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J E G Y Z � K Ö N Y V 

 
 

 
 
Készült: 2012. február 14. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület rendes ülése. 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester 
 

Jelen vannak 
 

Szavazati joggal:   Nagy Imre polgármester 
Bencs Gábor képvisel� 
Gazda Lajos képvisel� 
Lakatos Jen� képvisel� 
Ráduly József képvisel� 
Seb�k Lajos képvisel� 
Dr. Varga Eszter képvisel� 

 
 
(Kezdéskor 7 f�, ülés végén 7 f�.) Jelenléti ív mellékelve. 

 
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyz�.   
 
 
Meghívottak: Tóthné Pet� Katalin pénzügyi el�adó, intézményvezet�k. 
 
 
Nagy Imre polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 f�s 
képvisel�-testületb�l 7 f� jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyz�könyv 
hitelesít�nek felkéri Gazda Lajos és Bencs Gábor képvisel�ket. Ismerteti a meghívó szerinti 
napirendi pontokat. Javasolja a napirend és a jegyz�könyv hitelesít� személyekre tett javaslat 
elfogadást. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
15/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyz�könyv hitelesít�k személyér�l 

 



Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg:  

 
1. Tájékoztató a lejárt határidej� határozatokról és a két ülés között tett 

intézkedésekr�l. 
2. Indítványok, bejelentések. 
3. El�terjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalására, elfogadására. 
4. El�terjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására. 
5. Tájékoztató a szociális konyha munkájáról, élelmezési norma felülvizsgálata, 

gyermek étkeztetési díj kedvezmény / átvállalás megtárgyalása. 
6. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

        
 Jegyz�könyv hitelesít�k: Gazda Lajos és Bencs Gábor képvisel�k. 
 

1. napirendi pont:                Tájékoztató a lejárt határidej� határozatokról és a két ülés     
                                                között tett intézkedésekr�l. 

 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy kevés id� telt el a két ülés között. A január 31. 
napon megtartott ülés döntései a költségvetési rendeletre vonatkoznak, a tervezet 
összeállításakor ezeket figyelembe vették. A két ülés között tett fontosabb intézkedéseir�l 
szóban ad tájékoztatást.  
 
 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések. 

 
 
Nagy Imre polgármester: 2012. február 18-án, 10,00 órakor kerül megrendezésre a 
regionális pálinka és pogácsasüt� verseny, melyre szeretettel meghív minden érdekl�d�t. 
A 26-os sz. f�útról bevezet� járda közvilágításához a villamos terv elkészült, így a 
költségvetése is, amit a költségvetés-tervezetbe beépítettek. Szeretné, ha a tervezést végz� cég 
kapná meg a kivitelezés jogát. Erre határozatot kér a testülett�l. 
Elmondja, hogy pályázati lehet�ség van „A magyar dal f�városa” címért. Ismerteti a pályázat 
részleteit. 
A Finn Út Kft. tájékoztatót küldött a hidegaszfaltról. 
A bizottságok bejárást tartottak az intézményekben és a sporttelepen. 
 
Ráduly József képvisel� elmondja, hogy lakossági kérés az Erkel F. utca 8. sz. alatti 
társasháznál a vízelvezetés megoldása. Ugyanez a probléma az Ady E. utca végén is. Erre 
tervezzenek összeget a költségvetésbe. 
 
Seb�k Lajos képvisel� kérdezi, hogy mikor került le a 40-es tábla a Sajóbábony jelzés� tábla 
oszlopáról. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy kb. 1 hónapja. A Magyar Közút Kht. értesítette az 
önkormányzatot, hogy a helyiségnév táblát jelz� oszlopra nem lehet más táblát tenni. 
 



Seb�k Lajos képvisel�: Javasolta a településfejlesztési bizottsági ülésen, hogy az 
önkormányzati autókat matricázzák fel, ez 80.000 Ft-ba kerülne. 
 
