volt a Danko iiti jarda megepitese. Kczdemenyezi, 
hogy a testiilet kozos bejarason vcgyen reszt a tclepiiles minden utcajaban. 
Valaki fciszedte a Fazekas iiton a fekvorendort, lesz-e cnnek valamilyen kovctkezmenyc. 
Az julott a tudomasara, hogy a Polgarmesteri Ilivatalban vagy fiiles volt, vagy munka. 

Torok Barna cimzetes fojegyzo szerint a hivatalban dolgozok ugyan olyan emberek mint 
masok. Fontolgatta, hogy hazakiild mindenkit, hiszen nem voltak biztositottak a munkavcgzes 
feltetelei. 
A fekvorendor eltavolitasaban eljarast kezdemenycz, ha Kepviselo Ur leirja azt amit latolt. 

Sebok Lajos kepviselo szerint ha most rendben van a Danko ut, el lehetne vegezni az 
aszfaltoz.ast is. hogy kesobb mar ne kelljen ra kolteni. 
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Nagy Imre polgarmester jonak tarlja a felvelesl. A bejaras is idoszerii, a relepiilesrejleszlesi 
bizoUsag jelolje ki az idoponijat. 

Cazda Lajos kepviselo nem ert egyet a Danko ut aszlaitozasaval, hiszen ott meg nines 
kiepitve a szennyvizhalozat. Akkor kell aszfaltozni, amikor az mar elkeszult. 

A kcpviselo-testiilet egyhangu szavazassal (7 lo igen) meghozta az alabbi hatarozatot: 

111/2010. (X.18.) szamu Onkormanyzati Hatarozat 
i 

Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete tudomasul veszi, hogy 
megalakult a Sajobabonyi Szlovak Kisebbsegi Onkormanyzat. 
Felelos: polgarmester 
H atari do: azonnal 

3. hniilvcinyok, hcfelcntesck 

Lakatos Jcno kepviselo elmondja. hogy: 
kb. maslel heSnapja jelentettek be az EMASZ-nak a tervilagitas hibajat. meg nem 
javitottak k i . a szerzodes nem errol szolt. 
az Ady iiton meg kell oldani a csapadekelvezeto arok kijavitasat. 

- az Ady utra is kell zaszlo tenni ha unnepsegre kesziil a varos. 

Raduly Jozsef kepviselo erdeklodik, hogy a Sajobabonyban levo iszaptarozok allapota 
milyen. Szeretne, ha rovid idon beliil megvizsgalnak, tudomasa szerint ez a ieladat jegyzoi 
hataskor. j 

Nagy Imre polgarmester elmondja. hogy a mult heten tobb hatosag is ellenorzest tartolt a 
gyarban. A tarozok felmercse megtortent. 

Raduly Jozsef kepviselo javasolja. hogy hasonlokeppen mint az arvizkor. tamogassa az 
onkormanyzat 1 mil l io Ft-tal az iszap katasztrofa karosultjait. Ezen feliil a kepviseloi 
liszleletdijat is lelajanlja (50.000.-Ft-ot). 
l^rdeklodik, hogy megtortcni-e a kontenerek fotozasa szallitaskor. Nem erti miert van az, hogy 
a fotot a MF^SZ-ben taroljak, a szimla kifizetese pedig a hivatalban tortenik darabra, ncm a 
mcrlcgclt silly alapjan. 

Nagy Imre polgarmester bejarast kezdemenyez a sajokazai huUadeklerakohoz, ott 
ellenorizhetne a szamlazast is. .lavasolja vizsgalja k i a jegyzo, a MESZ vezeto, valamint a 
CIRKON r vez.ctoje a szamlazast. 

Raduly Jozsef kepviselo szerint ha a polgarmesternek vagy a jegyzonek fogadonapja van, 
arra a napra ne szer\ezzcn semmi, hanem fogadja a lakossagot. 
Erdeklodik mikor lesz lomtalanitas. 

Nagy Imre polgarmester: ha az ertekezletct arra a napra szcrveik, nem tud mit tenni. A 
lakossag azon resze akik panaszt tettck, szinte hctenkent jarnak penzert. 
Lomtalanitas oktober 22-t61 25-ig lesz. 
Elmondja, hogy a KIS cegcsoport tulajdonosa megkereste azzal, hogy fontolja meg a 
kepviselo-lestiilet azt, hogy segitseget nyujlson a \oros iszap karosultjainak. A ceu felajanlja. 
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hogy munkaleheloscget biztosil az idc telcpiilni kivanoknak, az onkormanyzat pedig segitsen 
iakast keresni. 

