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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2012. szeptember 5. 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
Gazda Lajos alpolgármester
Bencs Gábor képviselő
Lakatos Jenő képviselő
Ráduly József képviselő
Sebők Lajos képviselő
Dr. Varga Eszter képviselő

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

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző, Király Gáborné aljegyző,
intézményvezetők, bizottsági tagok.

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  Ráduly  József  és  Sebők  Lajos  képviselőket.  Ismerteti  a  napirendi 
pontokat:

1. Szociális Étkeztető szakmai programjának megtárgyalása, elfogadása.
2. Tájékoztató a nyári időszakban meghozott intézkedésekről, hiányosságok felmérése.
3. Sajóbábony, Rákóczi u. járda felújítására beérkezett pályázatok elbírálása.

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
221/2012.( IX.5.) határozata

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről

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

1. Szociális Étkeztető szakmai programjának megtárgyalása, elfogadása.
2. Tájékoztató a nyári időszakban meghozott intézkedésekről, hiányosságok felmérése.
3. Sajóbábony, Rákóczi u. járda felújítására beérkezett pályázatok elbírálása.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Ráduly József képviselő és Sebők Lajos képviselő.

1. napirendi pont:      Szociális Étkeztető szakmai programjának megtárgyalása, 
                                    elfogadása.

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a Szociális Étkeztető szakmai programját írásban 
megkapta a testület. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?

Vendriczky  Tiborné  élelmezésvezető elmondja,  hogy  a  jogszabálynak  megfelelően 
készítette el a szakmai programot.

Ráduly József képviselő: Az iskolai ellátásnál csak az uzsonnát viszik át az iskolába?

Vendriczky Tiborné élelmezésvezető: Igen.

Nagy Imre polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazásra teszem. Aki egyetért a Szociális 
Étkeztető szakmai programjának elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
222/2012.( IX.5.) határozata

Szociális Étkeztető szakmai programjának elfogadásáról.

A Képviselő-testület a Szociális Étkeztető Szakmai Program dokumentumot megtárgyalta, és 
jóváhagyja. A szakmai program e határozat mellékletét képezi.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal



2. napirendi pont:      Tájékoztató a nyári időszakban meghozott intézkedésekről, 
                                     hiányosságok felmérése. 

Nagy Imre polgármester ismerteti az önkormányzat egyenlegét. Összesen 71.482.000 Ft az 
egyenleg, ebből 50 millió forint lekötve, 21.482.000 forint pedig forgótőke. Az bevételeket 
részletezve is ismerteti.
A Képviselő-testület határozataiban meghatározott keretösszegeket drasztikusan nem lépték 
át.

Nagy Imre polgármester: Vannak hiányosságok. A csereingatlanok rendezésére keresik a 
megoldást. A testület döntött arról, hogy a kommunális hulladék tömörítésére gépet bérel, ez 
nem történt meg. 
Határozatba lett foglalva, hogy „Virágos Bábonyért” pályázatot hirdetnek, ez nem valósult 
meg. A temetői út felújítására 5 millió forintot határozott meg a testület, árajánlatokat kell 
kérni a felújításra.
A gyárkapu előtti közterület térvilágítás nem realizálódott, erre 574.000 forintot határoztunk 
meg. A Váci M. és a Deák F. utcákon járda építésére 5 millió forint keretösszeget javasolt a 
testület.
Tájékoztatásképpen  elmondja,  hogy  a  támogatások  átutalásai  realizálódtak.  A  Déryné 
Szabadidőközpont és Városi Könyvtár a rendezvénytervének megvalósítására 6 millió forintot 
kapott.  A  sportlétesítmény  belső  felújítására  1  millió  Ft  keretösszeget  határozott  meg  a 
testület. Az önkormányzati gépjárművek matricázása megtörtént. A bekötő út melletti járda 
megvilágításának  kivitelezésének  költsége  3.489.000  Ft+ÁFA  volt.  Az  SVSE  60. 
évfordulójára az önkormányzat 479.000 forinttal járult hozzá. Az egyik polgárőrség gépjármű 
beszerzése még függőben van. Iskolai kirándulásra adott az önkormányzat 200.000 forintot. A 
fogászati  rendelő és védőnői  szolgálat  helyiségek festése megtörtént.  Jászkai Imre részére 
50.000 Ft támogatást adott a testület. A sporttelepen sok munkát végeztünk. A kerítésbontás 
1.578.000 forintba került, az új kerítés építésére 10 millió forintot határozott meg a testület. A 
sportpálya  locsolására  ipari  vizet  használnak.  Labdafogó  háló  készítésére  és  felújítására 
500.000 Ft keretösszeget javasolt a testület. Ebből az összegből 397.000 forintra volt szükség.
Az Ady E. utca végén a vízelfolyó még nincs kiépítve. A Polgármesteri Hivatal felújítására 
adott keretösszeget nem lépték túl.  A MESZ eszközbeszerzésre 940.000 forintot  kapott.  A 
szociális  étkeztető  karbantartása  100.000  forintba  került.  A  tájházat  megvette  az 
önkormányzat,  ez  6  millió  Ft  volt.  A  nyári  tábor  és  angol  tábort  idén  is  támogatták.  A 
pincesori támfal javítása szükséges volt, ez 590.238 Ft + ÁFA összegbe került.
Sajóbábony zöldfelületi  és  arculati  tervezése  elkészült,  ennek költsége 600.000 Ft  + ÁFA 
volt.  A kutyabefogáshoz  ketrec  készítésére  50.000 Ft-ot szavazott  meg a  testület,  ez  nem 
készült el. A játszótéri játékok felújítása megtörtént. A városnapi vendéglátás 1.132.000 Ft-ba 
került. A kátyúzási munkákhoz a felmérés megtörtént. Az Arany J. utca szennyvízhálózatának 
felújítása folyamatban van.