Gazda Lajos képvisel� elmondja, hogy ezt a javaslatot a településfejlesztési bizottság 
elfogadta. 
3. napirendi pont:                El�terjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési  
                                             rendeletének megtárgyalására, elfogadására. 
 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a jegyz� és a pénzügyi munkatárs kidolgozta a 
költségvetés tervezetét, az el�terjesztést megkapta a testület. A bevételek legnagyobb része az 
adókból folyik be. A számadatok alapján az összköltségvetés bevétellel és kiadással 
967.754.000 Ft. 
A bizottságok véleményezték a költségvetés tervezetét és javaslatokat tettek. Az általános 
vélemény az volt, hogy az önkormányzat képezzen általános tartalékot és céltartalékot. 
 
Gazda Lajos képvisel�: A sportlétesítménynél bejárást tartottak. Felvet�dött, hogy a kerítést 
meg kell csinálni a SVIP segítségével. Az aszfaltos pályát is el lehet keríteni, ezért járdát 
kellene kiépíteni a Fazekas utca és a Széchenyi utca között, hogy a gyalogosok biztonságosan 
közlekedjenek. Javasolja, hogy ezt a beruházásokhoz építsék be a költségvetésbe. 
 
Ráduly József képvisel�: Javasolja, hogy a 3-as épület felújítására 15 millió forintot 
különítsenek el.  
A sportlétesítmény felújítására a sport bizottság 1 millió forintot javasol.  
Az Erkel F. u. 8. sz. társasház vízelevezetésére 800.000 Ft-ot, az Ady E. utca végén a 
vízelvezetésre és patakmeder mélyítésére 1 millió Ft-ot javasol. 
A konténeres szemét tömörítésére tömörít� gépet javasol beszerezni 1 millió forint összegben. 
 
Dr. Varga Eszter képvisel� elmondja, hogy a beruházási javaslatokat még nem összegezték, 
ezért javasolja, hogy a polgármester szünetet rendeljen el. 
 
Nagy Imre polgármester 15 perc szünetet rendel el. 
 
Szünet után. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a tervezett tartalékalap 109.366.000 Ft, a 
beruházási javaslatokat leszámítva 64.942.000 Ft marad a tartalékalapban.  
Kéri, hogy a felsorolás szerint szavazzanak a javaslatokról. 
 
Dr. Varga Eszter képvisel�: Munkahelyteremt� beruházásokról nem hangzott el javaslat. Az 
el�terjesztett költségvetés tervezetben nagy volumen� beruházások is szerepelnek. Alapvet� 
cél, az intézmények biztonságos m�ködtetése. Hangsúlyozza a testület felel�sségét.  
 
Gazda Lajos képvisel�: Szeretne foglalkozni Ráduly József javaslatával, azaz a 3-as épület 
felújításával. 
Sok ház eladó a városban. Nincs értelme, hogy lakásokat alakítsanak ki, nem javasolja. 
Az Erkel F. u. 8. lakóépületnél a vízelvezetést, és az Ady E. utca végén a vízelvezetést és 
patakmeder mélyítését javasolja. 
Egyetért azzal is, hogy szemét tömörít� gépet vásároljanak vagy béreljenek, mert pazarlás egy 
félig telt konténert elvinni teljes áron. 



 
Ráduly József képvisel�: A 3-as épületben a lakásokat bérbe is lehet adni, így több fiatalnak 
adnak esélyt, hogy a városban maradjanak. Az új polgár�rség támogatására 800.000 Ft-ot, ill. 
1,6 millió forintot javasol. A sportlétesítmény felújítására 1 millió forint keretösszeget 
javasol, amib�l a kerítésre is el lehet különíteni. A kisbusz vásárlását nem javasolja, sokba 
kerül a fenntartása. Az SVSE támogatására 5 millió forintot javasol. 
 
