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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 
 
Készült: 2012. július 10. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése. 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester 
 
 

Jelen vannak 
 

Szavazati joggal:   Nagy Imre polgármester 
Bencs Gábor képviselő 
Gazda Lajos képviselő 
Lakatos Jenő képviselő 
Ráduly József képviselő 
Sebők Lajos képviselő 
Dr. Varga Eszter képviselő 

 
 
(Kezdéskor 7 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 
 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző.   
 
 
Nagy Imre polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fős 
képviselő-testületből 7 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkéri Dr. Varga Eszter és Bencs Gábor képviselőket. A mai rendkívüli ülésről 
telefonon értesítette a képviselőket. Erre azért volt szükség, mert néhány halaszthatatlan 
ügyben döntést kell hoznia a testületnek. Ismerteti a napirendi pontokat: 
 
 

1. Arany J. utca szennyvízhálózat felújításának megtárgyalása. 
2. Sajóbábony kertészeti tervének megtárgyalása. 
3. Sporttelepen lévő ipari vízellátás ajánlatának megtárgyalása. 
4. Kölcsey és Kodály utcákat a garázssorral összekötő járda építésének megtárgyalása. 
5. Garázsépítésre vonatkozó kérelem megtárgyalása. 
6. Tájház felújításának megtárgyalása. 
7. Indítványok, bejelentések. 
8. Alpolgármester választás. 
 



 
 

Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat elfogadást. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2012.( VII.10.) határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

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

1. Arany J. utca szennyvízhálózat felújításának megtárgyalása. 
2. Sajóbábony kertészeti tervének megtárgyalása. 
3. Sporttelepen lévő ipari vízellátás ajánlatának megtárgyalása. 
4. Kölcsey és Kodály utcákat a garázssorral összekötő járda építésének  
    megtárgyalása. 
5. Garázsépítésre vonatkozó kérelem megtárgyalása. 
6. Tájház felújításának megtárgyalása. 
7. Indítványok, bejelentések. 
8. Alpolgármester választás  

 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Varga Eszter és Bencs Gábor képviselők. 
 
 

1. napirendi pont:      Arany J. utca szennyvízhálózat felújításának megtárgyalása. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy Hubai Barnabás kérelmet adott be 2012. június 11-
én az Arany János utca szennyvízhálózatának felújítására. A kérelmet továbbította az ÉRV 
Zrt. vezérigazgatója részére, és ajánlatot kért a hálózat rekonstrukciójára. A hálózat 
felújítására a SILEX-94 Kft. is adott ajánlatot. 181 méter fővezetéket kell cserélni. Az ÉRV 
Zrt. ajánlata 11.768.000 Ft, a SILEX Kft. ajánlata 9.907.000 Ft. Ezek nettó összegek. 
Ha dönt a testület, el lehet kezdeni a munkálatokat.  
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Elképzelhető, hogy egy harmadik ajánlat olcsóbb lenne.  
 
Bencs Gábor képviselő: Ha legközelebb árajánlatokat fognak kérni, akkor egy beérkezési 
határidőt meg kell jelölni. 
 
Lakatos Jenő képviselő javasolja, hogy döntsenek az ajánlatokról. 
 



Ráduly József képviselő: Bármelyik ajánlatot fogadja el a testület, az árba alkudják bele a 
régi szennyvíztelepnél lévő csatornák emelést is. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ha ilyen felújításra kerül sor, a testületnek kell a feltételeket 
megszabni, és aszerint kiírni a pályázatot, illetve az alapján megkérni az árajánlatokat. 
Javasolja, hogy kérjenek még egy ajánlatot. 
 
Sebők Lajos képviselő: Egy műszaki ellenőrt ki kell jelölni a munka elvégzéséhez.  
 
Gazda Lajos képviselő szerint nem kell húzni az időt, javasolja, hogy döntsenek. 
 
Bencs Gábor képviselő: Az utcában lévő társasházak járuljanak hozzá a felújítási 
költségekhez. Javasolja, hogy a következő évi költségvetésbe tervezzék be ezt a felújítást. 
 