Dr. Varga Eszter kepviselo erdeklodik mennyi az onkormanyzat szamlajanak egyenlege. 

Nag>' Imre polgarmester: az onkormanyzat szamlajan jelenleg 13.247 e Ft van, valamint 
lekotve 170 mi l l io Ft. 

Dr. Varga Eszter kepviselo egyetert Raduly .lozsef felvetesevel, tamogassa az 
onkormanyzat a voros iszap karosultjait, 2 mil l io Ft tamogatas javasol, ezen feliil felajanlja a 
tiszteleldijat is. 

(lazda Lajos es Bencs Gabor kcpviselok egyetertcnek a javaslattal, ok is felajanljak a 
tiszteletdijukat. 

Sebok Lajos kepviselo szinten felajanlja a raszorultaknak a tisztcletdijat. Szerinte celzottan 
kell kiildeni a tamogatasl. A Kiss Laszlo felvetesel is jonak tailja. 

Raduly Jozsef kepviselo az ujjaepitesi szamlara javasolja utaini atamogatast. 

A kepviselo-testiilet egyhangu szavazassal ( 7 to igen) meghozta az alabbi hatarozatot: 

112/2010. (X.18.) szamu Onkormanyzati Hatarozat 

Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 2 mil l io Ft tamogatast nyiijt a 
voros iszap karosultjainak. Az osszeget a FV-l-en kozzctett ..ujjaepitesi''' szamlara kell 
utaini. 
l-elelos: polgarmester 
Flatarido: azonnal 

Dr. Varga Eszter kepviselo szerint a Kiss Laszlo altal javasolt tamogatas reszleteit ki kell 
munkcilni, melyet iijra a testiilet ele kell hozni. meg kell hatarozni, hogy mit ad az 
onkormanyzat. 

Nagy Imre polgarmester annyiban latja a segitseget, hogy telket biztosit az onkormanyzat ha 
valaki itt szeretne epitkezni. Az epitkezeshez a csaladokat az allam kartalanitja. 

Sebok Lajos kepviselo szerint sok elado lakas van a tclcpiilesen, melyet az (Onkormanyzat 
megvasarolhatna es meltanyos berleti dijert kiadhatna sajobabonyi ilataloknak. 

A kepviselo-testiilet 6 igen cs 1 lartozkodassal meghozta az alabbi hatarozatot: 

113/2010. (X.18.) szamu Onkormanyzati Hatarozat 

Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete valamint a KIS cegcsoport 
felhivassal fordul a voros iszap katasztrofa siijtotta csaladokhoz, hogy szakmunkas 
csaladoknak munkat biztosit, az onkormanyzat pedig epitesi telekkel (egyeb modon) 
scgiti a lakasszerzesiiket. 
Felelos: polgarmester 

H atari do: azonnal 
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Dr. Varga Eszter kepviselo s/erint a lomtalanitas idopontjanak a mcgvalasztasat 
cllTibazottnak tartja. 

Cazda Lajos kepviselo idopontot szeretne javasolja a telepiiles bejarasara oktober 26-an 
kedden 10,00 orakor. 

4. Tajekozlald az onkormanyzati tarsulasok mwikdjdrol 

Nagy Imre polgarmester tajckoztatast ad a tarsulasok munkajaroL 
Onkormanyzat miikodesct segito tarsulasok: 

SHBOrr, melynek tevckenysege lassan megsziinik. m^ert a tarsult onkormanyzatok az 
onreszt nem ilzeltek be, 
Miskolc Kisterseg Tobbcelu Tarsulas: jo l mlikodik. az onkormanyzati normativak 
kiegesziteserc a tarsulassal kozosen tudnak palyazni az onkormanyzatok. A regiok 
mcgszuntetescvel a kistcrscgek is megsziinnek. 
Sajokazai Hulladckgazdalkodasi Tarsulas: a sajokazai huMadeklerakot miikodtcti. 
SVIP: az onkormanyzat 13 %-kal tulajdonos. Egyrc tobb a bettkteto. A fejleszteseket 
UNlO-s palyazatokbol valositjak meg. 