Gazda Lajos képvisel� elmondja, hogy a településfejlesztési bizottság ülésén beszéltek arról, 
hogyan lehetne a lakosok közérzetét javítani. Ezért a bizottság javasolja a „Virágos 
Bábonyért” pályázatot kihirdetni. Utcajelz� táblákat kellene elhelyezni a városban, és 
egységes házszámjelz� táblákat kellene beszerezni, ez a bizottság javaslata. 
Kéri a testületet, hogy támogassa ezt a javaslatot. 
A sportépület bejárásán felvet�dött, hogy a kerítést le kell bontani és újat építeni. Az aszfaltos 
pályán is meg kell szüntetni az átjárást. 
 
Seb�k Lajos képvisel�: Ha a sportpálya felújításán gondolkodik a testület, akkor a MESZ 
dolgozóit fel lehet kérni a munkálatok elvégzésére. 
 
Dr. Varga Eszter képvisel� javasolja, hogy el�ször a nagy tétel� beruházásokról 
szavazzanak. A tartalékalapba 65 millió forintot javasol. 
 
Nagy Imre polgármester javasolja, hogy képezzenek egy céltartalékot és egy általános 
tartalékot. Szavazásra teszi.  
Aki egyetért azzal, hogy a céltartalékba 60 millió forintot különítsenek el, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
A Képvisel�-testület (3 igen, 3 nem, 1 tartózkodik szavazattal) nem hozott határozatot a 60 
millió forint céltartalék elfogadására. 
 
 
 
Nagy Imre polgármester kérdezi a testületet, ki ért egyet azzal, hogy 50 millió forintot 
helyezzenek a céltartalékba. 
 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
16/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
A céltartalék meghatározásáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetés céltartalék összegét 50 millió 
forintban állapítja meg. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
 



 
 
 
 
 
 
Nagy Imre polgármester: Szóesett a tömörít� gép beszerzésér�l. Aki egyetért azzal, hogy 
béreljen az önkormányzat tömörít� gépet, feltéve, ha gazdaságos, kérem szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
17/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Tömörít� gép bérlésér�l 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a kommunális hulladék tömörítésére gépet bérel, 
abban az esetben, ha a bérletnek van hozadéka. Az erre irányuló számításokat a Polgármesteri 
Hivatal végezze el. Gazdaságosság esetén a bérletr�l a polgármester gondoskodjon. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a 3-as épület felújítására 15 millió 
forintot építsünk be a 2012. évi költségvetésbe, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képvisel�-testület 2 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 

18/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 
 

A 3-as épület felújítására vonatkozó javaslat elutasításáról 
 

A képvisel�-testület úgy döntött, a 3-as épület felújítására vonatkozó 15 millió forint összeg� 
javaslatot nem fogadja el, a 2012. évi költségvetésbe nem építi be. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a gyermekétkeztetésre 50 % kedvezményt adott az 
önkormányzat. Javaslat volt a sport bizottság részér�l, hogy magasabb legyen a kedvezmény. 
Így a költségvetést éves szinten további 1 millió forinttal terhelné. 
 
Seb�k Lajos képvisel�: A gyermekétkeztetés legyen ingyenes, mert jelenleg 2 millió forint a 
támogatás, ezt emelné a testület 3 millió forintra. Ne vitatkozzanak 1 millió forint sorsáról. 
 
Nagy Imre polgármester felsorolás szerint szavaztatja meg a javaslatokat.  
Kérdezi a testületet. Aki egyetért azzal, hogy a gyermekétkeztetésnél maradjon az 50 % 
kedvezmény kérem, kézfeltartással jelezze. 



 
 
 
 
 
 
 
A képvisel�-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
19/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Gyermekétkeztetés kedvezmény mértékér�l 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a gyermekétkeztetés kedvezmény mértékén nem 
változtat, azaz marad az 50 %-os kedvezmény. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy meghirdessék a „Virágos Bábonyért” 
pályázatot, és pályázati feltételek, szempontok kidolgozásával bízzuk meg a 
településfejlesztési bizottságot, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
20/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
„Virágos Bábonyért” pályázatról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy 2012. évben „Virágos Bábonyért” pályázatot hirdet, a 
pályázati kiírás el�készítésével megbízza a Településfejlesztési Bizottságot. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester és Gazda Lajos a bizottság elnöke 
Határid�: 2012. április 24. 
 