Nagy Imre polgármester ismerteti az önkormányzat egyenlegét. Javasolja, hogy fogadják el 
valamelyik ajánlatot. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: A szennyvízhálózat probléma az egész lakótelepen. Úgy kérne 
ajánlatot, hogy az Arany János utca hálózatának felújítása mellett az egész lakótelepre 
vonatkozóan is kérne ajánlatot. 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy 2012. évben felújítsuk az 
Arany János utcai szennyvízvezetéket, és a felújításra kérjen az önkormányzat 3 db részletes 
ajánlatot, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2012.( VII.10.) határozata 

 
Szennyvízhálózat felújítására vonatkozó árajánlatok beszerzéséről 

 
A Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a Sajóbábony, Arany János utca szennyvízhálózatát 
2012. évben felújítja, a felújítására 3 db részletes árajánlatot kér, az ajánlatok beadási 
határideje 2012. július 30. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

2. napirendi pont:      Sajóbábony kertészeti tervének megtárgyalása. 

 
 
Nagy Imre polgármester: Szűcs Gábor tervező árajánlatot adott a terv elkészítésére, a 
tervezés összege 640.000 Ft + ÁFA. A testület javasolta, hogy kérjenek még egy árajánlatot. 
A másik árajánlat rendelkezésünkre áll, ám lényegesen magasabb árról szól. Javasolja, hogy a 



Szilszakállkert Kft. ajánlatát fogadják el úgy, hogy 600.000 Ft + ÁFA összegre alkudják az 
árat. 
Aki egyetért azzal, hogy Szilszakállkert Kft.-t bízza meg az önkormányzat Sajóbábony 
zöldfelületi tervének elkészítésével 600.000 Ft + ÁFA összegért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2012.( VII.10.) határozata 

 
Megbízás Sajóbábony zöldfelületi tervének elkészítésére 

 
A Képviselő-testületet úgy döntött, hogy Sajóbábony zöldfelületi és arculati 
tanulmánytervének elkészítésével a Szilszakállkert Kft. vállalkozást bízza meg, a tervezés 
költségét 600.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 

 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3. napirendi pont:      Sporttelepen lévő ipari vízellátás ajánlatának megtárgyalása. 

 
Nagy Imre polgármester: Az ÉRV Zrt. ajánlatot adott a sporttelepen lévő ipari vízvezetékre 
való rácsatlakozásra. Az ajánlat bruttó 211.000 Ft. 2012-ben az ipari víz 124,5 Ft + ÁFA / m3. 

 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ez egy kedvező ajánlat. A sporttelepen lévő kút nem 
használható? 
 
Nagy Imre polgármester: Jelenleg nem. 
Szavazásra teszi, aki egyetért az ÉRV Zrt. ipari víz vételezésére adott ajánlatának 
elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2012.( VII.10.) határozata 

 
ÉRV Zrt. ipari víz vételezésére adott ajánlatának elfogadásáról  

(a sportpálya öntözésének biztosítása) 
 

A Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a sportpályák öntözése céljából az ÉRV Zrt. ipari víz 
vételezésére adott 211.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 



4. napirendi pont:      Kölcsey és Kodály utcákat a garázssorral összekötő járda  
                                    építésének megtárgyalása. 

 
Nagy Imre polgármester: A Kölcsey és Kodály utcákat a garázssorral összekötő járdát 
térkővel fogják lerakni. A MESZ nem vállalta. A SILEX-94 Kft. adott árajánlatot. Az ajánlat 
343.000 Ft + ÁFA. A testület 200.000 Ft összegben határozta meg a munka díját. A leadott 
árajánlatot nem tartja reális összegnek. Javasolja, hogy kérjenek további ajánlatokat. 
Aki egyetért azzal, hogy a testület ne fogadja el a SILEX-94 Kft. ajánlatát, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2012.( VII.10.) határozata 

 
SILEX-94 Kft. térkő burkolat lerakására vonatkozó ajánlatáról  

 
A Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a SILEX-94 Kft. térkő burkolat lerakására 
vonatkozó ajánlatát nem fogadja el.  
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

5. napirendi pont:      Garázsépítésre vonatkozó kérelem megtárgyalása 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy Praták Zoltánné egy garázst szeretne építeni a 
lakótelepi garázssoron. Ez önkormányzati területet érint. 
 
