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J E G Y Z � K Ö N Y V 
 

 
Készült: Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete által 2010. október 26-án a 

Deák Ferenc Általános Iskolában megtartott közmeghallgatásról 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre polgármester 
   Török Barna címzetes f�jegyz� 
   Bencs Gábor, Gazda Lajos ,  Lakatos Jen�,  Ráduly József,  
   Seb�k Lajos,  Dr. Varga Eszter képvisel�k 
   Sajóbábony lakossága kb. 60 f� 
   Király Gáborné jegyz�könyvvezet� 
 
Seb�k Lajos képvisel� köszönti a megjelenteket.  
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a választás eredményét,a képvisel�-testület alakuló ülését, 
a létrehozott bizottságokat, azok tagjait. Beszámolót ad az elmúlt év fontosabb eseményeir�l,   
a 2010. év gazdálkodásról, az adóbefizetésekr�l. Elmondj, hogy az adófizetés késedelmes 
teljesítése miatt az évben elmaradtak a fejlesztések.  
Várja a képvisel�-testület a lakosság javaslatát a ciklusprogram összeállításához. Ötleteik, 
célkit�zéseik, hosszú távú terveik vannak, de szeretnék a lakosság segítségét, véleményét is 
meghallgatni.  
 
Pavlóczki Sándor sajóbábonyi lakos gratulált a választás eredményéhez, azonban azt kéri, 
hogy döntéseiknél a város érdekeit tartsák szem el�tt.  
  
Ifj. Rontó András sajóbábonyi lakos szerint szánalmas volt az alakuló ülés.  
Szerinte a 2 millió Ft-ot, melyet az iszapkárosultaknak adnak, a településen, az 
intézményekben is el lehetett volna költeni. Szükség lenne a MESZ épületén tet�szerkezet 
javításra, gépkocsi vásárlásra. Ha adakozni szeretnének mindenki adjon a sajátjából, esetleg 
szervezhettek volna gy�jtést.  
Kérte a képvisel�-testület támogatását fiatal lányoknak adható méhnyakrák elleni 
véd�oltáshoz, azonban ennek tárgyalását nem látta a testületi ülésen.  
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja, hogy továbbította a doktorn� felé a tájékoztatót, de 
nem kapta vissza. 
 
Dr. Varga Eszter képvisel�  elmondja, hogy aki jelentkezni szeretne a véd�oltásra, az az 
orvosiban tegye meg.  
 
Simon Zoltán sajóbábonyi lakos minden résztvev�t tájékoztat arról, hogy a Bencs család 
dolgozni szeretne a településért, nem a Rákóczi úton lév� ingatlanát szeretné értékesíteni az 
önkormányzatnak.  
A Lakatos családban is vannak még tettre kész fiatalok.  
Sajnálja az Erkel f. útról kivágott cseresznyefákat, ezeket jó lenne pótolni. 
 
Puskás Tamás sajóbábonyi lakos szerint feltétlen ki kell javítani az elágazásnál lév� 
buszmegállót, mert az a hely nagyon huzatos.  
Szükség lenne a beköt�úttól a kerékpár út megépítésére.  
A lépcs�ház el�tt szeretnének virágosítani, ehhez segítséget kérne, földre lenne szükségük.  
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A Gazda Center melletti falfeliratot le kellene festeni. 
Sajóbábony város lett, az egészségügyi ellátás b�vítésére is figyelmet kellene fordítani, 
szükség lenne vérvételre, n�gyógyászati ellátásra.  
 
Soós Lászlóné sajóbábonyi lakos nem tudja elviselni az életet a kocsma környékén. Nem 
takarítanak a vendégek után közterületen, neki kell rendet tartani. A behajtani tilos táblát nem 
veszik figyelembe.  
 
Zelenák Ferenc sajóbábonyi lakos  javasolja, hogy akik segély kapnak a saját utcájukat 
tartsák rendbe, ha van erre törvényes lehet�ség.  
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a szociális segélyért nem kell munkát végezni. 
Közhasznú foglalkoztatás keretében végeznek munkát, ami jelenleg 60-80 f�. Reméli a 
törvény változik jöv�re.  
 
Molnár Norbert sajóbábonyi lakos érdekl�dik, hogy a lakosság hány %-a fizet kommunális 
adót, miért nem tesz az önkormányzat különbséget a lakás nagysága miatt. 
Létrehoz-e az önkormányzat település�rséget ? 
A közterület-használatról szóló rendelet tiltja a közterületen történ� szemetelést, 
hangoskodást, a szeszes ital fogyasztását. Kinek kell ezt betartatni ? 
Javasolja, hogy helyezzék el a piacot lakóövezetb�l, mert zajosak. 
Hogyan próbálja az önkormányzat megállítani az elvándorlást, népességfogyást.  
Mekkora a településen a munkanélküliség ? Mit terveznek a közbiztonság javítása érdekében? 
 
Nagy Imre polgármester  elmondja, hogy: 
- ingatlanra lehet kivetni a kommunális adót, a pontos fizet�k számát nem tudja 

megmondani. 
- Nem egyszer� a közterület rendjének a betartása. A rend�rség szabálysértés büntetést szab 

ki. Decibelmér�t is vásárolt az önkormányzat a rend�röknek a hangoskodás miatt. 
- A piac ideiglenes helye van, keresi az önkormányzat a végleges megoldást. 
- A munkanélküliség csökkentése érdekében tárgyalt a gyár területén lév� cégek vezet�ivel, 

akik ígéretet tettek, hogy f�leg sajóbábonyiakat foglalkoztatnak.  
 
Tatár István sajóbábonyi lakos  elmondja, hogy Sajóbábonyban is van iszaplerakó. Mi a 
teend� akkor, ha azzal gond van, van e erre terv, a lakosság számára ez megtekinthet�-e. 
Hiányolta, hogy a  kampány során nem foglalkoztak környezetvédelmi kérdésekkel a 
képvisel�k.  
 
Tomkó János sajóbábonyi lakos sajnálja, de nem sikerült az aszfaltozás az Erkel F. út 8. 
számú társasház el�tt. Most is megáll ott a víz. 
Elismerés illeti meg a szervez�ket a városnapi rendezvényért, az ellátás azonban nem volt 
minden esetben kielégít�. 
Nem érti miért nem lehet érvényt szerezni a közlekedési tábláknak.  
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy rendelkezik az önkormányzat polgári védelmi 
tervvel, gyakorlatot is szervez, sziréna próbát is tart. Az üzemekben is felkészítik a 
dolgozókat.  
A szakhatóságok ellen�rizték az iszaptárolókat.  
Az aszfaltozást végz� vállalkozó ígéretet tett arra, hogy visszajön és kijavítja a hibákat.  
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Erd�di Endre sajóbábonyi lakos  javasolja, hogy kerüljön be a költségvetésbe a kertek felé 
vezet� út javítása. Nincs megoldva a vízelvezetés, valamint az út egy részét is elszántotta már 
az egyik tulajdonos. A Varga-szögb�l lefolyós es�víz miatt sem lehet közlekedni az úton.  
 
Török Barna címzetes f�jegyz�  fontosnak tartja a mez�gazdasági területek 
vízelvezetésének a rendezését.  
 
Nagy Imre polgármester a közmeghallgatást bezárja, mert több hozzászólás, bejelentés nem 
volt. 
      Kmft. 
 
 
 
 Török Barna sk.           Nagy Imre sk. 
         címzetes f�jegyz�          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