 
 
Nagy Imre polgármester kéri a testületet, hogy szavazzanak a temet�i út rendbetételér�l, aki 
egyetért az út rendbetételével 5 millió forint értéken, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
21/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Temet�i út felújításáról 

 



A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a temet�i utat felújítja, a munkálatok elvégzésére 5 
millió forint összeget határoz meg az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a gyárkapu térvilágítására 574.000 Ft-ot 
költsön az önkormányzat, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
22/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Gyárkapu el�tti közterület  térvilágításáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, a Sajóbábonyi Vegyipari Park el�tti közterület 
térvilágításának megvalósítására 574.000 Ft összeget biztosít. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: A járdák kiépítésére, felújítására 12 millió forint volt a javaslat. Ez 
alatt értem a Váci M. és Rákóczi utcán a járda kiépítését, valamint a Kölcsey és Kodály 
utcákon a szakaszos járda kiépítését. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
23/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Járdaépítésr�l, felújításról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 12 millió 
forint összeget határoz meg járdaépítésre és járdafelújításra, így a Deák Ferenc és a Váci 
Mihály utcában új járda építésére, a Rákóczi utcában járda aszfaltozására, valamint a Kodály 
és Kölcsey utcában a garázssorra vezet� szakasz járdaépítésére.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az egyházak támogatására a javaslat 400.000 Ft -
400.000 Ft volt. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
24/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 



 
Egyházak támogatásáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy az egyházak támogatására az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében 2 X 400 ezer forintot, azaz 800 ezer forint összeget határoz meg. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
Nagy Imre polgármester: A bizottságok hosszasan beszéltek az SVSE támogatásáról. Kéri 
testületet, hogy szavazzanak. Aki egyetért azzal, hogy az SVSE 6 millió Ft támogatást kapjon, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
25/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
SVSE támogatásáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy az SVSE támogatására az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében 6 millió forint összeget határoz meg. 
 
 Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Kérem a testületet, hogy a Déryné Szabadid�központ 
rendezvénytervének megvalósítására szavazzon keretösszeget, 6 millió forintot, aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
26/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Déryné Szabadid�központ rendezvénytervének megvalósítására fordítandó keretösszegr�l 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy 6 millió Ft keretösszeg állapít meg a Déryné 
Szabadid�központ és Városi Könyvtár rendezvénytervének finanszírozására a 2012. évi 
költségvetésben. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy felvet�dött a bizottsági üléseken kilenc személyes 
kisbusz vásárlása. Aki egyetért a vásárlással, hatmillió-kétszázezer forint értéken, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 



27/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 
 

9 személyes gépjárm� beszerzésér� 
 

A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy 9 személyes gépjárm�vet vásárol, és erre a célra 
6.200.000 forint összeget határoz meg az önkormányzat 2012. évi költségvetésében.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
Nagy Imre polgármester: Bejárást tartottak a bizottságok a sportlétesítményben. Általános 
vélemény volt, hogy felújítást kell végezni, amire 1 millió Ft a javaslat. 
Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
28/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Sportlétesítmény felújításáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy a sportlétesítményben felújítást végeztet, és erre a 
célra az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 1.000.000 forint összeget határoz meg. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a polgár�rségek támogatására a javaslat 1,5 – 1,5 
millió forint. Aki egyetért ezzel az összeggel, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képvisel�-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
29/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Polgár�r egyesületek támogatásáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 
Sajóbábonyban m�köd� polgár�r egyesületek támogatására 2 X 1.500.000 Ft-ot, azaz 
3.000.000 Ft összeget határoz meg.  
  
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal  
 
Lakatos Jen� képvisel� kérdezi, hogy a tankönyvvásárlásra és az iskolakezdésre mennyit 
különítettek el. 
 