Gazda Lajos alpolgármester: Szebb és biztonságosabb lett a település, amire büszke. Az 1-
es  épületnél  gyalogátkelőhely  lett  festve,  itt  hiányzik  a  jelzőtábla.  A  Kinizsi  utca 
közvilágítására ajánlatokat kell kérni. A szabadság úti támfal építését folytatni kell. A gyárban 



lévő  ingatlan  elfogadása  jó  döntés  volt,  az  épület  tetőszerkezetét  fel  kell  újítani  az 
állagmegóvás érdekében. A Kossuth utcai járda építésénél az önkormányzat vásárolta meg a 
szegélyt, amit vállalkozó rakott le. 

Bencs Zoltán bizottsági tag: A labdafogó háló egy része még nincs kész. A Fürst s. úton egy 
2,7 méter magas híd van a gyalogátkelőnél. Miért? A temető gaztalanítását úgy végezték el, 
hogy az összes szemetet a kökényesbe tolták be. 

Lakatos Jenő képviselő: Jónak tartja, hogy ennyi fejlesztést valósítottak meg. A jövőben is 
így kell folytatni. A sporttelep melletti járda mellett tereprendezést kell végezni.

Ráduly József képviselő: Javasolja, ha a munkálatok átadása megtörténik, akkor mindenről 
videofelvételt kell készíteni. 

Bencs Gábor képviselő: Az óvoda átadásra került. Még mindig nincs pellet beszerezve. A 
következő pénzügyi bizottsági ülésre árajánlatokat kell kérni.

Nagy  Imre  polgármester: A  kivitelező  ajánlott  pelletet,  ami  10%-kal  olcsóbb  a 
magyarországi áraknál. Ha ezt választjuk, akkor minimum egy kamionnal kell rendelni.

Horváth Péter mb. intézményvezető: A traktoron és az utánfutón gumit kell cserélni. Kért 
árajánlatot, ami 1,1 millió Ft. A labdafogó háló felújítását be fogják fejezni. 

Sólyom Sándor igazgató:  Köszöni a sporttelep felújítását.  A vendégöltöző alja betonozva 
lett, szeretné, ha ez járólapozva lenne. 

Loy Lászlóné iskolaigazgató: Most az iskolában nem szeretne felújításokba kezdeni, majd 
tavasszal írja össze az elvégzendő munkálatokat és terjeszti elő a testületnek.

Nagy Imre polgármester: Kéri az iskolaigazgatót, hogy a költségvetés miatt decemberben 
adja le a listást a felújításokról.

Gazda Lajos alpolgármester: A fűnyíró traktorhoz hótoló lapátot kell beszerezni.

Nagy  Imre  polgármester: Javasol  400.000  forint  keretösszeget  megállapítani  a  hótoló 
beszerzésére.

Likai-Tóth Adél jegyző: Ami érinti a költségvetést, azokat a kérelmeket időben a testület elé 
kell  terjeszteni.  Ez  az  előre  tervezhető  intézményi  igényekre  vonatkozik.  Nem szerencsés 
bizottsági véleményezés nélkül költségvetést érintő döntéseket hozni.



Sebők Lajos képviselő: Mostanában a döntésekből tényleg kihagyják a bizottságok munkáit.

Nagy Imre polgármester: Most nem döntenek a kérelmekről. Az elhangzott kérelmeket a 
következő bizottsági ülésekre kéri leadni.
Elmondja, hogy a továbbiakban zárt ülésen tárgyalnak, a nyílt ülést bezárja.

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)

k.m.f.

Likai-Tóth Adél Nagy Imre
             jegyző                            polgármester 

              
Ráduly József                          Sebők Lajos
 jkv.hitelesítő           jkv.hitelesítő