Gazda Lajos képviselő javasolja, hogy nézzék meg a helyszínt, utána döntsenek. 
 
Nagy Imre polgármester: A kérelmet a testület a bejárás után fogja megtárgyalni. 
 
A MACONT Kft.-vel kötött szerződés aláírásra került, az ingatlan átvételre került. Az a 
kérdés, hogy mikor legyen a helyszíni átadás, valamint az átadáson a testület részt akar-e 
venni? Erre egy napot ki kell jelölni. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő javasolja, hogy csütörtökön 13,00 órakor legyen a helyszíni 
átadás-átvétel. 
 
Nagy Imre polgármester: Ha mindenkinek megfelel, akkor július 12-én 13,00 órakor tartják 
a MACONT Kft.-vel a helyszíni átadás-átvételt. 
 
 



6. napirendi pont:      Tájház felújításának megtárgyalása. 

 
Nagy Imre polgármester: Szükségesnek tartja a felújítást. Javasol egy ajánlatot kérni Szalai 
Antal műszaki vezetőtől, aki a tájháznál szakértőként járt el. Dönteni kell a tájház funkciójáról 
is. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő szeretné, ha a testület elmenne Ongára megnézni az ottani 
tájházat. Az épületet egy egyesület üzemelteti, így pályázati lehetőséggel élhetnek. 
Sajóbábonyban is lehetne ilyen egyesületet létrehozni.  
 
Nagy Imre polgármester: Kérdezi, melyik napon menjenek Ongára?  
 
Gazda Lajos képviselő javasolja, hogy július 17-én 14,00 órakor legyen az indulás. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tájház felújítására ajánlatot kérjenek 
Szalai Antal szakértőtől kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2012.( VII.10.) határozata 

 
Tájház felújításáról 

 
A Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a tájház felújítására árajánlatot kér Szalai Antal 
szakértőtől. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester a garázsszövetkezettel kapcsolatban elmondja, hogy az 
ADVOCAT Kft. és az önkormányzat között létrejött adás-vételi szerződést megkötötték.  
 
 

7. napirendi pont:      Indítványok, bejelentések. 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a járdaépítést kivitelező céggel kötendő szerződés 
elkészült, aláírásra vár. 
Az ebédet szállító Opel típusú önkormányzati autó javítása 370.000 Ft-ba került. A vezető 
180.000 forintot térít meg. A MESZ munkatervét megkapta a testület. 
A sportpálya körüli kerítés építésének a fele már készen van. A kovácsoltvas kaput készítik. 
Az általános iskolában a katasztrófavédelem és az ÁNTSZ ellenőrzést tartott. Új tűzvédelmi 
tervet kellett készíteni, egyéb kifogás nem volt. Az Oláh és Társa Kft. 1-2 napon belül kezdi a 
telefon és internet szolgáltatás kiépítését. 



Tájékoztatásként elmondja, hogy Sebestyén László az új országgyűlési területi képviselő. 
A Dankó Pista utca lakói kérik, hogy az utat aszfaltozza le az önkormányzat, cserébe nem 
kérik a szennyvízvezeték kiépítését. 
 
Gazda Lajos képviselő: Ha erről hivatalos nyilatkozatot tesznek a lakók, hogy nem kérik a 
szennyvíz gerincvezeték kiépítését, akkor véleménye szerint teljesíthető a kérés. 
 
Nagy Imre polgármester: ajánlatot kell kérni a Dankó Pista utca útfelújítására. Ez kb. 4,5-5 
millió forint lenne. 
 
/Sebők Lajos képviselő távozik az ülésteremből. Jelen van 6 fő képviselő./ 
 
Gazda Lajos képviselő elmondja, hogy a Kun Béla és a Kossuth utcán elszaporodtak a 
patkányok. 
Az optikai kábel kiépítése miatt a Kossuth utcai járda felbontása folyamatban van. Véleménye 
szerint a munkálatokat nem megfelelően végzik, nem ebben egyeztek meg a kivitelezővel. 
Kéri a polgármestert, hogy a beruházót hívja meg, és tisztázzák, milyen feltételek mellett 
adtunk engedélyt a járda felbontására, beszéljenek a járda felújításáról is. 
 