Nagy Imre polgármester: Összesen 4 millió forintot.  
Javaslat volt az önkormányzati tulajdonú gépjárm�vek felmatricázása. Aki egyetért a 
javaslattal, miszerint az önkormányzat tulajdonában álló járm�vekre Sajóbábony Város 



Önkormányzat felirattal, a város címerével matrica kerüljön elhelyezésre, 100 ezer forint 
értéken, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A képvisel�-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
30/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Önkormányzati tulajdonú gépjárm�vek matricázásáról 

 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú gépjárm�veken 
Sajóbábony Város Önkormányzat felirattal, a város címerével matrica kerüljön elhelyezésre, 
erre a célra az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 100.000 Ft összeget határoz meg. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester most, hogy már minden javaslatról döntött a testület, kérem, hogy a 
költségvetési rendelet-tervezetr�l is szavazzunk. A költségvetés elfogadásához min�sített 
többség� szavazat szükséges.  Kéri a testületet, aki a 2012. évi költségvetési rendelet-
tervezetet elfogadja a módosításokkal, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képvisel�-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
2/2012.( II.15.) önkormányzati rendelet 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér�l 
 
 
 
(Rendelet a jegyz�könyvhöz csatolva.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. napirendi pont:                El�terjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési  
                                             rendeletének módosítására. 

 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy az írásos el�terjesztést megkapták a testület tagjai.  
Szerepel az el�terjesztésben olyan tétel, amit év közben szavazott meg a Képvisel�-testület. 
A bizottságok elfogadásra javasolták a rendelet-módosítást. Aki egyetért a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosításával a rendelet-tervezet szerint, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
3/2012.( II.15.) önkormányzati rendelet 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér�l  szóló 13/2011.(IX.14.) , 18/2011. (XI.23.) 
rendelettel  módosított 3/2011.(II.23.) rendelet módosításáról 
 
(Rendelet a jegyz�könyvhöz csatolva.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. napirendi pont:                Tájékoztató a szociális konyha munkájáról, élelmezési norma  
                                              felülvizsgálata, gyermekétkeztetési díj kedvezmény / átvállalás   
                                             megtárgyalása. 
 
Nagy Imre polgármester: Kaptak beszámolót az étkeztetésr�l és a normatívákról. Az 
intézményvezet� 4 %- os emelést kért. 
Ismerteti a régi és új normadíjakat. 
Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 
 
A képvisel�k a szociális konyha m�ködésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseket tesznek fel, 
melyre az élelmezésvezet� válaszol. 
 
Nagy Imre polgármester kéri a testületet, aki egyetért a nyersanyag norma 4 %-os 
emelésével, kézfeltartással jelezze. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
31/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Élelmezési nyersanyag norma megállapításáról, valamint a kedvezményes étkeztetési díjak 

megállapításáról 
 
A képvisel�-testület 
 
1. A szociális konyhában 2012. március 1. napjától alkalmazandó nyersanyag normát az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Nyersanyag norma: 
Óvodai étkeztetés  278 Ft /nap      
 tízórai     62 Ft 
 ebéd   162 Ft 

uzsonna              54 Ft 
 
Térítési díj   354 Ft / nap 
 
Nyersanyag norma: 
Iskolai étkeztetés  333 Ft /nap       
 tízórai     67 Ft 
 ebéd   208 Ft 

uzsonna              58 Ft 
 
Térítési díj   423 Ft / nap 
Menza    264 Ft/ nap 
 
Nyersanyag norma: 
Vendégebéd   223 Ft/adag 
Térítési díj   566 Ft / adag 
 



 
 
2. Kedvezményes étkeztetés: 
 
37 %-os kedvezményben részesülnek: 
- szociális étkeztet� dolgozói,  
- óvodai dolgozók 
- napközis nevel�k 
- ételszállítást végz� gépkocsivezet� 
 