5. 2011. evi helsd ellenorzesi iitemlerv elfo^addsa 

Torok Barna cimzetes fojegyzo megkapta a Miskolc Kistersegi 1 arsulastol a 2011. evi belso 
ellenorzesi iitemtervet. A keresenek megfelelocn munkaiig>i ellenorzest vegeznek varhatoan 
az 1. ncgyedevben a Polgarmesteri Hivatalban, es ha kotodik hozza az intezmenyckben is. 

A kepviselo-testulet 6 igen es 1 ncm szavazattal meghozta az alabbi hatarozatot: 

114/2010. (X.18.) szamu Onkormanyzati Hatarozat 

Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete tudomasul veszi a Miskoici 
Kisterseg 1 obbcclii Iarsulas 2011-re szolo belso ellenorzesi iitemtervet. 
felelos: jegyzo 
1 latarido: azonnal 

6. Kozme^halli^atds idopontjanak kitiizese 

Raduly Jozsef kepviselo javasolja, hogy a kozmeghallgatast ne csak egy helyre tervczze a 
testulet, hanem tartson egyet a faluban is. K i kell kerni a lakossag velemenyet arrol, hogy 
mire van sziikscgiik, azt rangsoroljak a lehetoscgeknck mcgfelcloen. Kerdezzek meg tovabb a 
dolgozokat, a civi l szervezodcscket a javaslatukroL Ezek alapjan kesziiljon terv a 4 evrc es 
czeket probaljak megvalositani. 
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A kepviselo-testiilet egyhangu szavazassal (7 fo igen) meghozta az alabbi hatarozatot: 

115/2010. (X.18.) s/amu Onkormany/ati Hatarozat 

Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepvisel(3-testiilete kozmeghallgatast tart 

2010. oktober 25-en (hetton) 17,00 oralol a Ileltai Rendezvcnyek liazaban 
2010. oktober 26-an (kedden) 17,00 oratol az altalanos iskolaban. 

Felelos: polgarmestcr 
1 latarido: azonnal 

Nagy Imre polgarmester az iilest bezarta, mert a kepviselo-testulet a tovabbiakban zart 
iilescn tbiylatja munkajat. 

Kmft. 

cimzctes fojegyzo 

Raduly Jozsef 
jkv.hitelesito 

Lakatos Jcno 
jkv.hitelesito 
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S A J O B A B O N Y V A R O S O N K O R M A N Y Z A T A 
S A J O B A B O N Y , B O C S K A I L I 2. 

J E G Y Z O K O N Y V 

Kesziilt: Sajobabony Varos Polgarmesteri Hivatalaban 2010. oktober 18-an megtartott zart 

1. Nagy Imre polgarmester 
2. Bencs Ciabor 
3. Cjazda Lajos 
4. Lakatos Jcno 
5. Raduly Jozsef 
6. Sebok Lajos 
7. Dr. Varga Lsztcr 

Tanacskozasi joggal az ulesen reszt vett: Lorok Barna cimzetes fojegyzo 

Torok Barna cimzetes fojegyzo tajckoztatast ad a konferencian hallottakrol. 
Ismerieti Islai Robeit I'latal hazasok tamogatasanak kerelniet. A rendelelben eloirtaknak 

meg fe I el nek. 

A kepviselo-testiilet egyhangu szavazassal (7 fo igt'n) meghozta az alabbi hatarozatot: 

116/2010. (X.18.) szamu Onkormanyzati Hatarozat 

Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete elso lakashoz jutoknak adhato 
tamogatast nyujt islai Robert sajobabonyi lakosnak. A tamogatas cisszcge 2.50.000.-Ft. 
Felhatalmazza a polgarmesteri a szerzodes alairasara. 
Felelos: polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Nagy Imre polgarmester az iilest bezarta, mert tobb hozzasz.olas, bejelentes nem volt. 

kep v i se 1 d-tcSt i i 1 c Ii i i 1 esero 1. 

Jelen vannak: kczdeskor 7 fo 
iiles vegen 7 fo 

Kmft. 

cimzetes fojegyzo 

Raduly Jozsef 
jkv.hitelesito jkv.hitelesito 
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