Bencs Gábor képviselő: Az Erkel Ferenc utca 10. társasház előtt egy üzemképtelen Ford 
Transit gépjármű áll 2 hónapja, intézkedést igényelne. 
Nemrég volt kutyabefogás, de újra vannak kóbor ebek. 10 db ketrecre lenne szükség ezek 
befogásához. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a MESZ készítsen 10 db ketrecet, a 
ketrecek anyagárára biztosítsunk 50.000 Ft összeget, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2012.( VII.10.) határozata 

 
Ketrec készítéséről 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetési tartalék terhére 50.000 Ft-ot 
biztosít a MESZ intézmény részére, kóbor ebek szállítására alkalmas 10 darab fémketrec 
elkészítésére.  
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: a bekötő úti járda mellett a villanyoszlopok közel helyezkednek 
el a járdához, ezért baleseti szempontból veszélyesek. Javasolja, hogy az oszlopokra fessenek 
figyelem felhívó jeleket, például ferde csíkokat.  
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy a bekötő út melletti 
járdánál lévő villanyoszlopok figyelmeztető jelzéssel legyenek ellátva, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
 



 
 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2012.( VII.10.) határozata 

 
Villanyoszlopok figyelmeztető jelzéssel történő ellátásáról 

 
A Képviselő-testület a baleseti kockázat csökkentése érdekében úgy döntött, hogy a 26-os 
főutat bekötő út melletti járdánál lévő közvilágítási oszlopokra figyelmeztető jelzések 
kerüljenek. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
/Sebők Lajos képviselő az ülésterembe visszajön, jelen van 7 fő képviselő./ 
 
 
Nagy Imre polgármester: A mai ülésen alpolgármester választásra is sor kerül. 
Alpolgármesternek jelölöm Gazda Lajos képviselőt. Kérdezem, a Képviselő Úr vállalja-e a 
jelölést, és kéri-e, hogy zárt ülésen tárgyaljon a testület. 
 
Gazda Lajos képviselő: A megtisztelő jelölést vállalom, kérem, hogy zárt ülésen tárgyaljon a 
testület. 
 
 
A testület a munkát zárt ülésen folytatja, a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
A zárt ülés bezárása után a testület a munkát újra nyílt ülésen folytatja, jelen van 7 fő 
képviselő. 
 
 
 

8. napirendi pont megtárgyalásának folytatása (alpolgármester választás). 

 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal 
Gazda Lajos képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. Az alpolgármester tiszteletdíja és 
költségtérítése nyilvános adat, ezért nyílt ülésen kell azt határozattal megállapítani. 
 
 
Gazda Lajos alpolgármester az üléstermet elhagyja, jelen van 6 fő képviselő. 
 
 



Nagy Imre polgármester: Javaslom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 180.000 Ft / hónap 
összegben, a költségtérítését 20.000 Ft / hónap összegben állapítsa meg a testület. Kérem, aki 
a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2012.( VII.10.) határozata 

 
Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról 

 
A Képviselő-testület 2012. július 10. napjától Gazda Lajos alpolgármester tiszteletdíját 
180.000 Ft / hónap összegben, költségtérítését 20.000 Ft / hónap összegben állapítja meg.  
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gazda Lajos alpolgármester az ülésterembe visszajön, jelen van 7 fő képviselő. 
 
Gazda Lajos képviselő megköszöni a képviselő-testület bizalmát, az egyhangú szavazatot. 
Mivel alpolgármesternek választotta a testület, így ezzel egyidőben a Településfejlesztési-, 
Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság elnöki tisztségemről, valamint a 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság tagságomról lemondok, kérem a lemondásom 
szíves tudomásul vételét. 
 
Nagy Imre polgármester: Az alpolgármester nem lehet bizottság elnöke, illetve tagja, ezért 
Gazda Lajos lemondását tudomásul vesszük. A megüresedett tisztségekre új személyt, illetve 
személyeket kell választanunk. 
Javaslom Sebők Lajos képviselőt a pénzügyi bizottság tagjának. 
 
