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SAJÓBÁBONY VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  
SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2.    

 
 

J E G Y Z � K Ö N Y V 
 
 

Készült: A Sajóbábonyi Vegyipari Park kultúrházában 2011. január 6-án megtartott  
rendkívüli képvisel�-testületi ülésér�l.   

 
Jelen vannak: kezdéskor   6 f� 
                        ülés végén  6 f� 
 

 1.  Nagy Imre polgármester 
 2.  Bencs Gábor 
 3.  Gazda Lajos  
 4.  Lakatos Jen� 
 5.  Ráduly József   
 6.  Seb�k Lajos  
 

Hiányzik:   1. Dr. Varga Eszter  
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna címzetes f�jegyz� 
 
Meghívott:  Kiss László ügyvezet� igazgató, Kovács Éva ügyvezet� igazgató 
 
Nagy Imre polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 f�s 
képvisel�-testületb�l 6 f� jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyz�könyv hitelesít�nek felkéri Gazda Lajos és Ráduly József  képvisel�ket.  
 
Megköszöni a vendéglátást Kiss László igazgató Úrnak, valamint a KIS cégcsoportról és 
az ipari parkról az ülés megkezdése el�tt adott tájékoztatóját.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (6 f� igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

1/2011. (I.6.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
1. Sajóbábonyi általános- és középiskolás gyerekek rejdovai sítáboroztatása. 
 El�adó: polgármester  
 
Jegyz�könyv hitelesít�k Gazda Lajos és Ráduly József képvisel�k. 
 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
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1. Sajóbábonyi általános- és középiskolás gyerekek rejdovai sítáboroztatása. 
 
Nagy Imre polgármester tájékoztatja a képvisel�-testületet arról, hogy január 21-28-a 
között szervezik a sajóbábonyi gyermekeknek a sítábort  rejdován. Az ellátás önköltséges, 
mely 7 éjszakára, teljes ellátással, síbérlettel 37.000.-Ft/f�. Javasolja, hogy az 
önkormányzat 20.000.-Ft/f� támogatást adjon a résztvev�knek. Az önkormányzat által 
nyújtandó támogatás összesen 1,2 millió Ft lenne. 
A sítáborba jelentkezhetnek sajóbábonyi általános és középiskolás gyerekek. 
Szükség esetén az önkormányzat teljes összeg� támogatást nyújt külön megállapodás 
alapján, melyet részletekben fizetnének vissza a diákok.  
 
Gazda Lajos képvisel� szerint aki teheti az menjen el síelni. A szociálisan rászorult, jól 
tanuló diákokat támogassa az önkormányzat. Az utazási költség térítését javasolja 
támogatni, a kísér� tanárok díját azonban nem, nekik nem kötelez� a részvétel. 
 
Kiss László ügyvezet� igazgató átvállalja a tanárok részvételi díját, vagyis maximum 200 
e Ft-ot támogatást biztosít a táboroztató tanárok részére.  
 
Seb�k Lajos képvisel� nem tarja helyesnek azt, hogy a KIS cégcsoport tájékoztató 
levelét az önkormányzat kézbesítse. Javasolja, hogy ezt tegye meg a cégcsoport.  
 
Ráduly József képvisel� emlékezete szerint a 2010. májusi szennyvíz díj emelés mértékét 
(33.-Ft/m3) Kiss László igazgató átvállalta. Az önkormányzati képvisel� javasolja a 
körülmények felülvizsgálatát.  
Amennyiben a képvisel�-testület támogatja a táboroztatást, úgy minden sajóbábonyi 
általános iskolás és középiskolás gyerek kapja meg, mert nem az iskolának, hanem a 
városnak van „testvér önkormányzata”. 
Helyesnek tartaná, ha a KIS cégcsoport, valamint a SVIP szorosabb kapcsolatot ápolna az 
önkormányzattal.  
 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta 17.35 órakor azzal, hogy 2010. január 10-én 
16,00 órakor Pénzügyi Bizottsági ülés, 17,00 órától képvisel�-estületi ülés lesz. 
   
      Kmft. 
 
 
 
 Török Barna sk.               Nagy Imre sk. 
         címzetes f�jegyz�                polgármester  
 
 
 
 
 Gazda Lajos sk.                       Ráduly József sk. 
             jkv.hitelesít�                 jkv.hitelesít� 