20 %-os kedvezményben részesülnek: 
- önkormányzat költségvetési szervek dolgozói 
- Polgármesteri Hivatal dolgozói 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester, Vendriczky Tiborné élelmezésvezet� 
Határid�: esedékességkor és folyamatosan. 
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Vendriczky Tiborné élelmezésvezet�: Megköszöni az iroda kialakítását, köszöni a 
Képvisel�-testület támogatását. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a SAG Kft elkészítette a 26-os beköt�út melletti 
járda közvilágításának kivitelezési tervét. Javasolja, a kivitelezéssel is ezt a céget bízzák meg, 
majd szavazásra teszi a javaslatot. 
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
32/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
Megbízás Sajóbábony külterületi járdamegvilágítás kivitelezésére 

( 26-os út beköt� gyalogjárda) 
A Képvisel�-testület  
 
1. A Sajóbábony, külterületi gyalogjárda megvilágítása 0,4 kV közvilágítási légvezeték építés 
kivitelezésével a SAG Mérnökiroda Kft székhelye: 1116 Budapest, Mez�kövesd út 5-7. 
vállalkozást bízza meg.  
2. A kivitelezés költsége a vállalkozás 2012. január 17. napján kiadott árajánlata alapján 
3.489.819 Ft + ÁFA, azaz Hárommillió-négyszáznyolcvankilencezer-nyolcszáztizenkilenc 
forint + általános forgalmi adó, mely összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerz�dés aláírására.  
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy optikai kábel kiépítése miatt kérelem érkezett az 
önkormányzathoz. A településfejlesztési bizottság ülésén a kérelmez� cég szakemberei, 



illetve képvisel�i részt vettek. Elmondták, hogy optikai kábelt szeretnének kiépíteni a Kossuth 
utcán. A munkálatok után a Kossuth utca járdáját újra aszfaltozzák. Ezt a száloptikás kábelt az 
Eurofoam Hungary Kft. és a Kiss Kft rendelte meg. Javaslat volt, hogy ne fizessenek az 
önkormányzatnak, hanem a Rákóczi utcán a járdát aszfaltozzák le vagy a Kossuth u. 64 sz.-tól 
a Szabadság útig aszfaltozzák le a járdát. Kéri a testületet, hogy szavazzanak, aki egyetért a 
javaslattal, és így a tulajdonosi hozzájárulás megadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A képvisel�-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel�-testület 
33/2012.( II.14.) önkormányzati határozat 

 
PIKKEL Tervez� és Kivitelez� Kft 3534 Miskolc, Iván u. 45. kérelmére  tulajdonosi 

hozzájárulás megadása 
 
A Képvisel�-testület úgy döntött, hogy  
1. PIKKEL Tervez� és Kivitelez� Kft 3534 Miskolc, Iván u. 45. kérelmének helyt ad, az 
elkészített és bemutatott TC 2011/36. sz. kiviteli tervdokumentációban szerepl� munkálatok 
elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, az alábbiak mellett: 

- a Rákóczi utcai gyalogjárda teljes szélességben történ� aszfaltozása, vagy a 
gyalogjárda aszfaltozása Sajóbábony, Kossuth utca 64. számú ingatlantól a 
Sajóbábony, Szabadság utcai hídig.  
- A kivitelezéssel érintett ingatlan tulajdonosait a munka megkezdése el�tt az 
engedélyes tájékoztatni köteles. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.   
 
Felel�s: Nagy Imre polgármester 
Határid�: azonnal 
 
Gazda Lajos képvisel� javasolja, hogy a szerz�débe egy határid�t jelöljenek meg. 
 
Nagy Imre polgármester: A személyi és szociális ügyeket zárt ülésen tárgyaljuk. A 
polgármester a nyílt ülést bezárja. 
 
(A zárt ülésr�l külön jegyz�könyv készül.) 
 
 
 
      k.m.f. 
 
 
 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 
       jegyz�                 polgármester  
 
 

Bencs Gábor                Gazda Lajos 
jkv.hitelesít�               jkv.hitelesít� 

 
 


