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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 2011. január 10-én megtartott  
rendkívüli képvisel�-testületi ülésér�l.   

 
Jelen vannak: kezdéskor   7 f� 
                        ülés végén  7 f� 
 

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

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Török Barna címzetes f�jegyz� 
 
Meghívott:  Bencs Zoltán, Dányádi Béláné, Halász András küls�s bizottsági tagok, 
Urbán Józsefné intézmény egységvezet�.  
 
Nagy Imre polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 f�s 
képvisel�-testületb�l mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Jegyz�könyv hitelesít�nek felkéri Seb�k Lajos és Lakatos Jen�  képvisel�ket.  
 
A képvisel�-testület egyhangú szavazással (7 f� igen) meghozta az alábbi határozatot: 
 

2/2011. (I.10.) 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 Seb�k Lajos és Lakatos Jen�  képvisel�k. 
 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
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1. Sajóbábonyi általános- és középiskolás gyerekek rejdovai sítáboroztatása. 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakat.  
 
Dr. Varga Eszter képvisel� elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
napirendi pontot és nem javasolja az önkormányzati támogatás megítélését.  
 
A képvisel�-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

3/2010. (I.10.) számú Önkormányzati Határozat 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem támogatja a 
sajóbábonyi általános- és középiskolások rejdovai sítáboroztatásának költségeit.  
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
 

Ráduly József képvisel�  javasolja tegye közzé az önkormányzat a locsolási 
kedvezmény igénybevételének lehet�ségét és  módját. 
 
Seb�k Lajos képvisel� emlékeztet arra, hogy Kiss László is felajánlott 200 e Ft 
támogatást a sítáborra így az önkormányzatnak 1 millió Ft-ot kellett volna hozzá tenni.  
 
Gazda Lajos képvisel� felháborodását fejezi ki a január 6-i képvisel�-testületi ülés 
összehívása miatt. Azt nehezményezte, hogy önkormányzat autója nem tudta �ket 
beszállítani a gyárba. 
 
Török Barna címzetes f�jegyz� elmondja, hogy azért nem ajánlották fel korábban 
azt, hogy az önkormányzat autójával menjenek közösen, mert a hétvégén tartott 
országos kisebbségi önkormányzati választás miatt 14,00 órára Miskolcra kellett 
mennie a választási anyagot átvenni, mely miatt nem tudta pontosan kiszámítani mikor 
ér vissza és egyáltalán visszaér-e id�ben.  
 
Dr. Varga Eszter képvisel� szerint ha a rendkívüli ülés pénzügyi kérdést érint, a PB-
nek meg kell tárgyalnia a testület döntése el�tt. Az SZMSZ-nek megfelel�en jártak el, 
mely szerint rendkívüli PB ülést hívtak össze mára és megvitatták a felvetést.  
 
Nagy Imre polgármester úgy gondolja, hogy a képvisel�-testület rugalmas. 
Nyilvános a bizottság és a képvisel�-testület ülése is. Külön lehetett volna vonulni és 
megtárgyalni a felvetést, a mai ülésen is jelen volt minden képvisel�, még sem 
vonultak el, nem úgy hozták meg a döntésüket.  
 
Lakatos Jen� képvisel� egyet ér Gazda Lajos Úrral. Neki is nehézséget jelentett 
volna bejutni a gyárba.  
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Dr. Varga Eszter képvisel� emlékeztet arra, hogy már csak 113 millió Ft van az 
önkormányzat számláján. Három hónap alatt elég sok pénz elfogyott bel�le, így nehéz 
lesz valamilyen hosszú távú dolgot felmutatni a 4 év alatt.  
 
Gazda Lajos képvisel�  szerint is komolyan kell venni ezt a dolgot. 
 
Nagy Imre polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt.  
 
      Kmft. 
 
 
 
         Török Barna sk.       Nagy Imre sk.  
        címzetes f�jegyz�                 polgármester 
 
 
 
 
 Seb�k Lajos sk.       Lakatos Jen� sk. 
   jkv.hitelesít�        jkv.hitelesít� 