Sebők Lajos képviselő: Bejelenti, hogy a döntésben érintett. 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Sebők Lajos képviselőt a 
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2012.( VII.10.) határozata 

 
Döntés képviselő bejelentéséről, döntéshozatalban való részvételéről 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi Sebők Lajos képviselő bejelentését, mely szerint a 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottsági tag választásban személyesen érintett, mint 
jelölt. A képviselő-testület Sebők Lajos képviselőt a szavazásból nem zárja ki. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 



 
 
Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Sebők Lajos képviselőt a Pénzügyi- és 
Vagyongazdálkodási Bizottság tagjának megválasszuk, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2012.( VII.10.) határozata 

 
Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjának megválasztásáról 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sebők Lajos képviselőt a Pénzügyi- és 
Vagyongazdálkodási Bizottság tagjának megválasztja. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: a településfejlesztési bizottság elnökéről, majd tagjáról is dönteni 
kell. 
 
Lakatos Jenő képviselő javasolja a településfejlesztési bizottság elnökének Bencs Gábort, a 
bizottság tagjának pedig Sebők Lajost. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő elnöknek Bencs Gábort, tagnak Sebők Lajost jelöli. 
 
Ráduly József képviselő: Sebők Lajost javasolja elnöknek. 
 
Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a szavazásra úgy teszi majd, hogy Sebők Lajost 
tagnak, Bencs Gábort elnöknek megválasztja-e a testület. 
 
Bencs Gábor képviselő bejelenti, hogy a döntésben érintett. 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy Bencs Gábor képviselőt 
a döntéshozatalból ne zárjuk ki, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2012.( VII.10.) határozata 

 
Döntés képviselő bejelentéséről, döntéshozatalban való részvételéről 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi Bencs Gábor képviselő bejelentését, mely szerint a 
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 



választásban személyesen érintett, mint jelölt. A képviselő-testület Bencs Gábor képviselőt a 
szavazásból nem zárja ki. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy a Településfejlesztési-, 
Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság elnöke Bencs Gábor képviselő 
legyen, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2012.( VII.10.) határozata 

 
A Településfejlesztési-, Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság elnökének 

megválasztásáról 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Településfejlesztési-, Környezetvédelmi-, Közrend- 
és Közbiztonsági Bizottság elnökének Bencs Gábor képviselőt megválasztja. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Imre polgármester: Bizottsági tagot is kell választunk, mint már említettem. Jelölöm 
Sebők Lajos képviselőt. 
 
Sebők Lajos képviselő bejelenti, hogy a döntésben érintett, mint jelölt. 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy Sebők Lajos képviselőt 
a döntéshozatalból ne zárjuk ki, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2012.( VII.10.) határozata 

 
Döntés képviselő bejelentéséről, döntéshozatalban való részvételéről 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi Sebők Lajos képviselő bejelentését, mely szerint a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági Bizottsági tag 
választásban személyesen érintett, mint jelölt. A képviselő-testület Sebők Lajos képviselőt a 
szavazásból nem zárja ki. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 



 
 
Nagy Imre polgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy a Településfejlesztési-, 
Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság tagja Sebők Lajos képviselő legyen 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2012.( VII.10.) határozata 

 
A Településfejlesztési-, Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság tagjának 

megválasztásáról 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Településfejlesztési-, Környezetvédelmi-, Közrend- 
és Közbiztonsági Bizottság tagjának Sebők Lajos képviselőt megválasztja. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Eskütételek következnek, kérem, álljunk fel. A megválasztott 
tisztségviselők így Gazda Lajos alpolgármester, Bencs Gábor Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi-, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság elnöke és Sebők Lajos a Pénzügyi- 
és Vagyongazdálkodási Bizottság tagja, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi-, Közrend- 
és Közbiztonsági Bizottság tagja minőségükben leteszik az esküt. 

Egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az ülést bezárja. 

 
 
      k.m.f. 
 
 
 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 
       jegyző                 polgármester  
 
 

Dr. Varga Eszter                 Bencs Gábor 
jkv.hitelesítő                 jkv.hitelesítő 

 


